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LAMPIRAN A 

PANDUAN WAWANCARA  
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PANDUAN WAWANCARA 

 

Nama    : ……………………………………………………….. 

Nama Panggilan  : ……………………………………………………….. 

Nama Asli  : ……………………………………………………….. 

Usia   : ……………………………………………………….. 

Alamat   : ……………………………………………………….. 

Pendidikan  : ……………………………………………………….. 

Pekerjaan  : ……………………………………………………….. 

Kegiatan sehari-hari : ……………………………………………………….. 

   ………………………………………………………… 

   ………………………………………………………… 

Nama Orangtua : ……………………………………………………….. 

 Ayah  : ……………………………………………………….. 

 Ibu  : ……………………………………………………….. 

 

A. Latar Belakang Menjadi Waria  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Hal yang membuat 

nyaman menjadi 

seorang perempuan 

  

 Lama waktu :  

1. Merasa bahwa 

dirinya lebih tepat 

menjadi perempuan 
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Pertanyaan Jawaban Intensitas 

2. Berdandan sebagai 

perempuan   

  

 Alasan waria memilih 

nama perempuan yang 

digunakan saat ini  

  

 

B. Masalah yang Dihadapi  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Masalah Fisik  

1. kesulitan perubahan 

penampilan sebagai 

perempuan  

2. cara mengatasi 

kesulitan dalam 

perubahan sebagai 

perempuan  

  

 Masalah Sosial 

1.  hubungan dengan 

keluarga  

2. hubungan dengan 

orang-orang di 

sekitar  

3. masalah yang terjadi 

dalam relasi sosial  

4. cara menghadapi 

masalah yang 

dihadapi 
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Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Masalah Psikologis 

1. respon keluarga 

mengenai perubahan 

menjadi perempuan  

2. respon orang di 

sekitar setelah 

berubah menjadi 

perempuan  

3. pengalaman 

mengenai 

pertentangan dan 

penolakan yang 

dihadapi setelah 

melakukan 

perubahan 

4. cara menanggapi 

penolakan dan 

pertentangan yang 

dihadapi    
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C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Kesadaran keberadaan 

dan fungsi diri  

1. hal-hal yang disadari 

sebagai peran yang 

seharusnya dipenuhi 

dalam kehidupan  

2. bentuk peran diri 

yang telah dilakukan 

dalam lingkungan  

  

 Interaksi evaluatif 

dengan lingkungan  

1. pengalaman yang 

terbentuk dari hasil 

interaksi dengan 

keluarga  

2. pengalaman yang 

terbentuk dari hasil 

interaksi dengan 

orang lain  

3. pemahaman nilai 

positif yang 

diperoleh dari hasil 

interakasi dengan 

keluarga dan orang 

lain  

 

  



212 
 

 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

4. pemahaman nilai 

negatif yang 

diperoleh dari hasil 

interaksi dengan 

keluarga dan orang 

lain 

  

 Pemaknaan pengalaman  

1. pengalaman yang 

paling berkesan 

dalam kehidupan  

2. nilai-nilai yang 

diperoleh dari setiap 

pengalaman yang 

dimiliki  

  

 Asimilasi pengalaman  

1. pengalaman 

berkesan selama 

menjadi waria  

2. pengalaman yang 

dimaknai sebagai 

bahan pembelajaran 

untuk memperbaiki 

kehidupan  
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D. Struktur Diri dalam Konsep Diri  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Penerimaan dan 

pengamatan 

pengalaman  

1. pengalaman 

berharga yang 

dimiliki selama 

hidup  

2. respon dan 

tanggapan 

mengenai 

pengalaman terbaik 

yang dimiliki  

3. pengalaman 

terburuk yang 

dimiliki  

4. respon terhadap 

pengalaman 

terburuk yang 

dimiliki 

5. pemaknaan 

terhadap setiap 

pengalaman terbaik 

dan terburuk yang 

pernah dialami   
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Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Memberikan penilaian 

struktur diri saat ini  

1. nilai-nilai yang 

dijadikan pedoman 

hidup selama ini  

2. penilaian dan 

tanggapan 

mengenai nilai yang 

dipengang  

  

 Mengevaluasi dan 

melakukan perubahan 

pada struktur diri yang 

dimiliki  

1. tanggapan dan 

kesadaran mengenai 

nilai atau pedoman 

hidup yang masih 

dirasa belum tepat  

2. cara yang 

digunakan untuk 

memperbaiki dan 

merubah nilai atau 

pedoman yang 

dirasa belum tepat  

3. struktur diri yang 

diharapkan untuk 

memperbaiki  
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Pertanyaan Jawaban Intensitas 

4. usaha untuk 

mencapai struktur 

diri yang 

membentuk nilai-

nilai dan pedoman 

menjadi lebih 

positif 

  

 

E. Ideal Diri dalam Konsep Diri  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Interaksi  

1. komunikasi dengan 

keluarga 

2. komunikasi dengan 

orang lain  

3. usaha membangun 

relasi yang hangat 

dengan orang lain  

4.  

  

 Rasa berharga  

1. penilaian mengenai 

diri sendiri dan 

pentingnya diri 

untuk kehidupan 

orang lain   
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Pertanyaan Jawaban Intensitas 

2. keinginan untuk 

diperlakukan oleh 

orang lain  

3. usaha untuk dapat 

diakui dan dianggap 

oleh orang lain 

  

 Pemaknaan 

pengalaman  

1. pengalaman yang 

paling berkesan  

2. nilai atau hal yang 

dimaknai dari 

pengalaman yang 

paling berkesan 

dalam hidup  

  

 Aktualisasi diri  

1. kesadaran tentang 

kemampuan yang 

dimiliki 

2. kesadaran akan 

kemampuan yang 

dapat 

dikembangkan  

3. usaha yang 

dilakukan untuk 

mengembangkan 

kemampuan  
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Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Pertahanan diri  

1. nilai-nilai pedoman 

hidup yang dimiliki 

sejak lama  

2. seberapa lama 

pedoman hidup atau 

nilai-nilai tersebut 

dimiliki  

3. tantangan yang 

dihadapi selama 

memengan nilai-

nilai yang dijadikan 

pedoman kehidupan  

4. usaha dan cara 

mempertahankan 

nilai-nilai yang 

dijadikan sebagai 

pedoman kehidupan 

  

 

F. Kesadaran Diri Sendiri  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

 Kelebihan Diri 

1. hal-hal yang 

disadari sebagai 

kelebihan yang 

dimiliki  
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Pertanyaan Jawaban Intensitas 

2. sejak kapan 

kelebihan dirasakan 

3. bersumber darimana 

kelebihan yang 

dimiliki saat ini 

  

 Kekurangan Diri  

1. hal-hal yang 

disadari sebagai 

kekurangan yang 

dimiliki  

2. sejak kapan 

kekurangan 

dirasakan  

3. usaha yang 

dilakukan untuk 

mengatasi 

kekurangan yang 

dimiliki  

  

 Talenta  

1. apa talenta yang 

disadari  

2. usaha untuk 

mengembangkan 

talenta yang 

dimiliki  
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LAMPIRAN B 

HASIL PENELITIAN 
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VERBATIM SUBJEK 1 

WAWANCARA  I : 12 OKTOBER 2017   

Pertanyaan Jawaban Interpretasi  Koding  Tema  Intensitas  
Yang bikin 

nyaman jadi 

perempuan apa sih 

mbak? 

Kalo mau jelasin 

nyaman atau tidak 

nyaman buat aku pribadi 

ya, karena dari kecil 

memang punya cita-

citanya kayak gitu, aku 

juga nggak ngerti, 

maksudnya mmm, kalau 

kita mau bilang nyaman 

dan nggak nyaman 

sebenernya lebih banyak 

nggak nyamannya, 

kenapa? karena 

phisically kita tidak-

bukan wanita gitu lho, 

otomatis kayak 

judgement dan segala 

macemnya bakal lebih 

ribet daripada 

genetically perempuan 

tapi karena ya memang 

itu, karena memang kita 

sendiri dari dulu 

memang menyamankan 

diri jadi seperti itu, 

nggak ngerti ya, saya 

disana dari kecil, atau 

lebih seneng kalau 

dibilang cantik ya.. 

daripada saya harus 

dibilang ganteng yaa.. 

dan memang so far 

sampai detik ini nggak 

ada yang bilang ganteng 

tu nggak ada yang 

ngomong, dari kecil 

memang selalu dibilang 

iih manis yaa, cantik 

yaa.. imut.. apalah.. 

alasan utama sih itu 

kalau buat aku, karena 

memang ya itu aku lebih 

kerasa nyaman 

dipandang sebagai orang 

yang cantik, dipandang 

sebagai orang yang 

menarik, gitu..  

 

 

Sejak kecil 

subjek lebih 

sering dibilang 

cantik dan 

dianggap sebagai 

perempuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan  

+++ 



220 
 

 

Itu yang dimaksud 

cita-cita tadi sejak 

kapan mbak? 

Mm, aku inget ngerasa 

berbeda itu sejak aku 

kecil, mungkin belum 

sekolah ya, masih 4 atau 

5 tahun waktu itu, 

karena yang aku inget 

adalah disaat orang lain 

main mobil-mobilan 

saya pengen main ini 

boneka gitu, disaat mm, 

orang pada seneng apa 

gitu kostum batman 

segala macem gitu, aku 

lebih seneng main 

selendang gitu. 

Sejak kecil 

subjek merasa 

lebih memiliki 

ketertarikan pada 

mainan 

perempuan. 

SK 

 

JP  

 

TBP  

Sejak kecil  

 

Jiwa perempuan  

 

Tertarik barang 

perempuan  

++ 

 

++++ 

 

+ 

Waktu itu main 

selendang 

diapain? 

Di jadiin baju-bajuan 

kaya gitu 

- - - - 

O, Cuma diiket-

iket gitu?  

Ya diiket ya apa ya, 

emang dari kecil seneng 

ngeliat apasih kain-kain 

falling gitu kan yang apa 

sih melambai-lambai 

kaya gitu ya, terus kayak 

nyisirin rambut barbie 

gitu kan ya, terus e.. 

- - - - 

Punya barbie? Ada dulu - - - - 

Orangtua waktu 

itu gimana? 

Denger shock. Aku dulu 

minta barbie 2 tahun 

nggak keturutan, karena 

memang orangtua 

ngeliat itu weird, sampai 

memang aku ngumpulin 

uang saku untuk beli 

sebuah barbie gitu, inget 

barbie nya seri mermaid 

dan e.. waktu itu 

karakternya namanya 

mitch gitu, aku masih 

inget banget, itu.. 

Orangtua subjek 

sempat menolak 

keinginan subjek 

untuk memiliki 

barang 

perempuan, 

namun subjek 

tetap bersikeras 

mewujudkan 

keinginannya.  

OMR 

 

 

JP  

 

 

BK 

 

 

Orangtua marah  

 

 

Jiwa perempuan  

 

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

+ 

 

 

++++ 

 

 

+ 

 

 

Apa ada 

barangnya sampai 

sekarang ? 

Nggak tau barangnya 

udah dimana, aku lupa, 

tapi itu waktu aku umur, 

jadi itu aku pengennya 

udah dari nggak tau 

kelas berapa, cuma aku 

pertama dibeliin itu 

kelas 3 SD, kelas 3 SD 

Sejak kecil 

subjek sudah 

memiliki 

ketertarikan pada 

barang 

perempuan.  

SK 

 

 

JP 

Sejak kecil 

 

 

Jiwa perempuan  

++ 

 

 

++++ 

Kepinginnya brarti 

dari kelas 1 ?  

Mungkin ya, aku juga 

nggak inget sih, tapi aku 

dari dulu emang pengen 

banget punya, sampai 

beli sendiri  

 

- - - - 
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Kata orangtua itu 

gimana, main 

selendang-

selendang ? 

Mm, karena dulu beliau-

beliau sibuk jadi aku 

main sama sepupu.  

Karena orangtua 

sibuk, subjek 

menjadi lebih 

sering bermain 

dengan saudara 

perempuannya.  

TK Tidak ada kontrol 

orangtua 

+ 

Dan sepupuya 

cewek ? 

Sepupunya cewek 

kebetulan karena kakak 

aku kan laki 2 semua, 

dan aku selisihnya 6 

sama 7 tahun, beda lebih 

tua kan, jadi waktu 

mereka SD pun, mereka 

udah nggak mau main 

sama aku,  

Selisih usia yang 

cukup jauh 

dengan 

kakaknya, 

membuat subjek 

justru lebih 

sering bersama 

dengan saudara 

perempuannya.  

TK Idak ada kontrol 

orangtua 

+ 

Udah sibuk main 

sendiri gitu ya? 

Ya mungkin mereka 

mandangnya saya masih 

terlalu muda gitu ya, 

masih terlalu anak-anak 

banget atau apa lah ya  

- - - - 

Terus berapa lama 

mbak udah 

menemukan 

kenyamanannya? 

o ya berarti aku 

mau jadi 

perempuan..  

Ya itu kenapa aku bilang 

cita-cita, karena 

orangtua waktu itu 

sangat religius, itu dan 

mereka orang-orang 

yang cukup apa ya, 

cukup terkenal dalam 

tanda kutip, 

dilingkungan jadi agak 

terbeban dengan itu kan, 

dan kalau dibilang 

pengennya sejak kapan 

ya sejak kecil ya, sejak 

umur-umur lima tahun, 

empat tahunan 

Subjek merasa 

lebih cocok 

sebagai 

perempuan sejak 

usia lima tahun. 

SK Sejak kecil  ++ 

Kalau lama 

waktunya dengan 

perubahannya ini? 

Kalau waktunya dengan 

perubahan ini sekarang 

berarti masuk ke 4 

tahun, 2013 

- - - - 

Empat tahun ya, 

waktu itu titik 

perubahannya, apa 

akhirnya sampai 

oke lah besok aku 

mau mulai.. 

Mm,, step by step, 

awalnya karena ini, 

awalnya kan saya di gay 

society, di gay society e, 

sekian tahun aku bisa, 

karena aku merasa 

orientasi seksualnya 

udah beda sejak kecil 

jadi aku mmm, dengan 

adanya orangtua yang 

religius dan keinginan 

aku untuk apa dengan 

orientasi yang berbeda 

itu aku liat ya jalan 

tengahnya di satu dunia 

Subjek merasa 

jika dirinya lebih 

cocok sebagai 

perempuan 

karena memiliki 

sisi feminism 

yang lebih kuat.  

JP Jiwa perempuan  ++++ 
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itu, di gay, waktu itu, 

tanpa menyadari bahwa 

keinginan itu aku 

simpen, aku tadinya 

nggak paham, nggak 

paham gitu, karena e, 

dan aku berusaha 

sebenernya untuk 

kelihatan dalam tanda 

kutip normal, gitu ya 

waktu itu, tapi susah, 

tapi karena gesture dan 

segala macem itu udah 

dibawa dari kecil kan, 

sampai akhirnya justru 

waktu masuk di gay itu 

aku menemukan bahwa, 

iya ya, kayaknya aku 

terlalu feminin deh, aku 

harus rubah beberapa 

hal, akhirnya aku rubah, 

waktu aku SMP itu aku 

rubah, aku memang 

pengen jadi maskulin 

seperti itu hanya karena 

aku pengen jadi seperti 

yang diinginkan orang-

orang 

Sempat mencoba 

maskulin.. 

Sempat mencoba, tapi 

orang-orang yang nggak 

tau adalah aku kalo 

selalu pake make up itu 

udah dari kelas 6 SD  

Subjek sejak 

kecil sudah mulai 

mengenal make 

up dan suka 

berdandan 

meskipun 

awalnya hanya 

coba-coba.  

SK 

 

JP 

 

SB 

Sejak kecil 

 

Jiwa perempuan  

 

Suka berdandan  

++ 

 

++++ 

 

+++ 

Bedak gitu? Bedak, minimal bedak, 

itu aku udah make sejak 

kelas 6 SD. Makanya 

kalau sekarang orang 

liat, apa sih make up nya 

sampai nggak keliatan 

make up, sampe ndak 

keliatan pake make up 

gitu, karena memang 

dari dulu aku dandan 

tapi ndak keliatan kayak 

dandan, gitu jadi nggak 

mau ada yang keliatan 

putih-putih dileher atau 

ada apa gitu, aku nggak 

pengen kayak gitu 

sampe finally di tahun 

2013 itu aku tersisih dari 

komunitasku sendiri 

Subjek mulai 

berani menerima 

dan menunjukkan 

sisi feminimnya 

dengan  

melakukan 

perubahan secara 

bertahap mulai 

dari 

menggunakan 

make up 

sederhana hingga 

berani merubah 

penampilan 

fisiknya agar 

semakin terlihat 

sebagai 

perempuan utuh  

MD  

 

 

JP 

 

BK 

 

 

 

SB 

 

PU 

Menerima 

keadaan diri  

 

Jiwa perempuan  

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

 

Suka berdandan  

 

Perempuan utuh  

+++ 

 

 

++++ 

 

+ 

 

 

 

+++ 

 

++ 
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karena mereka merasa 

saya terlalu feminin, 

waktu itu, bosan dengan 

itu selama setahun lebih, 

waktu itu ya, selama 

setahun lebih bosan 

dengan penolakan-

penolakan itu atau 

pandangan-pandangan 

itu dari orang-orang 

akhirnya aku pengen iya 

ya, ngapain juga ya aku 

coba untuk e, 

memunafikkan diri 

sendiri gitu, kenapa aku 

harus selalu berpura-

pura jadi orang lain, 

kenapa aku nggak 

embrace aja gitu, kenapa 

aku nggak keluar aja sisi 

femininnya gitu, bukan 

mencoba untuk jadi 

yang aku nggak bisa, 

next day, besoknya aku 

sudah lebih open dengan 

e, berani memanjangkan 

rambut terus kayak 

make up secara reguler, 

terus mulai nambah-

nambah yang tadinya 

Cuma bedak, alis sama 

eyeliner, gitu tiba-tiba 

ada alisnya, gitu tiba-

tiba ada blush on gitu, 

terus awal dengan 

pakaian yang mungkin 

selalu yang longgar 

selalu yang apa, 

sekarang berani pake 

pakaian yang agak ketat 

yang agak lebih feminin 

gitu, terus setelah itu 

baru yang awalnya cuma 

3 terus lama-lama, lama-

lama habis itu biasa aja  

Waktu itu bentuk 

shocknya seperti 

apa? 

Lebih ke protes kecil 

kalo aku bilang, protes 

kecil dalam hal, 

mungkin kalo aku bilang 

lebih ke sarkastism, ke 

sarcasm-sarcasm kecil 

kayak ke kakakku gitu, 

e, tiba-tiba asal nyeletuk, 

pokoknya asal jangan 

pake rok, itu gitu keluar 

Keluarga 

memahami dan 

mulai menerima 

keadaan subjek 

meskipun masih 

memberikan 

batasan untuk 

menjaga nama 

baik keluarga.  

KM 

 

 

SP 

Keluarga 

menerima  

 

Sadar peran  

+++ 

 

 

++++ 
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dari kakakku, kayak 

mamaku setiap kali kita 

mau keluar ketempat 

keluarga atau apa, dia 

selalu worry, artinya 

mamaku kan termasuk 

orang lama ya, selalu 

peduli dengan 

pandangan orang gitu 

kan, ya dia sempet selalu 

takut kalo mau keluar 

sama aku, itu keliatan 

banget, itu kerasa 

banget, kalau yang lain-

lain sih kayaknya nggak 

ada, nggak ada yang 

sampe frontal gitu atau 

apa gitu  

Keluarga besar ? ee... kalo keluarga dari 

mama aku, iya, ada 

beberapa yang sempet 

agak sedikit 

menunjukkan kalau 

mereka nggak setuju 

Meskipun dalam 

keluarga inti 

menerima, 

namun masih 

mendapat 

penolakan dari 

keluarga besar.  

DK Dikucilkan +++ 

Dalam bentuk ? Jadi waktu aku mulai 

rambutnya panjang, gitu 

kan, nenekku sakit 

dirumah sakit, kemudian 

aku kesana tiba-tiba ada 

bude yang dari keluarga 

mama jambak rambut, 

apasih laki-laki apa 

cowok kok rambutnya 

panjang blablablabla, 

gitu terus kayak tante 

aku yang dari mama 

juga itu selalu yang 

kayak, kapan mau nikah, 

kamu udah ini lho, adik 

kamu aja udah mau 

nikah, gitu gitu.. e, 

walaupun mereka 

sebenarnya udah tau, 

artiya aku udah mulai 

pake makeup, aku udah 

kalau setiap lebaran 

udah mulai make 

makeup, dll gitu lho, aku 

yakin mereka udah tau 

itu, cuman caranya 

mereka untuk 

menyatakan 

ketidaksetujuannya 

dengan cara-cara seperti 

Ada beberapa 

keluarga yang 

menolak, namun 

secara umum 

semua keluarga 

mengetahui 

perubahan yang 

terjadi dan dapat 

menerima 

keadaan subjek 

secara utuh.   

MP 

 

 

KM 

Mendapat 

pengakuan  

 

Keluarga 

menerima  

++ 

 

 

+++ 
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itu gitu, tapi kalau 

keluarga besar dari papa 

so far nggak ada sih, 

nggak ada yang sampe 

gimana nggak ada 

Malah langsung 

menerima? 

Menerima nggak, 

mungkin gini mungkin 

nggak purely menerima 

nggak ada ya kayaknya 

orangtua yang pure mau 

anaknya gitu, cuma ee 

mungkin kalau keluarga 

papa lebih open mind 

tentang hal-hal seperti 

itu jadi, lebih ke o 

yaudahlah, itu hidup 

hidup dia terserah mau 

ngapain 

Keluarga dapat 

terbuka dan 

menerima 

keadaan subjek 

yang diyakini 

sebagai pilihan 

dari subjek 

sendiri.  

KM Keluarga 

menerima  

+++ 

Tapi sempat 

dibenarkan nggak 

sih? kamu tu 

cowok lho, 

harusnya tu seperti 

ini, gitu? ada 

nggak sih dari 

keluarga yang 

sempat memaksa? 

atau mungkin 

mengarahkan lagi, 

harusnya kan 

kamu begini, gitu?  

Ee, nggak ya, kalau yang 

sampe mendikte seperti 

itu sih nggak ada,  

- - - - 

Sama sekali? Sama sekali - - - - 

Kalau sampai 

akhirnya memilih 

merubah nama 

gitu ya, dari yang 

kemaren sampe 

yang aku mau 

pake nama 

perempuan gitu 

saat apa, atau ada 

kejadian apa gitu, 

wah udah mau 

total nih 

perubahannya? 

Iya aku gitu, aku merasa 

aku nggak pengen, 

mungkin karena aku 

pengen dipandang 

sebagai wanita, itu yang 

akhirnya bikin, karena 

gini dari SMP aja, kalau 

aku keluar rumah, orang 

ngeliat aku keluar 

rumah, aku udah pasti 

ngertinya cewek 

 

 

Sejak kecil 

banyak yang 

menilai jika 

subjek lebih 

cocok sebagai 

perempuan.  

SK 

 

DC 

Sejak kecil  

 

Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan 

++ 

 

+++ 

Dengan rambut 

pendek? 

Walaupun dengan 

rambut pendek, gendut, 

item, apalah jelek gitu 

kan. Tapi orang orang 

uda ngertinya aku cewek 

dimana-mana 

dipanggilnya mbak 

Banyak orang 

yang menilai 

subjek sebagai 

seorang 

perempuan.  

DC Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan  

+++ 
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O ya? Iya, tapi pada saat itu 

masih pergumulan jati 

diri kan gitu, jadi setiap 

kali aku membenarkan 

diri bahwa, eh gue 

cowok, gitu mereka 

kaget gitu, dan ternyata 

responnya justru tidak 

bagus gitu, artinya kan 

mereka jadi kayak kaget 

apa gitu kan? jadi 

surprise gitu, which is 

ini hidup gue gitu, dari 

sisi yang negatifnya, jadi 

aku mikir yaudah, gitu 

maksudnya aku memang 

udah keliatan seperti ini, 

ya berarti aku juga harus 

menyesuaikan nama 

juga bukan namaku yang 

sebenarnya gitu, nggak 

lucu dong dengan nama 

yang seperti itu 

tampilannya gimana 

gitu, walaupun memang 

kalau dalam keluarga 

dan mungkin temen-

temendan segala macem 

temen-temen lama ya, 

maksudnya temen-temen 

yang sebelum aku 

transform, aku juga 

nggak berharap sih 

mereka bakal manggil 

aku dengan sebutan 

yang lain gitu atau nama 

yang sekarang gitu, ee.. 

aku mengerti itu, artinya 

saya paham gitu, mereka 

deep down inside 

mereka masih 

memandang saya sama 

yang dulu, regardless 

apapun pakaiannya 

Subjek mulai 

menerima 

bagaimana 

keadaannya yang 

lebih cocok 

sebagai 

perempuan dan 

menyesuaikan 

totalitas 

perubahan 

penampilannya 

dengan 

mengganti 

namanya 

sehingga lebih 

pantas untuk 

dikenal sebagai 

seorang 

perempuan.  

MD  

 

 

PU 

Menerima 

keadaan diri  

 

Perempuan utuh  

+++ 

 

 

++ 

Apakah ada 

perasaan, oh tapi 

aku kok nggak 

suka ya dipanggil 

seperti ini? aku 

menunjukkan 

nama perempuan 

yang 

menunjukkan aku 

perempuan gitu?  

Ada, ada  - - - - 
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Sempat pengen 

ngasih tau mereka 

nggak sih, aku 

sekarang punya 

nama perempuan, 

bisa nggak sih 

kamu panggil 

aku.. 

Ya, aku kasih tau 

mereka semua malah  

Subjek mulai 

terbuka dan 

semakin 

menunjukkan 

perubahannya 

sebagai 

perempuan utuh.  

TO 

 

 

KB 

 

PU 

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi baik  

 

Perempuan utuh  

 

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

Dan mereka, 

responnya 

mereka? 

Kalau untuk keluarga 

inti sih sebenernya 

kebetulan nggak ada 

komplain tapi karena 

mereka tau instagramku, 

mereka tau facebookku 

dan lain lain, tapi 

mereka nggak sampai 

yang apa bagaimana 

nggak, tapi sampai hari 

ini mereka masih 

memanggil aku dengan 

sebutan ya biasanya gitu, 

kebetulan aku dirumah 

tidak terlalu terganggu 

karena kan panggilanku 

dirumah „adik‟, adik 

dulu kan dari kecil, aku 

kan dari dulu 

dipanggilnya „dek‟ gitu, 

nggak tau itu mamiku, 

ngga tau itu papiku gitu, 

nggak tau itu kakak-

kakakku jadi semuanya 

manggil aku dek, aku sih 

nggak terlalu bermasalah 

dengan itu, cuman 

karena sekarang aku 

sama ponakan-ponakan 

ni, gitu kan jadi 

akhirnyakan kebetulan  

karena transformasiku 

kan setelah mereka 

cukup gede, jadi untuk 

ngerubah mindset 

mereka bahwa eee 

manggilnya sekarang 

udah harus beda itu 

susah, kalau diluar tapi 

mereka udah bisa, kalo 

tadinya kan nggak bisa, 

kalau tadinya nggak 

bisa, kalo tadinya kan 

susah, cuman eee setelah 

mereka udah cukup saya 

anggap cukup dewasa ya 

untuk untuk bisa 

Subjek terbuka 

pada 

keponakannya 

untuk 

memberikan 

pemahaman 

mengenai 

keadaannya 

sehingga semua 

keponakannya 

pun mulai 

menerima dan 

memahami untuk 

kemudian 

mengetahui apa 

yang harus 

dilakukan.  

TO 

 

 

KB  

 

KM 

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi baik  

 

Keluarga 

menerima  

+++ 

 

 

++++ 

 

+++ 
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kooperatif akhirnya aku 

bilang tolong dong kalau 

diluar jangan panggil 

om, karena ee, nggak 

lucu lho nanti orang-

orang ee artinya, aku 

udah dandan kayak gini 

terus tiba tiba orang-

orang denger aku 

dipanggil apa gitu kan 

malah kalian juga yang  

justru canggung, dan 

setiap kali keluar 

sekarang udah mulai 

bisa manggilnya tan atau 

apa, kadang mereka 

cuma sekedar nyenggol-

nyenggol aja, nggak 

manggil gitu,  

Ada penjelasan, 

pemberian 

pengertian khusus 

nggak sih 

maksudnya 

kepada ponakan-

ponakan ? 

Ada, dan aku selalu, 

karena kebetulan kan 

aku orangnya emang 

agak nyablak kan 

orangnya apa ya,aku 

nganggepnya tu saya 

selalu beranggapan tu 

nggak ada yang tabu 

kok, gitu, bahkan pada 

saat ponakan aku itu 

umur kelas 1 SMP, itu 

aku udah mulai 

ngejelasin sama dia, 

kamu kalau nonton tv 

kamu mau ciuman 

boleh, tapi aku kasih tau 

pengertian ciuman 

seperti apa dan lain 

sebagainya, sama ak 

menjelaskan bahwa, aku 

dulu cuma bilang gini, 

apa yang bikin orang itu 

cowok, atau cewek 

bukan dari yang jelas 

bukan dari penampilan 

gitu lho, tapi siapa dia di 

dalem juga itu yang 

paling penting, gitu dan 

setiap kali, setiap kali 

menasehati mereka, aku 

selalu bilang aku aja 

yang kayak gini bisa, 

masa kalian nggak bisa, 

dan mereka udah ngerti 

sendiri konotasinya apa 

Subjek mulai 

memberikan 

pemahaman 

kepada orang lain 

mengenai 

keadaannya.  

TO 

 

 

KB  

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi baik  

+++ 

 

 

++++ 
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Kalau mereka 

langsung tanya 

gitu nggak sih 

waktu mereka 

awal tau? ni aku 

punya om, tapi 

kok dandanannya 

begini, mereka 

langsung 

menanyakan atau 

mungkin lewat 

orangtuanya dulu,  

Nggak ada - - - - 

Malah nggak ada 

pertanyaan? 

 

 

Itu malah 

keponakan yang? 

Nggak ada, justru respon 

dari awal aku dandan 

malah, „cantik‟ yaa..  

 

cewek lho, yang mana 

kadang-kadang cewek 

itu lebih sensitif, gitu 

dan puji Tuhannya sih 

itu mereka, e.. respon 

pertama kali liat kok 

cantik to? udah gitu aja. 

Respon 

keponakan subjek 

yang mengetahui 

perubahan fisik 

subjek justru 

menilai bahwa 

dengan 

perubahannya 

subjek terlihat 

cantik. 

DC Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan  

+++ 

Dan itu 

keponakannya 

berapa mbak? 

Dua sekarang - - - - 

Yang satu masih 

kecil juga atau? 

Sekarang yang kecil 

kelas 6, yang gede kelas 

satu SMA 

- - - - 

Terus yang kecil 

waktu itu sama aja 

atau? 

Sama.. sama.. - - - - 

Oke.. oke.. i see.. Dan malah justru setiap 

kali mereka ada acara di 

sekolah, mereka malah 

minta didandanin, setiap 

kali mereka butuh apa-

apa, mereka minta 

diajarin, diajarin make 

up misalnya gimana sih 

caranya pake eyeliner 

atau gimana caranya 

pake alis blablablabla, 

ya kayak gitu.. jadi 

nggak ada, nggak ada 

apa ya.. keanehan gitu  

Keadaan subjek 

membuat orang 

di sekitar subjek 

menerima jika 

subjek adalah 

seorang 

perempuan dan 

memahami segala 

hal yang 

berhubungan 

dengan 

perempuan.  

KM 

 

 

MP 

Keluarga 

menerima  

 

Mendapat 

pengakuan  

+++ 

 

 

++ 

Berarti secara 

garis besar 

keluarga sudah ok 

gitu ya? 

maksudnya 

dengan keadaan 

sekarang gitu? 

Ya sudah, kalau aku 

bilang sih udah open ya.  

Keluarga sudah 

dapat menerima 

keadaan 

perubahan subjek 

menjadi 

perempuan.  

KM Keluarga 

menerima  

+++ 
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Terus waktu itu 

sempet minta ijin 

nggak sih, ini aku 

mau melakukan 

perubahan harus 

gini, harus gini? 

Sempet.. sempet..  Subjek terbuka 

dan 

menceritakaan 

keadaannya 

kepada keluarga 

sebelum akhirnya 

subjek 

mengambil 

keputusan untuk 

melakukan 

perubahan.  

TO 

 

 

KB 

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi baik  

+++ 

 

 

++++ 

Waktu itu 

responnya juga? 

Eee waktu itu responnya 

mama lebih ke 

menghindar, kalau 

mamaku lebih ke 

menghindar 

- - - - 

Menghindar, 

dalam arti? 

Mmm, mungkin gini, dia 

lebih percaya bahwa 

kamu udah gede, kamu 

harus bisa menyesuaikan 

yang penting nggak 

bikin malu itu hakmu 

satu, terus yang kedua 

kamu pantes, kamu ada 

dimana, kamu 

berpakaian seperti apa, 

kamu dandan kayak apa, 

terus kayak kita lagi ada 

acara keluarga kadang-

kadang mama ngomong, 

nggak usah terlalu ini 

lah, nggak usah terlalu 

gimana gitu, atau yang 

nggak usah terlalu pake 

warna yang terlalu cerah 

nggak usah terlalu pake 

apa gitu, paling ya kayak 

gitu aja ya tapi, waktu 

itu sempet aku  sendiri 

pribadi ngomong berdua 

sama mama dalam 

rangka, „from now on 

akan ada banyak lebih 

banyak lagi step yang 

akan aku jalani‟ nah e.. 

mami gimana ? otomatis 

saya juga ingin tahu 

responnya seperti apa, 

tapi e.. yang mamiku 

bilang waktu itu, 

udahlah itu pikirin ntar, 

gitu 

 

Subjek menerima 

keadaannya dan 

mau untuk 

berkomunikasi 

dengan orang lain 

supaya dapat 

lebih dipahami 

dan diterima. 

Subjek juga 

menyadari bahwa 

dirinya tidak 

lepas dari bagian 

sebuah keluarga 

yang tetap harus 

dijaga nama 

baiknya.  

MD 

 

 

SP 

 

KB 

Menerima 

keadaan diri  

 

Sadar peran  

 

Komunikasi baik  

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 
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Malah dipikir ntar 

aja? 

First time yang aku inget 

banget adalah ketauan 

waktu aku cuci BH 

- - - - 

Terus waktu itu? Dan waktu itu mama aku 

yang ngangkat, itu. Itu.. 

itu waktu itu beliaunya 

cuma bilang gini, besok 

lagi jangan disitu dong, 

kelihatan sama orang 

kan nggak enak kalau 

ditanyain, ini punya 

siapa. uda itu aja.  

- - - - 

Malah cuma 

diingetin, udah 

cuma bilang gitu 

aja? 

Iya - - - - 

Malah lebih ke 

menjaga dari 

omongan orang 

gitu ya? 

Iya karena mami tu 

emang selalu pengen 

keliatan perfect mungkin 

ya di depan orang, e.. dia 

selalu pengen berusaha 

untuk menjaga nama 

baik mungkin kalau 

boleh aku bilang, dia 

selalu takut kalo anak-

anaknya yang dibully 

orang, yang di ejek 

orang kayak gitu-gitu, 

justru kadang malah dia 

yang marah, gitu kan.. 

Ibunda subjek 

adalah orang 

yang dapat 

menerima 

keadaan subjek 

dan tidak ingin 

subjek 

direndahkan oleh 

oranglain.  

KM Keluarga 

menerima  

+++ 

Iya lah, namanya 

juga ibu.. 

He‟e, dia juga nggak 

suka kalo ada komentar 

bagaimana walau 

kadang mungkin kita 

sendiri ya nggak papa, 

kita yang ngedengerin 

nggak papa, tapi 

beliaunya yang kadang 

keberatan, gitu 

- - - - 

Yo mbak sambil 

disambi.. alasan 

pilih nama yang 

sekarang ? 

Alasannya ee... aku tu 

dulu ini sih entah 

bagaimana waktu itu 

ketemu yang namanya 

“VO” itu artinya face 

up, waktu itu, dan 

menyesuaikan dengan 

bentuk badan, which is 

bumpernya gede, jadi 

waktu itu aku pikir 

cukup, cukup filosofis 

sih gitu, terus aku pilih 

itu yang ternyata ee.. 

sebenernya sih lebih ke 

sepeda, e.. terus di artian 

Subjek memilih 

memiliki nama 

perempuan „VO‟ 

yang mendukung 

penampilannya 

dan disesuaikan 

dengan keadaan 

fisiknya.   

MD 

 

 

PU 

Menerima 

keadaan diri  

 

Perempuan utuh  

+++ 

 

 

++ 
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bahasa itali kalo nggak 

salah itu artinya cantik, 

ya aku pikir okee, unik 

belom pernah ada yang 

pake dan aku nggak 

kepengen cari nama-

nama artis, artinya apa 

perez atau apa spears 

atau knowles dan lain 

sebagainya, aku pengen 

be my self gitu, aku 

pengen ee.. aku nggak 

kepengen orang tau aku 

tau darimana dapet 

namanya dan akhirnya 

dari „VO‟ ee karena 

terlalu luar negeri jadi 

aku pikir eee kalo di 

indonesia apa yaa, trus 

disambungin aja, gitu.. 

”VO” kalo CH nya 

karena mungkin marga 

kan, jadi aku pakainya o 

yaudah, kaya artis artis 

luar negeri kan nama 

marganya dipake juga, 

ya udalah jadi chennya 

dipake,   

Emang cari-cari 

gitu atau memang 

waktu itu lihat 

atau baca? 

ee.. memang cari, 

memang cari 

Subjek memang 

mencari nama 

yang tepat untuk 

menunjang 

perubahannya 

agar semakin 

terlihat sebagai 

perempuan.  

PU Perempuan utuh  ++ 

Memang cari 

nama apa yang 

pantes, yang 

sesuai? 

He‟em,  - - - - 

Mulai dengan 

perubahan pasti 

mulai dihadapkan 

dengan masalah-

masalah baru gitu 

ya? Atau semakin 

besar semakin ada 

lagi gitu masalah –

masalahnya, 

masalah fisik, aku 

kok ternyata 

dihadapkan sama 

hal begini ya, itu 

masalah apa? 

Fisik ya ? ee.. fisik, 

mungkin lebih ke facial 

ku ya, karena bagaimana 

pun yang namanya 

hormon gitu kan, e, dan 

aku masih susah dapet 

androwed (?) disini, 

pasti facial, yang 

namanya kumis 

walaupun tipis-tipis 

nggak setebel, tapi tetep 

tumbuh kan, kadang 

dilema gitu, kalau mau 

dicukur juga nanti 

Subjek merasa 

jika masalah fisik 

yang dialami 

adalah 

munculnya bulu 

yang terkadang 

membuat subjek 

kesulitan untuk 

totalitas menjadi 

perempuan.  

MF Masalah fisik  + 
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jadinya lebih tebel, mau 

dicabut juga capek aja 

gitu kadang-kadang dua 

hari sekali, gitu kan 

sehari sekali, e, terus 

mungkin kalau dibilang 

masalah sih nggak, 

cuman sebenernya lebih 

pengen, lebih pengen 

ngerasa nyaman dengan 

punya PD sebenernya, 

tapi ya  karena itu sih 

karena saya paham 

bahwa prosesnya tidak 

sesederhana itu jadi e, 

yaudah lah sabar aja.. 

 

Terus cara 

ngatasinnya? Tadi 

kan bingung nih 

tadi katanya kalau 

mau dicukur , 

terus keputusan 

yang diambil? 

 

Aku cabutin udah Subjek dapat 

menyelesaikan 

masalah fisiknya 

dengan rajin 

mencabut kumis 

yang tumbuh.  

MM Menyelesaikan 

masalah 

++ 

Rutin? Yes, makanya bener sih 

kalau orang-orang 

ngomong eee, no pain 

no gain atau beauty is 

painful kaya gitu - gitu 

eee aku setuju dengan 

itu karena emang jadi 

cantik tu repot lho 

 

Subjek mengatasi 

masalah fisiknya 

dengan rutin 

mencabuti 

kumisnya.  

MM Menyelesaikan 

masalah  

++ 

Kalau dari bentuk 

tubuh gitu, fisik? 

Nggak ada masalah - - - - 

Berarti dari dulu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berarti cuma di? 

Justru dari sejak 

sebelum transformasi, 

bentuk tubuh aku itu 

bukan menjadi masalah 

buat aku, karena 

pinggulku gede, dan 

dulu dari sebelum 

transformasi orang 

selalu kalau lihat aku 

dari belakang lihat aku 

orang akan selalu 

nyangka aku cewek, 

makanya setelah aku 

transformasi aku justru 

mendapat keuntungan 

disitu, pinggul aku gede 

nggak usah pake 

dikorset, nggak usah 

Subjek 

mengetahui dan 

paham betul 

mengenai 

keadaan fisik 

dirinya.  

PD Paham dan 

peduli pada diri 

+++ 



234 
 

 

pake apa namanya gitu, 

nggak usah pake apa 

namanya ee apa silicon 

butt dan lain sebagainya 

gitu, aku udah punya 

bentuk itu gitu lho, 

 

 i’m just doing make up 

uda itu aja kalo yang 

lain-lain nggak ada, 

kalau eee kalau masalah 

PD paling ya 

ngadepinnya pake 

bubble bra kadang-

kadang seperti itu untuk 

eee, dan kebetulan 

karena dulu aku ngegym 

jadi kan apa, memang 

dulunya agak keangkat 

kan gitu dan memang 

lebih tebal dadanya 

waktu itu, dan begitu 

tiga tahun nggak 

ngegym kan otomatis 

dia e, apa namanya loose 

gitu, apasih, e,, kendor 

gitu kan, jadi malah buat 

aku justru itu jadi satu 

keuntungan lagi, gitu 

bahwa lumayan lah 

daripada nggak ada, gitu 

kan, 

 

Terus kepikiran 

nggak sih mbak 

buat suntik, 

biasanya ada kan 

yang buat suntik 

hormon gitu? 

Ada, ada ya pengen, 

pengen banget, cuman 

karena aku juga 

menyadari bahwa 

tubuhku juga nggak apa 

ya, mungkin tidak sekuat 

orang lain artinya aku 

punya asam lambung 

yang cukup tinggi kayak 

gitu gitu kan, terus 

pernah punya riwayat 

asma dan lain 

sebagainya ya aku 

pengen bener-bener ini 

bener - bener 

dihandlenya sama 

androlog gitu, bukan 

karena aku pengen 

ngikut orang, pengen itu, 

pengen suntik, jadi 

akhirnya gitu 

 

Subjek dapat 

mempertimbangk

an apa yang 

menjadi 

harapannya 

dengan 

bagaimana 

keadaan dirinya.  

PD Paham dan 

peduli pada diri 

+++ 
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Jadi emang bener-

bener yang bener 

gitu ya? 

Iya, yang bener, jalurnya 

yang bener, walaupun 

itu nanti aku dapetnya 

usia empat puluh tahun 

ya, whatsoever, tapi aku 

kepengen bener-bener 

secure dulu gitu aku 

nggak pengen nanti tiba-

tiba nyuntik-nyuntik 

sendiri tapi nanti jadinya 

bentuknya aneh, gitu 

Subjek 

memahami setiap 

hal yang akan 

dilakukan untuk 

dirinya perlu 

pertimbangan dan 

usaha yang 

maksimal untuk 

memberikan hasil 

yang terbaik 

sebagai bentuk 

totalitas 

perubahannya 

sebagai 

perempuan.  

PD 

 

 

 

 

PU 

Paham dan 

peduli diri  

 

 

 

Perempuan utuh  

+++ 

 

 

 

 

++ 

Resikonya jadi.. Resikonya ke organnya, 

otot dan segala macem  

- - - - 

Hubungan dengan 

keluarga berarti 

sudah diterima 

begitu ya? 

Bisa dibilang begitu Keluarga subjek 

telah mengetahui 

dan menerima 

subjek dengan 

perubahannya 

sebagai 

perempuan.  

KM Keluarga 

menerima  

+++ 

Dengan orang 

sekitar, misalnya 

tetangga, 

maksudnya kan 

tetangga yang 

lebih sering 

ketemu, yang 

lebih sering 

dilihat, gitu? ada 

masalah-masalah 

nggak ? 

Awalnya iya, awalnya 

iya, tapi mereka lebih ke 

ngomong di belakang, 

nggak pernah sampai 

detik ini, belum pernah 

ada yang berani 

ngomong didepan saya, 

kamu kok jadi kayak 

gini blablablabla gitu.  

Respon orang 

lain terhadap 

perubahan subjek 

terkadang negatif 

dan merendahkan 

subjek. 

DR Direndahkan  ++++ 

Taunya mereka 

ngomongin 

dibelakang? 

Akhirnya ada yang 

ngomong, akhirnya ada 

yang ngomong 

Orang lain yang 

membicarakan 

subjek di 

belakang 

akhirnya terbuka 

dan 

mengungkapkan 

di depan subjek.  

KB Komunikasi baik  ++++ 

Ngomong 

gimana? 

Kayak ee, tetangga gitu 

kan, terus emang ada 

satu tetangga yang 

deket, sebenernya masih 

masih saudara juga sih 

sama papa tiri aku, terus 

juga dia bilangnya ini, 

eh kemarin si kakakku 

nanya eh kok seperti ini 

ya gitu, gini gini gini, 

gitu, diomongin gitu lho, 

Penerimaan dan 

pengakuan dari 

keluarga subjek 

membuat subjek 

terbantu karena 

keluarga 

memberikan 

penjelasan pada 

yang bertanya 

mengenai 

keadaan subjek.  

KM 

 

 

 

MP 

Keluarga 

menerima  

 

 

Mendapat 

pengakuan  

+++ 

 

 

 

++ 
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tapi justru akhirnya 

orang-orang terdekat ini 

justru yang menjelaskan 

gitu, maksudnya apa ya, 

mereka mereka 

memaklumi itu, 

membuat mereka 

maklum sama itu, dan 

karena mereka membuat 

mereka juga liat aku 

nggak yang terlalu aneh-

aneh yang bagaimana 

artinya pakaiannya yang 

normal-normal aja gitu, 

nggak yang bukan yang 

pake hotpants yang 

bolong apa ditengah 

siang bolong gitu kan, e, 

nggak pake high heels 

kemana-mana gitu aku 

yang masih suka flat 

gitu, jadi akhirnya 

mereka juga mikir 

yaudah lah urusannya 

sendiri, hidupnya sendiri 

gitu 

Terus sempet 

memberikan 

menunjukkan 

usaha dengan 

pikiran yang 

sekarang, atau 

gimana? kan 

mereka juga harus 

bisa menerima 

gitu..  

Ee, nggak ada sih,  - - - - 

Cuek aja? Cuek aja, terserah sih 

mereka mau apa juga 

kan, ee.. dan kebetulan 

kan dirumah ini 

tetangganya Cuma satu 

ya saudara itu tadi, 

karena kan yang lain 

nggak ada orang pinggir 

jalan kan gitu, kalau pun 

toh ada juga, kayaknya 

nggak ada deh sampe 

yang gimana gimana, 

paling mungkin ini, 

kalau jaman dulu orang 

lebih sering nyapa, gitu, 

kalo sekarang jarang 

banget karena ternyata 

alasannya setelah aku 

cari tau orang bingung  

Subjek berusaha 

mencari tau 

alasan mengapa 

orang yang ada di 

sekitarnya jarang 

menyapa dirinya.  

KB  Komunikasi baik ++++ 
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Bukan karena.. Bukan karena mereka 

nggak mau atau mereka 

menolak gitu, nggak tapi 

mereka segan dan 

mereka ee, kalo bahasa 

jawanya rikuh, pekewuh 

gitu ya, manggil apa tu 

mereka bingung, 

alasannya ternyata itu 

- - - - 

Tapi udah sempet 

ngomong ke 

keluarga nggak 

sih, eh kamu tu 

ternyata di ini lho 

sama tetangga, 

sampe gini.. coba 

kamu nggak kayak 

gini atau kayak 

gitu,  

Nggak ada  - - - - 

Sama sekali Nggak ada - - - - 

Respon keluarga 

oke gitu ya, 

respon sampai 

akhirnya temen 

sendiri gimana ? 

Mm temen apa dulu ?  - - - - 

Apapun, temen 

dari mana aja,  

Karena hampir sama 

kayak kamu aku lebih ke 

kualitatif bukan ke 

kuantitatif, jadi terus 

terang jujur sampai detik 

ini temen aku bisa 

diitung pake jari yang 

bener-bener temen ya, 

artinya kalau cuma 

kenalan sosmed apa 

segala macem banyak 

tapi yang emang bener-

bener bisa jadi temen itu 

dikiit banget 

Subjek hanya 

memiliki sedikit 

teman dekat yang 

mengerti dan 

memahami 

subjek apa 

adanya.  

RB 

 

 

 

Relasi baik  

 

 

 

++ 

 

 

 

Respon mereka 

dengan 

perubahan? 

Emmm, temen kerja 

waktu itu satu kantor 

oke semua, nggak ada 

masalah, em, temen 

jalan aku hampir nggak 

pernah jalan, temen SD 

mayoritas menerima, 

temen SMP saya udah 

nggak pernah ketemu, 

tapi yang masih aku 

keep in touch juga masih 

bisa menerima, temen 

SMP sekarang walaupun 

kita nggak deket tapi 

Subjek memiliki 

relasi dan 

perubahannya 

dapat diterima 

dengan baik oleh 

teman-temannya.  

RB 

 

TO 

 

 

DO 

 

 

MP 

 

Relasi baik  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Diterima orang 

lain  

 

Mendapat 

pengakuan  

++ 

 

+++ 

 

 

++ 

 

 

++ 
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beberapa juga udah coba 

reconnect lagi mereka 

udah coba contact lagi 

dan saya nggak tau sih 

kalau mereka 

ngomongin dibelakang, 

saya juga nggak tau, 

cuman kalo yang nongol 

di sosmed biasanya kalo 

upload foto atau apa, 

yang aku pernah liat 

sendiri ya paling 

komennya Cuma, ih 

dandannya bagus ya, 

atau eh kamu cantik ya 

sekarang, eh aku harus 

panggil kamu apa 

sekarang, kayak gitu gitu 

Berarti tetap 

mengarah ke 

positif aja? 

Puji Tuhan itu Subjek 

menyadari 

kehadiran Tuhan 

dalam proses 

kehidupannya.  

DT Dekat dengan 

Tuhan  

+++ 

Kalau masalah 

psikologis yang 

dirasakan selama 

ini, atau mungkin 

dari awal 

perubahan sampai 

sejauh mana kira-

kira? 

Lebih banyak ke takut 

sih  

- - - - 

Takutnya karena ? Takut karena itu tadi,e 

mm, kalau saya mau 

ambil perjalanan sesuai 

dengan kebanyakan 

orang mungkin aku bisa 

bilang yaudah lah aku 

akan dijalanan aja gitu, 

cari hidup sendiri gitu 

jauh dari keluarga, 

masalahnya saya salah 

satu suporter di keluarga 

gitu, saya salah satu 

orang yang support 

keluarga dalam banyak 

hal, kalau saya keluar 

dari rumah otomatis juga 

dampaknya akan ke 

mereka, mereka akan 

less support disitu, tapi 

kalau aku bertahan 

disitu, aku bertahan 

dilingkungan keluarga 

otomatis yang aku harus 

Subjek dapat 

menentukan 

sikap dan 

mengambil 

pilihan yang tepat 

untuk menjaga 

keluarga tanpa 

meninggalkan 

kewajibannya 

sebagai umat 

nasrani. Karena 

subjek menyadari 

jika 

perubahannya 

selalu berdampak 

pada respon 

orang lain 

terutama pada 

keluarganya.  

MD 

 

 

 

SP 

 

 

MM 

 

 

 

PD 

 

 

 

DT 

Menerima 

keadaan diri  

 

 

Sadar peran 

 

 

Menyelesaikan 

masalah 

 

 

Paham dan 

peduli diri  

 

 

Dekat dengan 

Tuhan   

+++ 

 

 

 

 

++++ 

 

++ 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 
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pikirin adalah responnya 

orang ke mereka itu 

nanti bagaimana, jadi 

kalau aku sendiri aku 

nggak ada masalah gitu, 

kayak gini aku memilih 

untuk buat gereja di 

pusat, karena aku pikir 

di pusat gerejanya lebih 

gede, orang nggak 

banyak yang kenal terus 

lingkungannya juga 

bukan orang-orang itu 

yang besoknya Cuma 

bisa ngegosip eh itu 

anaknya si ini gitu kan, 

emm, dan aku 

menjelaskan juga ke 

kakakku bahwa aku 

tidak bergereja di gereja 

kecil karena memang 

aku nggak pengen kalian 

yang dapet pertanyaan 

gitu, karena kebanyakan 

orang beraninya nanya 

kan di orang lain yang 

terdekat gitu bukan ke 

orang yang bersangkutan 

gitu, aku takutnya cuma 

ke dampak itu aja sih 

kalau Cuma masalah 

secara psikis dari aku 

prbadi tentang apapun 

yang aku jalani sih 

nggak ada masalah sih 

sebenernya  

Tekanan-tekanan 

atau mungkin 

hilang percaya 

dirinya atau apa 

gitu nggak ada, 

percaya diri 

sekarang mungkin 

lebih ke statusnya 

pekerjaan gitu ya, 

mungkin orang 

ngelamar 

pekerjaan gitu kan 

pasti akan ada 

riwayat jenis 

kelamin gitu ya, 

itu kira-kira jadi 

masalah? 

Enggak, nggak ada 

karena e, jauh sebelum 

aku memutuskan 

bertransformasi aku 

udah tau dulu nih karir 

yang mau aku apa ya, 

maksudnya kerjaan yang 

mau aku jalanin apa 

dulu, aku akhirnya tau 

yang namanya online 

freelance gitu, dengan 

aku bisa graphic design 

terus bisa jadi project 

design diinternet gitu, 

aku nggak butuh untuk 

ngelamar kerja gitu, 

kadang-kadang beberapa 

orang malah orang mau 

merekrut aku gitu, tapi 

Subjek adalah 

orang yang 

memahami betul 

apa yang disadari 

sebagai 

kemampuannya 

sehingga dapat 

dijadikan sebagai 

modal untuk 

mempersiapkan 

diri pada dunia 

kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

PD 

 

 

 

PU 

 

 

MD 

 

 

 

MM 

Paham dan 

peduli diri 

 

 

Perempuan utuh  

 

 

Menerima 

keadaan diri 

 

 

Menyelesaikan 

masalah   

+++ 

 

 

 

++ 

 

 

+++ 

 

 

 

++ 
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tetap berpikir nantinya 

respon orang dikantor 

bagaimana, jadi kalo 

secara kerjaan sih nggak 

ada, kalo percaya diri 

kadang-kadang ada ya 

cuman bagian ini aja sih 

ya itu ya, aku pengen, 

pengen kayak orang-

orang lain juga yang bisa 

berenang pake lowcut 

gitu kan terus mm, ya 

paling kayak gitu-gitu 

aja sih, tapi nggak ada 

yang sampe depresi apa 

gitu nggak ada,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Depresi ya? Jangan deh  - - - - 

Waktu 

memutuskan ee, 

melakukan 

perubahan gitu, 

ada pergulatan 

sendiri gitu nggak 

sih? 

Banyak, banyak dan itu 

udah dari dulu banget  

- - - - 

Karena tertahan 

dari kecil itu? 

Iya, iya, dan itu hampir 

tiap hari itu dan, sampai 

akhirnya ke 2013 itu, 

jadi bayangin aja dari 

tahun 90 sekian sampai 

ke 2013, berapa puluh 

tahun gitu, berapa tahun 

gitu, aku harus bergelut 

dengan pertanyaan-

pertanyaan itu gitu, 

sampai akhirnya berani 

jadi oke deh sekarang. 

Subjek 

membutuhkan 

waktu yang lama 

untuk 

meyakinkan diri 

dengan 

perubahannya.  

PD 

 

 

MD 

Paham dan 

peduli pada diri 

 

Menerima 

keadaan diri  

+++ 

 

 

+++ 

Yang akhirnya 

jadi waktu inilah 

akhirnya aku 

pengen jadi diri 

sendiri itu apa sih? 

Ya itu karena aku udah 

nentuin, ya itu aku udah 

ngerasa kerja sama bule 

ya, jadi pada saat masa 

transisi itu aku ada 

disitu, di pekerjaan itu, 

aku ada dikantor itu, 

dengan orang-orang itu, 

yang tau prosesnya gitu, 

terus akhirnya aku 

memutuskan yaudah, 

aku masih bisa 

memutuskan support 

mereka no matter what, 

dan aku selama 2 

tahunan awal ya, satu 

tahun dua tahun awal itu 

Dalam prosesnya 

subjek 

menemukan jika 

apa yang dijalani 

memang adalah 

sebuah panggilan 

hidup yang 

dirasakan sebagai 

keadaan dirinya.  

PD 

 

 

MD 

 

 

JP 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Menerima 

keadaan diri  

 

Jiwa perempuan  

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 
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aku bisa bikin orang tua 

dan keluarga percaya 

bahwa ini bukan tentang 

profesi, ini bukan 

tentang ini tapi ini 

tentang pure memang 

benar-benar this is me. 

Sempat pernah ada 

anggapan bahwa 

ini kayaknya ank 

ini mau ke 

profesinya gitu? 

Banyak, banyak banyak Subjek sempat 

dipandang negatif 

dan dikira jika 

perubahannya 

adalah tuntutan 

dari sebuah 

profesi 

DR Direndahkan  ++++ 

Dan waktu itu 

caranya 

menjelaskan 

bagaimana? 

Emm, berkali-kali 

ngomong bahwa aku 

nggak akan kayak gitu, 

dan aku menujukkannya 

dengan dirumah, yaudah 

dirumah terus aku mau 

ngapain gitu, saya juga 

nggak pernah ngundang 

orang rumah, saya juga 

nggak pernah, kalo 

keluar juga saya tahu 

harus pamit kemana 

gitu, which is aku jarang 

banget keluar gitu kan 

ee, akhirnya anggepan 

itu ilang sendiri, karena 

emang akhirnya mereka 

liat sendiri aku setiap 

hari dirumah, aku setiap 

hari ngerjain apa aja, 

aku setiap hari ngapain 

jadi ya nggak sih 

Subjek berusaha 

menunjukkan dan 

membuktikan 

jika pikiran orang 

lain mengenai 

dirinya tidak 

benar.  

MM 

 

 

NP 

 

 

TG 

Menyelesaikan 

masalah 

 

Nilai hidup 

positif  

  

Teguh pendirian  

++ 

 

 

++++ 

 

 

++ 

Kalo tentang 

pekerjaan rumah 

gitu, em, 

mengerjakan 

pekerjaan ibu 

rumah tangga gitu 

juga nggak sih? 

Iya iya, iya iya.. Dalam 

kesehariannya 

subjek lebih 

senang 

melakukan 

pekerjaan rumah 

tangga.  

JP 

 

PU 

Jiwa perempuan  

 

Perempuan utuh  

++++ 

 

++ 

Kan kadang-

kadang aneh gitu 

ya, cowok masih 

cowok nyapu, 

ngepel.. 

Iya tapi, mungkin gitu, 

tapi aku nggak ngerti 

deh mamaku memang 

tidak secara tidak secara 

gamblang menyetujui 

tetapi banyak hal yang 

menurut mamaku itu aku 

bisa lakukan,  

Dalam 

kesehariannya 

subjek lebih 

senang 

melakukan 

pekerjaan rumah 

tangga.  

JP 

 

PU 

Jiwa perempuan  

 

Perempuan utuh  

++++ 

 

++ 

Misalnya ? Nyuci piring, em, 

masak, terus ngepel, 

nyapu dan segala macem 

Keluarga subjek 

menyadari akan 

perubahan subjek 

JP 

 

PU 

Jiwa perempuan  

 

Perempuan utuh 

++++ 

 

++ 



242 
 

 

pada saat mamaku 

memang kerepotan atau 

apa gitu, beliau minta 

tolongnya ke saya nggak 

ke orang lain, padahal 

cewek dirumah itu 

banyak banget, ada 

ponakan ada kakak ipar, 

tapi minta tolongnya 

sama aku, nah disitu aku 

mulai beranggapan 

bahwa sadar tidak sadar 

sebenernya maamaku 

ngasih konfirm bahwa 

dia sudah mulai 

menunjukkan bahwa dia 

sudah mulai menyadari 

bahwa anaknya ini akan 

memang akan menjadi 

jati diri yang lain bukan 

seperti yang biasa 

dibayangkan. 

dan tidak 

melakukan 

penolakan ketika 

subjek 

melakukan 

pekerjaan sebagai 

perempan. 

KM  

 

 

 

MP 

Keluarga 

menerima 

 

 

Mendapat 

pengakuan  

+++ 

 

 

 

++ 

Dan secara nggak 

langsung 

mengajarkan gitu 

ya, ngasih tau ini 

lho seharusnya 

seorang ibu? 

Iya Subjek merasa 

jika dirinya 

adalah seorang 

perempuan yang 

nantinya menjadi 

ibu dalam 

rumahtangga.  

JP Jiwa perempuan  ++++ 

Ee saat ini sadar 

nggak sih sebagai 

pribadi yang 

bagaimana? dalam 

arti dengan 

statusnya yang 

seperti ini apa 

harus melakukan 

apa aja, gitu ? 

Melakukannya dalam 

hal apa dulu ni ? 

- - - - 

Segala 

hal..kegiatan 

keseharian atau 

relasi sosial ? 

Sadar sih,  - - - - 

Kira-kira apa, 

dengan diri yang 

sekarang yang 

disadari harus 

bagaimana,  

Oke, mm, yang pasti aku 

emang bener - bener just 

need help untuk 

tranformasi selanjutnya 

gitu kan itu yang aku 

pengen cari tahu dulu, 

terus yang kedua em, 

yaitu karena saya juga 

nggak mungkin pake 

tenaga, saya juga bukan 

lulusan d3 s1 blablabla 

saya harus punya satu 

Subjek 

menyadari segala 

kemampuan yang 

dimilikinya dan 

apa yang bisa 

dilakukannya 

untuk dapat terus 

berperan dan 

keluarga  

NP 

 

 

PD  

 

 

SP 

Nilai hidup 

positif  

 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Sadar peran  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 
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skill yang bisa bantu 

saya untuk tetep bisa 

support keluarga, itu aja 

sih, dan tetep nunjukkin 

ke mereka bahwa em, 

perubahan ini baik kok 

Kalo peran yang 

bisa dilakukan saat 

ini? aku harus 

berperan sebagai 

apa gitu? 

Dalam banyak hal, 

tergantung ke siapa ya 

gitu, kalo ke keponakan 

lebih ke terus terang 

lebih ke ibunya 

sebenarnya sekarang, 

gitu karena kebetulan 

kakak ipar aku kan 

emang agak kurang 

repebel untuk beberapa 

hal jadi memang, aku 

yang lebih bawel dan 

aku selalu menganggap 

mereka kaya anakku 

sendiri, terus karena aku 

juga udah punya 

pasangan jadi aku pun 

memposisikan diri 

sebagai pasangan ya 

sebagai seorang istri 

mungkin ya, dari kalau 

secara relationship 

which is aku harus 

nyaipin makan, harus 

nyuciin piring gitu, 

harus cuciin baju dan 

lain sebagainya.. 

Subjek berusaha 

menempatkan 

diri sesuai 

dengan 

kemampuan dan 

peran yang 

dirasakannya. 

Bahkan subjek 

cenderung lebih 

merasa jika 

dirinya adalah 

perempuan yang 

harus merawat 

suami dan anak.  

JP 

 

PU 

 

SP 

Jiwa perempuan  

 

Perempuan utuh  

 

Sadar peran  

++++ 

 

++ 

 

++++ 

Sudah begitu? 

sudah begitu? 

Walaupun kadang-

kadang gantian lah, cuci 

baju, berdua, yang 

nyapu dia, atau kalau 

lagi capek, lagi insomnia 

kumat kan pagi nggak 

bisa bangun, posisikan 

diri sebagai itu 

- - - - 

Berfungsi sebagai 

apa juga sama? 

aku sekarang 

hidup, gitu 

fungsinya aku aku 

harus jadi pribadi 

sebagai apa gitu ? 

kalau ngomongin 

fungsi berarti 

ngomongin orang 

lain gitu ya, 

keluarga, sodara, 

ingin 

Aku lebih seneng ini sih, 

lebih seneng kalau 

berperan sebagai apa 

aku juga nggak ngerti 

ya, mungkin selama ini 

aku juga mikirnya 

berperan sebagai diri 

sendiri aja gitu nggak 

pernah pengen jadi most 

favorite child atau nggak 

kepengen jadi anak yang 

paling ter apa gitu, atau 

nggak pengen jadi 

Subjek 

menyadari apa 

yang dirasakan 

sepenuhnya 

berasal dari 

dalam dirinya 

sehingga subjek 

hanya mengikuti 

naluri untuk 

melakukan suatu 

pekerjaan 

tertentu.  

MD 

 

 

PD 

 

 

SP 

Menerima 

keadaan diri  

 

Paham dan 

peduli pada diri 

 

Sadar peran   

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 



244 
 

 

menunjukkan 

peran-peran atau 

mengisi peran 

sebagai apa gitu  

 

 

 

 

menjadi kesadaran 

apa yang harus 

dilakukan gitu? 

superstar juga gitu, jadi 

selebgram dsb, aku juga 

nggak berusaha apa ya, 

bukan tidak menghargai 

tapi aku nggak pernah 

terlalu berusaha untuk 

jadi pasangan yang baik 

gitu, artinya gini karena 

aku merasa itu, its far of 

me, itu bukan sesuatu 

yang harus aku bikin , 

itu bukan sesuatu yang 

harus aku konsepkan itu 

sesuatu yang emang 

udah ada di dalam aku, 

jadi untuk kerjaan-

kerjaan rumah untuk 

didalam apa ya, bahasa 

jawanya ngopeni 

pasanganku sendiri ya 

itu, 

 

Heem heem, jadi nggak 

ada beban nggak ada 

pikiran gitu, apasih kalo 

dituntut begini begitu 

nggak ada 

 

Punya pengalaman 

yang dari 

pengalaman itu 

aku belajar banget 

nih, aku harus 

menjadi pribadi 

yang begini 

begitu? 

 

Banyak - - - - 

Salah satunya, dari 

keluarga mungkin,  

pengalaman 

dengan keluarga 

gitu? 

Ya itu ya, ketakutan 

awal waktu saya 

berubah itu nantinya 

saya takut saya tersisih 

darisitu maksudnya dari 

keluarga dan saya tidak 

diterima keluarga dan 

berakhir seperti orang 

lain,  

ee darisitu akhirnya ya 

harus apa ya, ekstra 

keras sih untuk 

menunjukkan sama 

keluarga bahwa aku lagi 

belajar ini lho, aku lagi 

ngerjain ini lho, ini aku 

lagi ya memang harus 

seperti itu, karena itu sih 

Subjek memaknai 

jika keluarga 

adalah hal 

terpenting dalam 

hidupnya 

sehingga subjek 

takut untuk 

tersisih namun 

berusaha 

menunjukkan dan 

memberikan 

pengertian 

terhadap keluarga 

mengenai 

keadaan dirinya.  

KB 

 

 

NP 

 

 

EN 

Komunikasi baik  

 

 

Nilai hidup 

positif  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

++++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 
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takutnya nanti mereka 

akan kembali ke 

paradigma awal bahwa 

keluarga itu harus 

seperti apa,  

Itu yang dimaknai 

dari keluarga ? 

mungkin gini, dengan 

berbagai macam, kalo 

aku bilang ini 

kekurangan, kenapa 

kekurangan karena, 

memang tidak semua 

orang, lazimnya orang 

tidak seperti itu, berarti 

memang ada yang 

kurang tapi dengan 

kesadaran bahwa saya 

merasa saya kurang di 

kelaziman itu justru saya 

mulai bisa kayak pengen 

jadi orang yang lebih 

baik gtu, maksudnya 

tadinya aku agak manja 

sekarang aku lebih 

pengen mandiri terus 

yang tadinya aku agak 

apa, e takut untuk 

ngomong, sekarang aku 

jadi lebih verbal lagi 

gitu, tadinya aku nggak 

pd banget gitu kan 

dengan segala macam 

perbedaan, sekarang aku 

udah mulai bisa e apa 

ya, mulai bisa 

menunjukkan diri gitu 

kan, bahwa inilah gue, 

Subjek memilih 

sebagai orang 

yang terbuka dan 

menunjukkan 

keadaan diri yang 

sebenarnya 

terhadap orang-

orang yang ada di 

sekitarnya.  

PD 

 

 

NP 

 

 

TO 

 

 

KB 

 

 

EN 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

positif  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi baik  

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Kalo dari orang 

lain, ada nggak sih 

orang lain yang 

mengkritik sampai 

o iya ya, aku 

sudah seperti ini 

kenapa aku harus 

berubah, itu yang 

menjadi hal ini 

gitu, ada 

pengalaman yang 

kayak gitu nggak? 

Berhubungan dengan 

transformasi juga? 

nggak ada 

- - - - 

Kalo yang tentang 

transformasi? 

salah satunya yang 

paling berkesan 

mungkin? 

Banyak, salah satunya, 

em, masalah mungkin 

ini, kebiasaan makan, 

karena aku jarang banget 

makan, dulu terus 

akhirnya mulai coba 

Subjek 

menyadari jika 

masalalunya 

kurang baik 

sehingga perlu 

untuk diperbaiki.  

EN 

 

 

NP 

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Nilai hidup 

positif  

 

+++ 

 

 

++++ 
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untuk yaudah deh hidup 

sehat, mau makanan 

apapun yang udah 

dimakan, yang tadinya 

kalo nggak ada makanan 

ya nggak makan, terus 

sekarang udah mulai 

bisa masak, karena 

tadinya mama kan yang 

lebih bawel ya, mbok 

masak to trs blablabla, 

kalo orang lain, apa ya ? 

JP 

 

SP 

Jiwa perempuan  

 

Sadar peran  

++++ 

 

++++ 

Kalau saudara-

saudara? 

Nggak ada sih, - - - - 

Oh nggak ada 

yang mengkritik 

gitu? 

Em, temen kerja 

mungkin ya, karena aku 

lebih, karena gini 

daripada berkepanjangan 

aku lebih mengiyakan 

untuk ibaratnya kalo 

bahasa jawanya ngayem-

ngayemi, kadang-kadang 

yowes lah, ntar deh kalo 

gini gini gini, ya 

kadang-kadang itu buat 

mereka jadi masalah 

karena kadang mereka 

ngomongnya kamu tu 

jangan suka gunjingin 

orang blablablabla terus 

yaudah sih itu aja 

Setiap kritik 

selalu diterima 

karena subjek 

mencegah adanya 

pertengkaran 

dengan orang lain 

ketika mungkin 

apa yang dikritik 

tidak sesuai 

dengan keadaan 

subjek.  

TO 

 

 

NP  

 

 

MS 

Terbuka pada 

orang 

 

Nilai hidup 

positif  

 

Dapat menerima 

saran  

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+ 

Lalu ada nggak sih 

kritikan negatif 

yang sampai 

sekarang masih 

diinget gitu ya, 

dan itu memang 

disadari ada di 

dalam dirinya? 

Ada - - - - 

Apa? Guru SMA - - - - 

Kenapa ? lama 

yaa... 

Lama sekali, emm, 

mungkin bukan kritik 

ya, dia lebih ke nasehat 

sih karena waktu itu aku 

terus terang agak 

sombong, dulu aku 

sombong sekali, dan 

kenapa sombong? 

karena dulu saya 

akademis bagus, prestasi 

cukup bagus, sosialisasi 

juga bagus, dan 

penampilan juga tidak 

Subjek 

menyadari 

tentang 

kemampuannya 

dan  dapat 

memaknai kritik 

dari orang lain 

sehingga 

membuat subjek 

merasa tertantang 

dan berusaha 

untuk 

mengembangkan 

EN 

 

 

MD 

 

 

TO 

 

 

MS 

 

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Menerima 

keadaan diri  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Dapat menerima 

saran  

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

+ 

 

 

+++ 
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mengecewakan waktu 

itu dan akhirnya jadi, 

aku nggak tahu kenapa 

tapi selalu orang jadi 

kenal aku di sekolahan 

dari SD, akhirnya 

membuat suatu, 

walaupun di bawah 

sadar ya, akhirnya aku 

kebawa kepedean 

kadang-kadang, dulu, 

aku agak congkak 

sedikit, dan guru SMA 

ku dulu bilang gini, kalo 

kamu merasa bisa 

bahasa inggris itu 

segala-galanya kamu 

sekarang harus mulai 

pikirin lagi, karena 

sekarang bahasa inggris 

tu kewajiban kamu harus 

cari sesuatu yang orang 

juga nggak bisa, kamu 

harus cari sesuatu yang 

orang butuh tapi nggak 

banyak orang yang bisa, 

dan saran saya coba 

kamu belajar komputer, 

cuman dulu aku 

mikirnya, belajar 

komputer tu ntar ini ya 

berhubungan sama 

word, sama excel, 

templates gitu kan, 

maksudnya apa sih, 

kayak blangko apa dan 

lain sebagainya kan, 

yang mana aku tu 

orangnya pling nggak 

bisa ngerjain sesuatu 

yang sama berulang - 

ulang, aku benci 

rutinitas, aku sangat 

benci rutinitas, aku 

selalusuka sesuatu yang 

baru, aku selalu suka 

mengerjakan sesuatu 

yang baru dan akhirnya 

aku pikir satu-satunya 

yang berhubungan 

dengan komputer yang 

bisa selalu berinovasi 

yang bisa selalu ini di 

design  

kemampuannya.  MKM Mengembangkan 

kemampuan 
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Itu menemukan 

design darimana? 

Karena kepaksa  - - - - 

Kok bisa ? Karena di tahun 2005 itu 

aku pindah ke Demak, 

dan waktu itu kebetulan 

dekat dengan seseorang 

dan dia ngenalin aku 

sama kakaknya 

kebetulan percetakan, 

seorang lulusan SMP 

disuruh kerja tapi nggak 

punya tenaga yang gede 

untuk ngebantu apa-apa, 

tapi saya percaya saya 

selalu punya keinginan 

untuk belajar, ya sejak di 

detik itu sebelumnya sih 

nggak, tapi setelah itu 

iya.  

Subjek adalah 

pribadi yang 

menyadari 

keterbatasannya 

dan mau untuk 

belajar 

MD 

 

 

NP 

 

 

MKM 

 

 

PK 

 

 

Menerima 

keadaan diri  

 

Nilai hidup 

positif 

 

Mengembangkan 

kemampuan  

 

Pekerja keras 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+ 

Malah jadi ada 

tantangan ya ? 

Heeh, tadinya aku masa 

bodo gitu lho, aku juga 

keluar dari SMA kan 

juga gara - gara aku juga 

mikirnya gini, karena 

aku di SMK kehotelan 

dulu aku dulu mikirnya, 

apaan sih ngebabu aja 

kok diajarin, dulu ak 

mikirnya gitu. Masa tiap 

hari disuruh nyapu, 

negepel, laundry apa 

gitu , kenapa nggak 

belajar apa kek gitu 

something, tapi akhirnya 

setelah dari tip itu dan 

keluar dari SMA aku 

jadi mikir, duh aku 

lulusan SMP mau kerja 

apa ya, ndelalah nggak 

ada tu lulusan minimal 

SMP tu nggak ada, lalu 

mau nggak mau kerja di 

percetakan saya harus 

belajar dan waktu itu 

mereka butuhnya kan 

tukang setting jadi untuk 

nyetting apa dokumen, 

grafis dan segala macem 

em, secara teknikal aku 

dipercetakan jadi secara 

nggak langsung aku 

belajar grafis mulai dari 

situ awalnya,  

Subjek memiliki 

keinginan untuk 

mempelajari hal 

baru dalam 

kehidupannya.  

MKM 

 

 

PK 

Mengembangkan 

kemampuann 

 

Pekerja keras 

+++ 

 

 

+ 
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Keterusan habis 

itu sampai 

sekarang? 

Akhirnya suka, dan 

akhirnya cinta dan lebih 

lebih seneng disitu sih 

Subjek akan 

menyukai apa 

yang menjadi 

pilihannya 

TG Teguh pendirian  ++ 

Pengalaman hidup 

yang paling 

berkesan ? 

Banyak ya, apa dong, 

perihal apa dulu 

- - - - 

Apa aja, yang 

istimewa buat 

Mbak VO?  

Yang paling berkesan, 

rata-rata aku nggak 

pernah bisa lupa sih 

moment-moment 

penting, dikehidupan 

aku ya 

- - - - 

Yang berharga 

banget ?  

Mmm, nggak tau bisa 

dimasukin dalam 

kategori ini atau nggak 

karena ini lebih ke 

moment religius dan 

spiritual ya, first paling 

berkesan buat aku,ya 

memang moment 

dimana aku kaget-kaget 

dan ini adalah pada saat 

aku akhirnya mmm, apa 

namanya ya, 

menemukan Tuhan, 

seperti itu, 

Subjek memiliki 

pengalaman 

religious yang 

membuatnya 

menjadi dekat 

dengan Tuhan  

DT Dekat dengan 

Tuhan 

+++ 

Kejadiannya ? Itu jadi aku sampai kalo 

orang itu bilang 

mungkin titik nadi titik 

nol, atau titik nadinya ya 

itulah aku waktu itu, 

dengan broken home 

nya keluarga, dengan 

aku keluar dari sekolah, 

dengan ekonomi yang 

waktu tu jeblok sekali 

dibawah, dan segala 

macem-segala 

macemnya, aku ulang 

tahun handphone aku 

rusak, kakak aku diluar 

kota, terus aku telpon ke 

papaku, aku mau minta 

handphone baru aku 

dimaki-maki terus habis 

itu aku nangis, aku 

nangis terus tiba-tiba 

udah aku pulang 

kerumah, aku lagi 

nonton tv, lagi mau 

mandi udah ambil 

handuk tu, terus aku 

berdiri aku berdiri dan 

Subjek dapat 

menerima semua 

keadaannya.  

MD Menerima 

keadaan diri 

+++ 
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aku mau mandi ak habis 

nangis kan, aku mau 

mandi tiba-tiba aku 

duduk lagi, terus kayak 

ada flashback dari aku 

kecil sampe aku umur 

waktu itu 18 atau 17 

tahun, aku lupa, dan itu 

kayak apa ya,kayak 

kesepian kayak nonton 

film berapa lama, 

mungkin ya kalo ditanya 

menurut aku paling 

berkesan ya titik 

baliknya disitu sih. 

Dari kejadian itu 

apa yang 

dimaknai? atau 

dapat nilai apa sih 

dari kejadian itu? 

Bahwa Tuhan sayang 

sama aku  

Subjek 

merasakan 

kehadiran Tuhan 

dalam kehidupan. 

DT Dekat dengan 

Tuhan 

+++ 

Sadarnya ketika 

diingatkan dengan 

Tuhan? 

Yes, dan setelah itu 

justru aku lebih semakin 

lebih percaya pada saat 

aku ke Batam dengan 

tanpa ijazah tanpa 

pengalaman aku bisa 

dapet kerjaan walaupun 

hanya lulusan SMP, dan 

itu bukan yang benar-

benar ada kenalan atau 

apa tapi emang itu 

bener-bener dari skill 

dsb, saya percaya 

sampai detik ini kalau 

buka karena campur 

tangan-Nya Tuhan saya 

nggak ada disini 

Kedekatan subjek 

dengan Tuhan 

membuat subjek 

menjadi lebih 

percaya dan 

dapat menerima 

segala hal yang 

terjadi dalam 

hidupnya.  

DT 

 

 

MD 

Dekat dengan 

Tuhan  

 

Menerima 

keadaan diri  

+++ 

 

 

+++ 

Kok bisa waktu itu 

sampai Batam? 

Mmm, gini waktu itu 

kan aku kerja 

dipercetakan itu, waktu 

itu aku digaji 750 ribu, 

itu tahun 2005-2008 

terus ditahun 2008 ada 

temen kebetulan ada 

temen yang dia bule sih 

dia punya pacar di 

Batam dan mereka mau 

buka tempat kursus 

bahasa Inggris, tapi 

mereka kesulitan untuk 

menemukan guru, 

akhirnya mereka 

menawarkan gaji yang 

2x dari yang gaji aku 

Subjek adalah 

orang yang  tidak 

takut untuk 

mencoba dan 

belajar mengenai 

hal baru. Selain 

itu, subjek juga 

merupakan  

pribadi yang 

konsekuen antara 

apa yang menjadi 

pilihan dengan 

apa yang dijalani.  

MKM 

 

 

TG 

Mengembangkan 

kemampuan  

 

Teguh pendirian  

+++ 

 

 

++ 



251 
 

 

waktu itu, dan waktu itu 

abis putus jadi aku pikir 

ya why not gitu kan, 

terus dan aku memang 

pengen banget 

maksudnya 

meninggalkan zona 

nyaman karena aku tau 

kalo zona nyaman tu 

bahaya banget gitu kan 

jadi aku pengen keluar, 

pengen coba untuk 

mandiri hidup sendiri  

dan sebenarnya salah 

satu misinya karena ini 

sih aku tau bahwa 

someday aku akan 

bertransformasi dan aku 

pengen bisa berdiri 

sendiri dulu yaudah 

akhirnya kerja disana 2 

tahun terus 3 tahun aku 

pulang kesini  

Kalo pengalaman 

selama perubahan, 

ada pengalaman 

yang berharga 

nggak ada 

pengalaman yang 

berkesan nggak? 

Banyak. - - - - 

Salah satunya? Salah satunya pada saat 

dulu sebelum 2013 

respon orang melihat 

saya dengan segala 

femininity yang ada, 

orang akan selalu 

skeptical dan lebih ke 

apa ya, bullying ya kalo 

aku bilang, tapi begitu 

2013 kesini yang tadinya 

temen tu aku harus 

ngeadd orang, akhirnya 

aku di add orang, gitu 

kan, terus itu spesial 

achievement lho buat 

aku, karena aku dari 

umur 12 tahun trying so 

hard untuk menemukan 

temen dan aku nggak 

bisa, sampai aku 

akhirnya di tahun 2013 

aku nggak harus mencari 

teman dan mereka yang 

datang sendiri mencari 

aku gitu, dan yang 

Subjek yang 

belajar dari 

pengalamannya 

memilih untuk 

terbuka dan 

justru mendapat 

penerimaan dari 

orang lain saat 

dirinya terbuka 

mengenai 

keadaan dirinya.  

TO 

 

 

KB 

 

NP 

 

 

MK 

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi baik 

 

Nilai hidup 

positif  

 

Memaknai 

pengalaman  

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

 

 

++++ 
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awalnya aku takut 

nantinya dibilang apa-

dibilang apa, ternyata 

responnya orang luar 

biasa, sangat positif gitu, 

maksudnya semua 

bilang cantik,mereka 

bilang e, apalah seksi, 

beda gitu kan, terus 

pinter dan lain-dan 

lainnya, kalo dulu nggak 

keliatan living in my 

self, pada saat setelah 

transformasi justru 

benar-benar 

Benar-benar 

menunjukkan diri? 

Iya, justru aku nggak 

harus show off pun 

mereka juga yang notice 

gitu, oh ni orang beda 

ya, jadi orang ini kalo 

buat aku di detik itu aku 

jadi lebih dapet a lot of 

confidence  

Kepekaan orang 

lain tentang 

subjek membuat 

subjek dapat 

diterima dan 

diakui.  

TO 

 

 

MP 

Terbuka pada 

orang  

 

Mendapat 

pengakuan  

+++ 

 

 

++ 

Kalo tadi ada 

pengalaman 

berharga yang 

terbaik, kalo yang 

terburuk sejauh 

ini? Yang bener-

bener terpuruk 

gitu,  

ee.. di dalam 

transformasi atau di luar 

transformasi ? 

- - - - 

Di dalam 

transformasi.. 

Nggak ada sih - - - - 

Sama sekali ? Mungkin ini aja, 

sebenernya bukan 

pengalaman terburuk 

juga sih, cuman buat aku 

termasuk salah satu, 

salah satu hal negatif aja 

gitu bahwa disaat aku 

mulai transformasi, 

orang mulai dengan 

mainstreamnya berpikir 

bahwa saya seperti yang 

lain dimana dulunya 

saya nggak pernah 

dianggap seperti itu dan 

akhirnya harus 

berhadapan dengan 

pertanyaan-pertanyaan 

konyol gitu kan, cuma 

itu aja sih 

 

Subjek merasa 

direndahkan dan 

dianggap sama 

seperti waria lain 

yang bekerja 

sebagai pekerja 

seks.  

DR Direndahkan  ++++ 
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Contohnya ? 

 

 

 

 

 

Dan terus 

pembelajarannya 

ya harus dengan 

lebih? 

Agak shock aja waktu 

itu, contohnya ya tiba-

tiba ditanyain „berapa?‟ 

ha apa nya?  

gitu kan, kan bingung 

juga, apa sih, terus 

ditanya, em,, apa kayak 

udah apa ya, maksudnya 

kayak udah punya tetek 

belum ? kayak gitu - 

gitu, kadang jadi kayak 

segitunya maksudnya 

nggak bisa gitu kan 

kenalan normal kaya 

apa, pokoknya jarang, 

itu yang bikin oh yaudah 

deh  kayaknya lebih 

harus berani ngomong 

itu dia.  

Iya ya aku harus syalker, 

dulu ak orangnya kan 

kalo ada argumen aku 

mundur gitu terus kalo 

ada masalah aku lebih ke 

udahlah damai aja, aku 

kan lebih ke pregmatis 

kan sebenernya, jadi 

lebih seneng damai-

damai aja nggak usah 

ada ini, tapi setelah ini 

aku jadi lebih show out 

menyuarakan, oh nggak 

bisa kayak gini ini salah 

kalau gini, aku jadi bisa 

seperti itu. 

Subjek merasa 

direndahkan dan 

dianggap seperti 

waria lain yang 

bekerja sebagai 

pekerja seks.  

Subjek berusaha 

merubah dirinya 

yang sebelumnya 

selalu diam untuk 

mencegah 

pertengkaran 

dengan orang lain 

menjadi orang 

yang lebih 

terbuka untuk 

menghindari 

penilaian negatif 

dari orang lain.  

DR 

 

NP 

 

 

TO 

 

 

PD 

 

 

MK 

Direndahkan  

 

Nilai hidup 

positif 

 

Terbuka pada 

orang  

 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Memaknai 

pengalaman  

++++ 

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Pedoman hidup 

sejauh ini apa ? 

Pedoman hidup sejauh 

ini dari kecil? pedoman 

hidup saya adalah tugas 

saya bukan membuat 

orang lain mencintai 

saya, tapi tugas saya 

adalah menunjukkan ke 

orang lain kalau  saya 

sayang sama mereka 

Subjek memiliki 

prinsip bahwa 

dalam hidupnya 

subjek hanya 

perlu 

menunjukkan 

bagaimana 

dirinya 

menyayangi 

orang lain.  

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Darimana ? Dari tv, dari tv - - - - 

Ada cerita apa dari 

tv, sampai 

akhirnya pas buat 

pedoman 

Pas SMP itu kan ada, 

lagi sendirian di rumah, 

kurang perhatian dan 

sebagainya gitu, 

akhirnya memikir 

kadang-kadang dulu 

bikin ulah hanya sekedar 

Subjek 

mendapatkan 

pedoman 

hidupnya dari 

pengalaman yang 

dimaknai.  

NP 

 

 

EN 

 

 

 

Nilai hidup 

positif 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

 

++++ 

 

 

+++ 
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showing bahwa aku 

disini lho, terus akhirnya 

aku nonton tv serial 

yang waktu itu lupa 

judulnya apa, tapi disitu 

ada malaikat-malaikat 

gitu lah malaikat - 

malaikat yang mereka 

suka datengin orang-

orang yang bermasalah 

terus mereka kayak 

ngasih nasehat-nasehat 

dan lain-lain, nggak tau 

kenapa tapi kata-katanya 

itu kayaknya ketangkep 

banget waktu itu kayak 

oh ini gue, dan aku 

seneng banget sama kata 

- kata itu sampe ditulis, 

kalo jaman dulu diary 

ya, ditulis gitu terus 

sering dibaca gitu kan 

dan kayaknya sampai 

sekarang memang 

akhirnya jadi kayak 

ngena aja gitu jadi tiap 

kali saya nggak pengen 

dapet atensi dari orang 

sekarang, untuk 

nunjukin ke mereka 

yaudah aku carenya 

seperti ini, tapi aku 

nggak aku belajar dari 

situ apa ya, sayang itu 

nggak ada apa sih, 

sayang tu bukan masalah 

pamrih, sayang dan 

pamrih tu beda ternyata 

gitu, kenapa banyak 

orang kecewa karena 

mereka berharap terlalu 

banyak sama orang lain, 

kayak saya belajar kalau 

ngasih apa, saya ngasih 

perhatian apa atau 

materi atau apapun sama 

orang saya akan anggap, 

itu bentuk saya bisa 

bantu  itu dan saya 

nggak pernah berharap 

untuk  hormat sama 

saya, mereka bakal inget 

sama saya atau gimana.. 

 

MK 

 

Memaknai 

pengalaman  

++++ 
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Sudah begitu 

berarti, kalau yang 

lain tanggapan-

tanggapan tentang 

nilai-nilai yang 

dipegang gitu ya 

kayak pedoman 

kalau sejauh ini 

bagaimana, apa 

yang dipegang 

dengan yang 

dilakukan sudah 

sesuai atau 

bagaimana ? 

Belum, belum  - - - - 

Contohnya ? Contohnya kadang 

masih pengen juga gitu 

aku ngasih apa ke 

keponakan, juga 

pengennya juga mereka 

lebih menghormati, terus 

mungkin juga kadang-

kadang masih merasa 

kurang gitu, maksudnya 

pengen bikin sesuatu 

pengen ngasih sesuatu 

ke mama tapi kadang 

belum bisa, yang aku 

lakuin ya Cuma bantuin 

kerja-kerja kecil gitu, 

apa sih ya seputar ngasih 

20 ribu, 10 ribu setiap 

hari kayak gitu - gitu, 

baru hal-hal kayak gitu, 

belum bisa yang major 

things gitu dan aku 

pengen bisa e, 

pengennya sih bisa 

principing sampe aku 

bisa bawa sesuatu yang 

gede gitu yang lain. 

Subjek memiliki 

keinginan yang 

besar untuk 

berperan dalam 

kehidupan orang 

lain,namun 

karena 

keterbatasannya 

subjek berusaha 

semampunya 

untuk tetap dapat 

melakukan apa 

yang menjadi 

prinsip dalam 

hidupnya.  

NP 

 

 

TG 

 

PK 

Nilai hidup 

positif  

 

Teguh pendirian  

 

Pekerja keras 

++++ 

 

 

++ 

 

+ 

Apa yang perlu di 

evaluasi dari 

dirinya mbak VO? 

 

Hehehe, kenapa 

males? buat apa? 

Sekarang? kalo sekarang 

males. 

 

 

mmm jadi sekarang tu 

kadang-kadang aku ada 

kecenderungan ter, ter 

apa siih aku tu gampang 

distracted gitu lho, 

jadinya, kayak kemaren 

kan sempet kayak yang 

ngejar project gitu kan, 

terus akhirnya misalnya 

lagi ngerjain gitu ya pas 

lagi ngerjain terus tiba-

Subjek 

menyadari 

mengenai 

kekurangan 

dirinya dan tau 

apa harus 

diperbaiki.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

+++ 
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tiba, „ih ini ada kartun 

yang baru nih‟, terus 

tiba-tiba ntar browsing 

nontonin streaming itu 

kadang sampe setengah 

jam gitu kan kadang - 

kadang kayak gitu, itu 

yang pengen sih dirubah 

cuman kadang-kadang 

masih struggle aja gitu 

Ada nggak cara-

cara untuk 

ngerubah, oke aku 

harus ngerubah 

aku harus ginii 

gini, atur jadwal 

pake alarm, ada 

nggak sih ada 

usaha-usaha buat ? 

Ada, ada  Subjek te;ah 

berusaha 

menyadari dan 

merubah hal 

negatif dalam 

dirinya.  

PD 

 

 

EN 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Evaluasi niali 

hidup  

+++ 

 

 

+++ 

Contohnya  Contohnya mulai 

menulis lagi, karena aku 

sudah melupakan 

menulis itu sejak, sejak 

aku kerja dulu 

diperusahaan yang bule 

itu kan, aku udah mulai 

jarang nulis gitu jadi 

nulis kayak apa ya, daily 

jurnal gitu lah, aku mau 

ngapain, aku mau apa 

aja aku harus ngejar apa, 

kalo dulu kan aku ada 

binder gitu kan, binder 

itu kan aku baca aku 

tulis, aku baca aku tulis 

sampe 3 tahun, bahkan 

memang jarang, bahkan 

justru sejak transformasi 

itu aku jadi jarang nulis 

dan ini mulai belajar lagi 

untuk memunculkan itu.  

Subjek berusaha 

memunculkan 

kebiasaan 

lamanya untuk 

mulai menulis 

dan melakukan 

target-target 

dalam 

kehidupannya.  

EN 

 

 

MSD 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Merencanakan 

masa depan  

+++ 

 

 

+ 

Usaha-usaha yang 

dilakuin, kan kalo 

tadi udah 

pedomannya, 

sejauh ini sudah 

mencoba sampai 

mana? 

Mencoba selalu eksis 

saat orang butuh at least 

itu, kalo dulu kan aku 

agak ignorance ya, kalo 

sekarang mau ngapain, 

kalo aku dulu masa bodo 

banget orang bukan 

urusan gue, kalo 

sekarang lebih ke, oh ni 

orang, kayaknya orang 

ini butuh bantuan, 

yaudah aku bantu  

Subjek 

menyadari 

kebiasaan 

buruknya dan 

mencoba 

merubah diri 

sehingga menjadi 

lebih baik.  

EN 

 

 

NP 

 

 

SP 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Nilai hidup 

positif 

 

Sadar peran   

+++ 

 

 

++++ 

 

 

++++ 
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Komunikasi 

dengan keluarga? 

Baik, tertutup tapi baik  Subjek 

membatasi diri 

untuk berusaha 

menyimpan 

masalahnya 

sendirian tanpa 

membaginya 

dengan keluarga.  

SM Menyimpan 

masalah sendiri  

+ 

Tertutup dalam 

arti memang 

nggak ada 

keterbukaan 

khusus dengan 

keluarga atau? 

Eee... apa ya? saya 

cuman nggak mau 

membebani aja, tapi so 

far sih untuk komunikasi 

baik 

Subjek memiliki 

komunikasi yang 

baik dengan 

keluarga , namun 

subjek menyadari 

jika dirinya tak 

perlu membebani 

keluarga.  

KB 

 

 

SP 

Komunikasi baik  

 

 

Sadar peran  

++++ 

 

 

++++ 

Orang yang 

dipercaya untuk 

bagi beban gitu? 

atau lebih pilih ya 

ini kehidupanku, 

aku punya 

masalah ya berarti 

cukup aku, 

gimana? 

Kalo curhat ya jarang sih 

curhat sama orang 

- - - - 

Lebih milih 

tertutup ? 

He‟e lebih milih nutup, 

ah udah deh simpen 

sendiri, kalo ada ya 

kadang beberapa hal  

masalah kalo masalah 

yang nggak terlalu 

private gitu lebih banyak 

ngomongnya ke mama 

kadang-kadang, tapi 

kalo aku tau itu 

membebani lebih baik 

nggak 

Subjek lebih 

cenderung 

menutupi 

masalahnya 

sehingga 

berusaha dengan 

caranya sendiri 

menyelesaikan 

masalah yang 

dihadapi karena 

tidak ingin 

membebani orang 

lain terutama 

ibunya.   

MM 

 

 

SM 

 

 

SP 

Menyelesaikan 

masalah  

 

Menyimpan 

masalah sendiri  

 

Sadar peran  

++ 

 

 

+ 

 

 

++++ 

Jadi memang ada 

pengelompokkan 

sendiri ya, perlu 

nggak sih aku 

cerita ini? 

Iya, - - - - 

Perasaan berharga, 

seberapa berharga 

sih mbak VO buat 

keluarga, menurut 

mbak VO sendiri, 

aku penting nggak 

sih berada disini? 

ada rasa-rasa 

begitu? 

Nggak, kalo kita bilang 

penting nggak penting, 

sebenernya sih nggak 

penting-penting amat ya 

aku ada disitu,  

- - - - 
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Merasa berharga 

nggak sih, aku 

perlu nih, aku 

dibutuhkan 

mereka gitu 

Kalo dibutuhkan sih iya, 

cuman kalo berharga sih 

kayaknya nggak 

berharga-berharga amat. 

Subjek 

menyadari 

keberadaannya 

sebagai anggota 

keluarga.  

SP Sadar peran  ++++ 

Usaha yang 

dilakukan untuk 

menunjukkan diri 

biar mereka 

menerima, biar 

mereka mengakui 

keberadaannya 

gitu apa? 

Ee, sampai detik ini 

hampir semua anggota 

keluarga menganggap 

saya yang paling 

bijaksana kalau ambil 

keputusan, jadi mau 

seberat atau seringan 

apapun, kadang-kadang 

mereka lebih terbukanya 

sama saya, siapapun 

dirumah, dan mereka 

lebih percaya nya sama 

aku memang karena aku 

sendiri nggak pernah 

cerita ke orang lain dan 

mereka tau bahwa aku 

nggak bakalan cerita ke 

siapa-siapa, 

Subjek merasa 

jika dirinya 

cukup berperan 

dalam keluarga 

terutama dalam 

hal mengambil 

keputusan.  

Subjek juga 

merupakan 

pribadi yang 

terbuka untuk 

mendengarkan 

setiap cerita 

orang dan dapat 

dipercaya.  

TO 

 

 

 

MM 

 

 

SP 

 

DD 

Terbuka pada 

orang  

 

 

Menyelesaikan 

masalah  

 

Sadar peran  

 

Dapat dipercaya 

+++ 

 

 

 

++ 

 

 

++++ 

 

+ 

Usahanya berarti 

menjaga 

kepercayaan? 

Iya, menjaga trust, terus 

emm yaitu sih mungkin 

karena aku merasa 

masih banyak yang 

kurang nih jadi 

keponakan juga paling 

belajarin matematika, 

belajarin bahasa inggris 

kayak gitu gitu, bawel 

aja,  

Subjek 

menyadari 

perannya sebagai 

orang yang 

dipercaya 

mendapat cerita 

dari orang lain.  

SP 

 

DD 

Sadar peran  

 

Dapat dipercaya  

+++ 

 

+ 

Kesadaran tentang 

kemampuan yang 

dimiliki? 

Agak kurang sih 

sebenernya,  

- - - - 

Kurang sadar atau 

kurang? 

Kurang sadar karena 

gini ya, mungkin hampir 

sama dengan tipe 

pendidikan di Indonesia, 

dimana kita semua, tau 

segala sesuatu dari kecil 

tapi setengah-setengah 

semua, nggak tau kenapa 

tapi automaticly 

kayaknya kebawa 

sampai detik ini aku 

mungkin tau beberapa 

prinsip ilmu dan 

beberapa prinsip praktek 

sesuatu tapi nggak 

expert-expert amat nah 

itu masalahnya gitu lho, 

kalau dibilang 

Subjek hanya 

mengetahui apa 

yang dia bisa 

lakukan tanpa 

mengetahui apa 

yang dirasa 

paling dikuasai.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

+++ 
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kelebihannya apa, bisa 

sih aku sebutin aku bisa 

gambar, aku bisa design 

grafis aku bisa masak, 

aku bisa bikin kue, aku 

bisa apa, tapi kalau 

dibilang paling ini nya 

aku, aku nggak bisa, 

karena aku masih 

ngerasa kurang-kurang 

semua,  

Tapi ada satu 

kemampuan satu 

ini, dan aku bisa 

mengembangkan 

jadi begini..? ada 

nggak semacam 

itu? 

Nggak tau bahasanya, 

dan kayaknya bener atau 

nggak, tapi kalau bahasa 

aku menyebutnya 

memanipulasi orang 

- - - - 

contohnya Mmm contohnya dari 

yang mereka 

memandang sesuatu 

yang negatif bisa aku 

arahin itu jadi sesuatu 

yang positif, terus yang 

tadinya mereka tidak 

percaya diri, jadi 

akhirnya percaya diri, 

aku sih nggak bisa 

bilang motivasi ya 

karena nggak selalu 

semuanya adalah hal-hal 

yang bener atau baik 

gitu, artinya kadang-

kadang pun, jadi seorang 

yang ngurusin ponakan 

kita nggak bisa selalu 

jadi orang yang straight 

mengatakan dengan 

jujur mengatakan bahwa 

ini nggak boleh karena 

begini, bukan, tapi 

kadang-kadang harus 

subyektif, nah aku pinter 

banget untuk arrange 

skenario supaya orang 

bisa percaya sama aku 

gitu, 

Subjek 

menyadari jika 

dirinya mampu 

berperan dalam 

kehidupan orang 

lain sehingga 

orang lain 

menjadi lebih 

baik dan 

kepercayaan 

orang lain ada 

pada dirinya.  

PD 

 

 

SP 

 

NP 

 

 

DD 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

 

Dapat dipercaya  

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

 

 

+ 

Itu langsung 

bentuk usaha yang 

nyata langsung 

dilakuin gitu?  

Iya  - - - - 
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WAWANCARA II : 8 DESEMBER 2017  

Talenta diri yang 

disadari dimilik ? 

Nyanyi, gambar, design 

grafis, bahasa inggris 

aku suka bahasa terus ini 

e yang paling mungkin 

membedakan aku 

dengan banyak orang itu 

kadang-kadang sebelum 

orang ngomong aku 

udah ngerti yang mau 

diomongin apa, jadi 

sepersekian detik 

sebelum orang itu nanya 

aku udah punya 

jawaban, kadang seperti 

itu 

Subjek 

menyadari betul 

setiap kelebihan 

dan kemampuan 

yang dimilikinya.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

+++ 

Kalau 

kekurangan? 

Males, mandinya lama, 

dandannya lama, lelet, 

mmm apa lagi ya? mmm 

kadang-kadang terlalu 

gampang ini gampang, 

bukan gampang 

menyerah sih tapi apa 

ya,  apa dong bahasanya 

jadi gini misalnya aku 

kerja tapi hasilnya nggak 

sesuai sama yang aku 

inginkan, walaupun ada 

orang lain yang bilang, 

oo nggakpapa itu nggak 

papa, kadang masih 

kayak, duh apa ya yang 

kurang ya, aku ngapain 

lagi ya, supaya jadi 

bagus, kayak gitu-gitu, 

jadi kadang-kadang ada 

moment aku blaming 

diri sendiri  

Subjek 

menyadari setiap 

kelemahan yang 

dimiliki.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

+++ 

Kalo tentang 

pertahanan diri, 

dalam arti kan 

punya nilai-nilai 

misalnya dalam 

transformasinya 

kan nggak akan 

bekerja gitu ya, 

sedangkan 

dihadapkan pada 

tantangan-

tantangan yang 

orang-orang pasti 

langsung tawar itu 

tadi 

Iya bener, dan 

godaannya banyak lho, 

makanya kadang aku 

mikir ini 4 tahun ya, ini 

4 tahun dari 2013 

sampai 2017 udah 

hampir empat tahun, 

kalo aku nggak kayak 

mereka apa nggak aku 

udah punya mobil, 

rumah dan lain segala 

macem dan tangan udah 

berlian semua ini isinya 

kembali lagi sih bahwa 

mungkin biggest 

reasonnya alasan 

Subjek berhasil 

memaknai 

pengalaman dari 

keluarganya dan 

memiliki prinsip 

untuk tidak 

bekerja sebagai 

pekerja seks.  

MK 

 

 

TG 

 

NP 

Memaknai 

pengalaman  

 

Teguh pendirian  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

++ 

 

++++ 
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terbesarnya, karena dulu 

rumah tangganya papa 

mama kan pernah 

diluluhlantakkan dengan 

orang yang seperti itu 

juga dan berpegang ke 

itu sih, mengingat itu 

juga dan aku nggak mau 

jadi kayak gitu juga. 

Usahanya, ketika 

dihadapkan itu, 

kan jelas nih 

langsung ditawar,  

Ya langsung harus 

belajar ngomong 

Subjek berani 

terbuka dan 

mengkomunikasi

kan diri dengan 

orang lain yang 

merendahkannya 

jika dirinya 

bukan pekerja 

seks.  

KB 

 

TO 

 

 

TG 

 

NP 

Komunikasi baik  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Teguh pendirian  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

+++ 

 

 

++ 

 

++++ 

 

Cuma ngomong? Cuma ngomong aja tapi 

akhirnya justru yang 

tadinya aku nggak bisa 

ngomong jadi bisa 

ngomong  

Subjek belajar 

dari pengalaman 

yang sebelumnya 

tidak berani 

berbicara dengan 

orang menjadi 

terbuka karena 

komunikasi 

menjadi salah 

satu cara untuk 

membuat orang 

lain tahu tentang 

dirinya.  

MK 

 

 

EN 

 

 

KB 

 

TO 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Komunikasi baik  

 

Terbuka pada 

orang  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

+++ 

jadi Menolak secara halus Subjek memiliki 

prinsip jika 

dirinya bukanlah 

pekerja seks  

TG 

 

NP  

Teguh pendirian  

 

Nilai hidup 

positif  

++ 

 

++++ 

 

Belajar darimana Belajar sendiri, udah 

nggak  ada yang 

ngajarin, emang belajar 

sendiri sih 

Subjek dengan 

kesadaran 

pemaknaan 

pengalaman terus 

berusaha 

memperbaiki diri. 

MK Memaknai 

pengalaman  

++++ 

Sempet tergoda  Sempet, sempet, banget,  - - - - 

Kepikiran? Sempet, karena ini 

money kan, aku nggak 

harus ngapa-ngapain, 

tapi kembali lagi sih 

kalo hanya sekedar 

seperti itu, percuma 

dong aku udah dikasih 

talent dan skill yang 

sebanyak ini dari Tuhan 

masa cuman seumur 

hidup mau ngandalin 

Meskipun sempat 

tergoda untuk 

berprofesi 

sebagai pekerja 

seks namun 

subjek sadar akan 

segala 

kemampuan yang 

diberikan Tuhan 

dan meyakini jika 

Tuhan akan 

TG 

 

NP 

 

 

PD 

 

 

DT 

Teguh pendirian  

 

Nilai hidup 

positif  

 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Dekat dengan 

Tuhan  

++ 

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 
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body doang mau 

seberapa lama sih, terus 

dikasih otak 

secemerlang itu buat 

apa, dikasih tenaga itu 

buat apa, gitu lho, aku 

mikirnya sih kembali 

lagi ke mungkin akan 

terdengar sedikit bullshit 

ke orang lain, tapi aku 

akan kembali lagi ke 

agama sih, aku percaya 

sama Tuhan dan aku 

percaya Tuhan jaga aku 

percaya Tuhan sayang 

sama aku dan apapun 

yang ada di hadapan aku 

pasti akan dikasih jalan 

memberikan 

segala sesuatu 

yang dibutuhkan.  

Mengkonsepkan 

diri seperti apa  

secara umum? aku 

ngomongin 

konsep diri ya, 

jadi konsep diri 

yang seperti apa, 

atau aku akan 

membentuk diriku 

seperti apa dan 

bagaimana 

kesadaran keadaan 

diriku yang 

sekarang  

Kita memaparkan 

tentang konsep yang 

sekarang? 

- - - - 

Iya  Sekarang aku lebih ke 

on the way to be a 

masterpiece of aku ya, 

mengkonsepkan diriku  

seperti itu, ibaratnya 

bebek yang nantinya jadi 

angsa gitu, ee..bebatuan 

yang nantinya jadi 

berlian,, kemudian 

lukisan yang nantinya 

akan jadi masterpiece 

Subjek berusaha 

menjadi yang 

terbaik dari 

dirinya.  

MSD Merencanakan 

masa depan  

+ 

Dengan usaha 

yang bagaimana? 

Ya itu tadi, ngambil 

jalan yang akan selalu 

berbeda dari orang lain, 

yang out of the box yang 

berani challenging 

kenormalan, kelaziman 

ke umuman dan be my 

self 

Subjek mejalani 

kehidupannya 

dengan 

berpedoman pada 

keadaan dirinya.   

DS Menjadi diri 

sendiri  

+ 

Tantangannya 

berat yaa..  

 - - - - 
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Peran dalam 

transformasinya 

mbak VO? 

Cukup berperan  - - - - 

Dalam bentuk ? 

 

Misalnya? 

Mmm, banyak sih ya, 

pakaian..  

artinya yang  dulunya 

aku lebih senang dengan 

sesuatu yang formal 

terus yang aku kan lebih 

suka dengan profesional 

look gitu, mmm, 

profesional business 

women kayak gitu-gitu, 

sementara dulu ada yang 

bilang kalo terlalu foral 

keliatannya kayak tante-

tante, jadi yaudahlah, 

terus akhirnya jadi lebih 

ke casual, trus rambut 

nggak suka yang terlalu 

pendek, nggak suka 

yang terlalu panjang 

terus apa ya? ya 

mungkin dalam hal 

finansial juga gitu, 

artinya kayak beli bra, 

terus banyak sih 

Subjek ingin 

membentuk 

dirinya sebagai 

apa adanya 

dirinya yang 

memiliki sisi 

feminismen 

sehingga terlihat 

menjadi seorang 

perempuan yang 

utuh.  

DS 

 

 

SB 

 

PU 

Menjadi diri 

sendiri 

 

Suka berdandan  

 

Perempuan utuh  

+ 

 

 

+++ 

 

++ 

Kalo ke 

pemaknaan ada 

yang bisa 

dipelajari nggak 

sih dari belajari 

dari sosoknya 

(pasangannya)? 

Belajar apa? 

Sosoknya ? 

 

Banyak dia ini tipikal 

yang dia tu selalu ada 

untuk orang lain gitu, 

yang aku kadang-kadang 

masih belum bisa  

Subjek dapat 

memaknai 

kehidupan orang 

lain yang dirasa 

masih belum 

mampu dilakukan 

oleh subjek.  

MK 

 

 

PD 

 

 

EN 

 

 

NP 

Memaknai 

pengalaman  

 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Mau mencoba 

seperti itu atau ? 

Ya gara-gara dia aku 

jadi sangat kayak 

bantuin mama, ngurusin 

ponakan, mulai nyobain 

kerjaan rumah lagi, 

tadinya kan aku males 

banget kerjaan 

rumahnya, dulu waktu 

aku kerja, aku lebih 

ngomong sama mama, 

udah panggil siapa gitu 

yang bisa bantu-bantu 

dari pagi sampe sore 

gitu, lama-lama aku 

pikir, ya iya sih nggak 

bisa yang selalu harus,  

Subjek dapat 

belajar dan 

memakanai 

kehidupan orang 

lain sehingga 

muncul dari diri 

subjek usaha 

untuk membuat 

dirinya menjadi 

lebih baik.  

MK 

 

 

EN 

 

 

NP 

Memaknai 

pengalaman 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 
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Selain itu atau dari 

sisi jeleknya? yang 

akhirnya kayak, 

oh berarti harus 

kayak gini aja deh 

berarti, ada nggak 

sih ? 

 

bilang gapapa trus 

nanti nggak 

dibayar 

Sejujurnya banyak, aku 

banyak ngalah, jadi eee 

ya entah sama aku entah 

sama orang lain gitu, 

tapi emang ini orang 

terlalu baik, terlalu naif 

jadi emm, yaa kadang 

bapakku sih gemes aja 

gitu, ya jangan gitu gitu 

amat lah, karena emang 

masalahnya kerjaan kan 

nggak bisa kalo gajinya 

mundur 2 minggu, trus 

tiba tiba bilang oh 

yaudah gapapa o nggak 

bisa gitu juga, 

Tapi si bapak, beliau ini 

emang kayak gitu 

orangnya jadi kalo ini 

yaudah lah ntar aja, jadi 

nanti di ini sendirim kalo 

gak ya udah nyari yang 

lain. 

- - - - 

Serius ? Emang gitu orangnya,ya 

itu baik terlalu baik terus 

terlalu naif kadang-

kadang. 

- - - - 

Jadi beda-beda 

tipis, ada sosok 

yang 

menginspirasi gitu 

nggak sih buat 

mbak VO ? 

Public figure ? - - - - 

Nggak usah 

keluarga aja, 

orang terdekat 

Mama - - - - 

Apa yang di dapat 

dari mama ? 

Kalo aku sih percayanya 

setiap mama pasti orang 

hebat buat anak-

anaknya, dan aku 

percaya juga nggak 

banyak yang bisa 

melihat mama-mama 

kita, kalo dari seorang 

mamaku, memang dia 

rela, beliaunya rela 

untuk menyerahkan 

segala atribut 

kemewahan untuk kita 

anak-anaknya sekolah, 

berarti aku lihat gitu 

pengorbanannya 

sebegitunya, makanya 

kalo ngeliat anak-ana 

- - - - 
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apa ponakan-ponakan 

pada males sekolah, 

kadang aku yang suka 

„gedeg‟ gitu maksudnya 

mm.. karena aku dulu 

seperti itu karena aku 

dulu gitu, aku 

diperjuangkan seperti 

itunya dan aku merasa 

bersyukur karena itu kok 

kalian nggak ? 

 

Padahal ini 

itungannya 

fasilitas yang 

udah.. 

He‟eh dan mama itu 

orang yang apa ya.. 

sampe aku gede sampe 

aku udah kerja pun 

waktu itu aku dulu tahun 

2010 itu, aku balik dari 

kerja di Batam, aku kan 

kerjanya di Madukoro, 

di deket PRPP, di 

Semarang indah kan, itu 

mamaku yang nganterin 

lho kalo pagi. 

- - - - 

Setiap ini? Setiap hari, segitunya, 

terus aku kerja yang di 

kantor itu dulu tiap pagi 

kalo dia udah bangun 

gitu aku dibikinin bekal 

gitu, masih-masih kayak 

gitu, sampe detik ini pun 

kalo anaknya butuh, 

contoh kecil aja kakakku 

kalo ban motornya bocor 

langsung di tembalang 

gitu kan, malem jam 2, 

dia ditelpon bangun, ya 

memang aku sih belum 

bisa sih kadang-kadang 

cari apa disini, tu kan 

deket, kalo buat anaknya 

langsung, bukan buat 

anaknya tok sih, 

siapapun.. 

- - - - 

Selama bisa, tapi 

kalo ada nilai-nilai 

yang dijadiin 

pedoman dan 

dilakuin itu apa, 

kalo itu kan yang 

dipegang gitu kan 

mbak, kalo yang 

udah ? 

 

Kata-katanya dia sih. 

 

Waktu dulu tu aku 

terbuka tentang jodoh, 

dulu Cuma bilang, aku 

nggak peduli kamu 

siapa, aku nggak peduli 

kamu pengennya kayak 

apa, suka sama siapa, 

pesenku Cuma satu, kita 

Subjek cenderung 

lebih suka 

menyimpan dan 

menyelesaikan 

masalahnya 

sendiri tanpa 

dibagi kepada 

orang lain.  

SM 

 

 

MM 

Menyimpan 

masalah sendiri  

 

Menyelesaikan 

masalah  

+ 

 

 

++ 
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Apa? sebagai orangtua itu 

hanya ngasih tau ini 

bener ini salah, kalo 

ternyata kamu ngambil 

yang salah, ya silahkan 

diambil, tapi kamu 

bertanggung jawab 

artinya kalo ada apa-apa 

jangan teriak minta 

tolong makanya aku 

pegang sampe sekarang, 

makanya mungkin salah 

satunya juga aku jadi 

introvert karena aku 

nggak mau, masalahku 

orang lain tau, aku udah 

gede, aku udah bisa 

tanggungjawab sendiri, 

aku udah harus bisa 

menyelesaikan sesuatu, 

bagusnya sih, walaupun 

jelek secara introvert 

tapi bagusnya aku 

problem solvingnya 

cukup tinggi disaat 

menyelesaikan sesuatu, 

walaupun yang jeleknya 

itu sih aku nggak pernah 

cerita, kadang-kadang 

jadi ngarang skenario 

aja. 

 

Ngarang ? Iya, kayak sama bosku, 

kerjaan lagi ada masalah 

ya? aku memastikan 

bahwa aku secara 

internal udah bisa 

ngatasin dulu, setelah itu 

dilaksanain, baru aku 

bikin ngarang-ngarang 

cerita sama bosku,bahwa 

ini tadi ada kesalahan 

seperti ini,  

Cuma tadi udah 

dibenerinnya gini gini 

gini, akhirnya harus 

kayak gitu tapi kan 

nggak artinya saya juga 

nggak membuat anak-

anak disalahkan sama 

atasan, saya juga nggak 

harus bikin atasan geram 

dengan kelakuan anak - 

anak jadi kayak gitu 

gitu, jadi ya salah 

Subjek adalah 

pribadi yang tahu 

dan sadar akan 

perannya dalam 

lingkungan kerja 

sehingga setiap 

masalah dapat 

diatasi dan 

dikomunikasikan 

dengan baik.  

SP 

 

MM 

 

 

KB 

Sadar peran  

 

Menyelesaikan 

masalah  

 

Komunikasi baik  

++++ 

 

++ 

 

 

++++ 
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satunya ya karena 

pengennya damai-damai 

ajalah, walaupun kadang 

sini yang mumet gitu 

kan, aduh gimana ni 

harus gimana ni.. 

Dan langsung 

mumet ngarang 

ceritanya ya? 

Bahwa ini nanti 

dampaknya orang ini 

nanti marah gitu gimana 

caranya biar ini selesai,  

Subjek selalu 

mencari cara agar 

masalahnya dapat 

terselesaikan.  

MM Menyelesaikan 

masalah  

++ 

Belajar dari siapa? Dari diri sendiri 

biasanya kan karena 

kepepet.. 

- - - - 

Ada pengalaman 

kan? yang 

mengajarkan 

pengalaman 

pertama, o 

ternyata aku harus 

begini yaa.. 

Gara-gara waktu SD 

mau nonton dan papaku 

pelit, 

- - - - 

Terus? Iya, jadi mmm namanya 

anak-anak kan seneng 

jajan, jajan jadi aku 

sering ngemall sama 

anak-anak hatiku tu 

yang kayak cemburu 

sama anak-anak, papa tu 

yang  kayak kalo tau 

misalnya biayanya 

12.300, dia akan kasih 

12.300, jadi aku harus 

bagaimana caranya 

tanpa dia marah aku 

harus dapet 15.000 

waktu itu, akhirnya aku 

bikin skenario sendiri, 

aku bikin karangan, naik 

taksi nanti sekian, terus 

makannya nanti sekian, 

nanti makan ini sekian. 

Jadi ngarang dulu, kalo 

nggak gitu nggak dapet 

duit. 

- - - - 

Bermanfaat gitu 

ya? terus akhirnya 

keterusan sampai 

sekarang ? 

Nggak tau kenapa aku 

seneng kalo nggak ada 

masalah,gitu artinya 

tidak harus 

menggunakan emosi, 

tidak harus dibikin 

capek, dibikin itu 

kayaknya jadi lebih enak 

gitu lihatnya, harus ada 

konflik harus ada politik 

harus ada intrik macem-

- - - - 
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macem gitu, aku nggak 

seneng gitu, aku 

biasanya gak suka drama 

gitu, senengnya yang 

simpel-simpel aja gitu, 

laper yaudah makan, 

gitu udah kalo udah bau 

ya mandi, kalo udah ini 

ya apa haus ya minum, 

jadi gak pengen yang, 

kalo ponakan aku kan 

tipikal yang seneng 

drama jadi pas lagi 

disuruh makan, ah nggak 

mau ah, gini gini gini, 

terus ngambek, apa gitu, 

karena lauknya ngggak 

enak gitu, kalo aku 

nggak kayak gitu lho, 

maksudnya kalo nggak 

mau makan ya bilang aja 

aku nggak mau ini, udah 

titik 

Daripada harus 

nyacatin.. 

Iya, he‟e, jadi nggak 

suka 

- - - - 

Tapi sadar gak 

bahwa waktu itu 

perubahannya 

membawa hal 

yang nggak disuka 

ya berarti ya? 

Nggak sadar sih - - - - 

Kalo itu nggak 

sadar ya, nggak 

suka tapi lupa, 

kalo ternyata... 

Tapi kan 

terprediksi nggak 

sih mbak respon-

respon.. 

Iya,  - - - - 

Terprediksi? 

makanya akhirnya 

berani 

Aku bingungnya gini, 

entah itu responnya 

prediksi atau aku yang 

membuat itu terprediksi 

kadang gitu kan dari 

awal kan transformasiku 

nggak pernah yang 

emm, tiba-tiba jadi hari 

ini aku masih pake 

celana beda terus kaos 

oblong, besok nya aku 

udah pake rok mini sama 

tank top gitu kan nggak 

kayak gitu, awalnya aku, 

rambut dulu dicatokin,  

- - - - 
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Membuat mereka 

terbiasa sendiri 

gitu gitu? 

Iya, buat aku, mereka 

udah kayak , mereka 

sendiri pun udah punya 

skenario sendiri gitu 

bahwa nanti.. 

- - - - 

Juga jadi 

terprediksi gitu? 

Iya akhirnya jadi 

terprediksi, ya itulah, 

makanya aku nggak tau 

apa keluargaku yang 

open atau aku yang 

terlalu pinter untuk 

mengarahkan mereka ke 

sana tapi. 

Keluarga subjek 

dapat menerima 

keadaan subjek 

yang saat ini 

berpenampilan 

sebagai 

perempuan.  

KM Keluarga 

menerima  

+++ 

Jadi dua-duanya ? Ya aku cukup beruntung 

untuk punya keluarga 

yang luar biasa kayak 

mereka ya artinya saya 

tau mungkin ada kayak 

kakakku mungkin juga 

nggak suka, tapi dia 

berusaha untuk tidak 

mengekspose itu sama 

keluarga kecilnya,  

Keterbukaan 

subjek membuat 

dirinya menjadi 

diterima leh 

keluarga.  

TO 

 

 

KB 

 

KM 

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi baik  

 

Keluarga 

menerima  

+++ 

 

 

++++ 

 

+++ 

Tapi secara nggak 

langsung sadar 

bahwa mereka 

memberikan 

dukungan 

sebenarnya? 

merasa mereka 

mendukung nggak 

sih, atau  ya 

yaudah kamu tetep 

bagian dari 

keluarga, dan itu 

pilihanmu,  

Kalo sampe dukungan 

sih kayaknya nggak ya, 

dukungan hanya 

menerima 

- - - - 

Dukungan hanya 

konteks 

menerima? oke 

gitu? 

Iya, kalo dukungan 

kayaknya nggak, apalagi 

kalo kakakku yang 

kedua itu ampun banget 

- - - - 

Emang kenapa? Dia itu tipe orang yang 

selalu hidupnya ideal, 

makanya waktu orangtua 

dulu divorce dia yang 

paling shock, karena 

menurut dia hidup tu 

nggak seperti itu, yang 

idealisme tu mungkin 

perfectionisnya 

idealisnya dia itu yang 

bikin dia malah justru 

semakin shock dengan 

hal-hal diluar keumuman 

gitu, diluar akal,  

- - - - 



270 
 

 

Tapi akhirnya tau 

adeknya begini? 

Mmm, nah dulu jahatnya 

aku adalah dia lagi 

nggak ada kerjaan, dan 

aku dikerjaan udah 

mulai lengkap dengan 

pakaian warna warni 

tapi nggak tau itu, tapi 

aku ajak dia kerja 

ditempat aku, mau 

nggak mau dia nggak 

bisa respon disana, dan 

setelah pulang pun aku 

apapun yang diomongin 

dia dengan mamaku, aku 

juga nggak tau ya, tapi 

nggak pernah sampe ke 

aku, artinya berarti 

nggak ada parah-parah 

banget, dia nggak 

mungkin ngomong apa-

apa sama mama gitu, ya 

mau nggak mau kan dia 

udah biasa ngeliat aku 

dengan pakaian mmm 

dengan blouse, ya mau 

gimana, nggak mungkin 

nggak nerima, orang aku 

atasannya, lho kan 

Subjek tetap 

dapat bekerja 

dengan 

professional 

meskipun salah 

satu dari 

bawahannya 

adalah kakaknya 

sendiri. Hingga 

akhirnya hal 

tersebut yang 

membuat 

kakaknya 

menjadi 

menerima 

keadaan dari 

subjek  

SP 

 

 

KM 

Sadar peran  

 

 

Keluarga 

menerima  

++++ 

 

 

+++ 

Agak nakal yaa.. 

tapi cari celah.. 

Kalo kakakku yang 

pertama agak gampang 

orangnya maksudnya  

open gitu, orangnya 

mandiri dulu, dia 

sosialnya bagus banget 

jadi tu dia punya temen 

yang dari ya maaf 

bukannya diskriminasi, 

tapi bener-bener dari 

orang nggak punya 

anak-anak pejabat dia 

kenal gitu, terus yang 

alim – alim anak-anak 

ustadz sampe yang 

kerjaannya mabuki 

segala macem, 

premannya pun dia ada, 

jadi nggak heran 

adiknya kayak gini,  

dulu kalo cerita sama 

aku sih iya awalnya 

waktu aku SD nunjukkin 

tanda-tanda perilaku 

yang agak feminim kalo 

bahasa sekarang agak 

ngondek gitu ya, gimana 

Kakak subjek 

sempat 

menyatakan jika 

menolak keadaan 

subjek dengan 

perubahannya 

karena merasa 

malu.  

DK  Dikucilkan  +++ 
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gitu terlalu halus, karena 

aku orangnya kan nggak 

bisa garang gitu kan ga 

bisa,  

walaupun aku marah, 

aku Cuma paling selalu 

keras di verbal aja,ak 

emang orangnya kaya 

gitu yang nggak sampe 

meluapkan emosi,  

mm mencoba untuk 

tidak dan dia sempet 

bilang, „aku isin lho 

ngakoni kowe adik‟,  

Oh iyaa? Iya waktu dia SMP aku 

SD, tapi lama lama 

lama, dia nggak 

ngomong sih kalo dia 

menerima, cuman kalo 

aku dulu sama mantan 

aku itu temennya ada 

yang lagi main ke 

warungnya mama, gitu 

kan dulu mami buka 

warung nasi goreng gitu, 

lagi ada mantan aku, 

terus temennya tanya 

sama kakak aku, lho 

sopo kui ? kui pacare 

adikku, dan aku denger 

itu, dan itu buat aku 

yaudah, jadi dia 

mengerti 

Subjek mendapat 

pengakuan dari 

kakaknya 

mengenai 

keadaannya 

sebagai individu 

berbeda.  

KM 

 

 

MP 

Keluarga 

menerima 

 

Mendapat 

pengakuan 

+++ 

 

 

++ 

Jadi sudah diakui, 

sudah diterima 

gitu ya? 

Jadi sudah nggak ada 

masalah. Malah terakhir 

waktu dia  telponan 

sama temennya aku 

sempet denger nggak 

sengaja denger sih, aku 

lagi lewat gitu, terus dia 

denger, kan dia juga 

bilang aku belajar dari 

adikku dia LDRan terus 

tapi bisa awet bla bla bla 

lama. 

 

- - - - 

O iyaa, kok malah 

jadi belajar 

Iya, jadi aku mikir 

yaudah, maksudnya, dia 

tidak akan terlalu 

bermasalah dengan itu,  

- - - - 

Kalo suara mbak, 

memang dari dulu 

begini atau  

Emang dari dulu gini 

yaa 

- - - - 
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Kan ada ya 

mungkin yang 

dicewekkin gitu 

ya? 

Aku malah bilang justru 

suara ini yang bikin 

orang kaget, karena 

begitu aku ngomong 

orang baru tau kalo aku 

cowok kadang-kadang, 

aku lebih berani diem 

diluar  karena kayak 

gitu, tapi yang lucu 

adalah pada saat aku 

selesai bertransformasi 

emm, aku mencoba 

untuk, karena kan dulu 

setelah puber suara 

nyanyinya nggak 

semelengking dulu, kalo 

dulu aku sampe SD 

sampai SMP kan selalu 

Mazmur-mazmur 

mazmur, kalo kamu 

tanya NC dia pasti inget 

kok, dan begitu puber, 

suaranya udah nggak 

begitu tinggi, harus 

ngebass, begitu mulai 

transformasi lagi aku 

belajar untuk bagaimana 

mengolah vokal supaya 

kalo nyanyi juga agar 

nggak terlalu ngebass 

banget gitu kan, terus 

pas kapan ya udah agak 

lama sih aku coba untuk 

karaoke sama temen dan 

dia kaget gitu, kok bisa, 

kok beda,  katanya gitu, 

apanya yang beda? ya 

kalo ngomong kok 

masih bisa agak ngebass 

gitu, suaranya tu cewek 

banget gitu, nggak tau 

- - - - 

Tapi ada 

latihannya nggak 

sih mbak,  

Kalo suara aku sih serak - - - - 

Tapi kalo pas 

ngomong, 

didengerin, oh kok 

masih gini ya, atau 

sadar gitu nggak 

sih  

Ee, menaikkan nada dari 

yang dulu iya, emang 

dari yang dulu, cuman 

kalo belajar ya eeee 

suara ini adalah suara 

manjaku dulu, kalo aku 

lagi sama mama sendiri 

terus sama papa kadang-

kadang, ya emang 

suaraku seperti ini, pada 

saat dirumah seperti ini, 

- - - - 
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tapi em, seiring 

berjalannya waktu ilang 

kan karena lebih dewasa, 

sudah mulai masuk 

profesional, marah-

marah dan segala 

macem, itu justru 

suaranya jadi 

berwibawa, jadi sempat 

jadi gede banget, tapi ee, 

karena memang dulu ada 

kebiasaan dengan suara 

seperti ini setelah 

sekarang ini, untuk set 

up nya pun nggak terlalu 

susah,  

Trus kadang-

kadang masih 

kelupaan gitu, 

terus akhirnya 

keluar suara yang  

Ee iyaa, karena kalau 

khususnya kalo ke 

keponakan iya, karena 

kalau intonasi marah 

harus berwibawa, kalo 

aku pake suara biasa 

mereka juga nggak akan 

denger gitu, kalo ada 

penekanan gitu mereka 

biasanya ngerti kalo lagi 

marah  

Subjek 

mengetahui 

bagaimana cara 

dirinya 

menempatkan 

diri dalam situasi 

tertentu.  

SP Sadar peran  ++++ 

Jadi tanda ya 

malahan 

Tapi apa ya, 

pengalaman-pengalaman 

aku tu buat aku fun gitu, 

bisa cerita ke orang 

artinya siapapun lah, 

bisa ceritain itu 

Subjek bisa 

mempelajari dan 

memaknai 

banyak hal dari 

pengalaman yang 

dimilikinya.  

MK Memaknai 

pengalaman  

++++ 

Kalo ternyata ada 

pengalaman-

pengalaman kalo 

dipikir kan jadi 

lucu gitu ya  

Aku pikir pengen sih 

cita-citanya nanti bikin 

buku untuk, bukan 

bibliografi ya, aku nggak 

pengen ngangkat cerita 

hidupku juga, cuman 

pengen bikin kayak 

motivasi aja gitu, buat 

orang-orang yang 

ngerasa, aku pengen 

orang tau bahwa, aku 

nggak pengen ngangkat 

hidupku sih, tapi aku 

cuma pengen orang tau 

kalo aku itu pernah 

disituasi ini lho, pernah 

jatuh di pendidikan ,atau 

dikeluarga, atau disegala 

macem, banyak hal yang 

dialami di detik inipun 

aku masih ada, 

Subjek memiliki 

rencana jangka 

panjang untuk 

menulis buku.  

MSD Merencanakan 

masa depan  

+ 
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Harusnya mulai 

dari sekarang 

mbak, keburu lupa 

nanti 

Kayaknya gitu deh  - - - - 

Kalo ditunggu-

tunggu ya 

Tapi Puji Tuhan ya, 

memory aku agak 

sedikit lebih tebel 

daripada orang lain, 

yang kecil-kecil  banyak 

hal yang masih aku inget 

banget dan nggak 

seberapa, terus mungkin 

karena lebih ke 

fotografis, jadi 

ngingetnya yang bener-

bener apa yang aku liat 

dan aku rasain,  

Subjek 

menyadari 

kedekatannya 

dengan Tuhan 

dan semakin 

menyadari jika 

pengalamannya 

memberikan 

dampak dalam 

kehidupannya 

saat ini.  

DT  

 

 

MK  

 

PD 

Dekat dengan 

Tuhan  

 

Memaknai 

pengalaman  

Paham dan 

peduli pada diri  

+++ 

 

 

++++ 

 

+++ 

Jadi kayak selalu 

flashback terus 

Iya, jadi kalo udah liat 

apa gitu udah kayak ada 

disana gitu 

- - - - 

Terbayang bener 

situasinya 

Heemmm, walaupun 

nggak yang sampe detil 

nya, nggak inget juga 

mungkin kalo nama tv 

nya apa,  

- - - - 

Yang penting 

nilai-nilai 

pemaknaannya 

 

 

Oh iya? 

Iya kalo pemaknaan tu 

aku udah banyak banget 

itu kebawa sampe ke 

design lho,  

 

aku tipe orang yang 

benci banget sama 

designer yang mereka 

hanya bisa teknikal tapi 

mereka nggak bisa 

filosofis, buat aku 

kayaknya tu setiap 

warna itu ada story nya, 

setiap gambar itu ada 

artinya, setiap line itu 

juga ada artinya, 

makanya kadang suka 

gemes aja sih hanya 

sekedar melek tulisan, 

terus coret-coret sesuatu 

di dicorel, terus bilang 

ah aku bisa, suka bikin 

itu, karena graphic 

design nggak Cuma itu 

kamu harus punya 

konsep kamu harus 

punya art sense, kamu 

harus punya filosofi 

kamu ambil logo 

- - - - 
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darimana kamu harus 

bikin, kenapa layoutnya 

harus seperti itu, nah 

pemakaian itu yang 

kadang-kadang orang 

nggak ngerti  

Nah sejauh ini 

sudah sampai 

mana? 

Banyak - - - - 

Nggak maksudnya 

dari mbak VO 

sendiri sudah 

menunjukkan 

ketika mengkritik 

gitu, aku sendiri tu 

bisa melakukan itu 

gitu lho, kenapa 

orang lain sekedar 

itu, punya 

pemikiran gitu 

juga nggak sih 

Membuktikan ke orang 

kadang-kadang iya  

- - - - 

Kadang-kadang? Dan  saya bukan pengen 

pamer, enggak, kadang 

cuman pengen ngasih 

tau kalo itu salah 

- - - - 

Menunjukkan ? Kadang gini, kita lagi 

pesen order stiker, dan 

mereka harus pasang di 

kaca, mm itu 

pengalaman aku kan di 

graphic design 

sendirikan berarti 

sekarang udah 11 tahun, 

dan orang stikernya 

sudah, pasang, mas 

kayaknya cabut lagi deh, 

lho kenapa, kan udah 

bener, iya, cuman itu 

kayaknya tekanannya 

kurang ke kiri deh,  

Subjek dapat 

bertanggung 

jawab dengan apa 

yang menjadi 

profesinya.  

SP Sadar peran  ++++ 

Mbak VO sampe 

seperti itu? 

Iya, nggak lurus, tadi 

udah lurus gini gini gini, 

lha mosok melorot, tak 

suruh ngambil ini yang 

buat bangunan kan, 

letter pas, coba diliat o 

iya miring, ee nggak 

pengen ini sih, cuman 

aku mau bilang, aku 

udah lama di grafis lho 

mas, miring se senti aja 

itu aku udah keliatan 

banget, dan aku nggak 

suka yang asimetris  

Subjek dapat 

bertanggung 

jawab dengan apa 

yang menjadi 

profesinya.  

SP Sadar peran  ++++ 
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WAWANCARA  PIHAK LAIN  : 8 DESEMBER 2017  

Pertanyaan Jawaban Interpretasi  Koding  Tema  Intensitas  
Hubungan dengan 

mbak VO berarti?  

Mantan kakak ipar. Jadi 

kakaknya VO sekarang 

udah punya kehidupan 

masing-masing. Tapi 

aku kalau siang masih 

sering ke rumah VL 

bantu-bantu ke rumah 

mertua.  

- - - - 

Brarti kenal sama 

mbak VO udah 

berapa lama?  

Ya sejak aku nikah sama 

kakaknya. Udah 12 

tahun apa ya. Dulu 

nggak kayak gitu, baru 

di tahun berapa ya 

berubah drastis. Tapi 

bakatnya udah ada.  

Dianggap sudah 

memiliki jiwa 

perempuan sejak 

lama.  

JP Jiwa perempuan ++++ 

Emang bakat yang 

kayak gimana?   

Jadi gini lho, SMP 

setauku kan aku belum 

nikah dulu. SMP masih 

kayak laki, sempat suka 

sama cewek. Lama-

lama, SMK itu aku udah 

ketemu. Yo, masih 

separo-separo. Tapi 

kecenderungannya udah 

ke perempuan. Nah 

perubahan drastis itu 

tahun 2006, 2007. Udah 

mulai drastis dia. 

  

Perubahan subjek 

terjadi secara 

bertahap karena 

subjek memiliki 

jiwa dan 

ketertarikan 

untuk menjadi 

perempuan.  

JP  Jiwa perempuan  ++++ 

Perubahan 

drastisnya kayak 

gimana?  

Duluya malu, mau jadi 

perempuan. Itu 

prosesnya sampai sek 

sek sek 2005, 2006. 

Suka dandan. Jadi yo 

udah kayak dandan 

perempuan banget. 

Makanya dia sekarang 

kan nggak mau dibilang 

gay, maunya dibilang 

transgender. 

Orang sejak aku awal 

aku juga deketnya sama 

Mbak VO. itu. Naluri 

wanitanya udah keluar.  

 

Subjek suka 

berdandan 

sebagai 

penyempurna 

nalurinya sebagai 

perempuan.   

SB  

 

 

JP 

Suka berdandan  

 

 

Jiwa perempuan  

+++ 

 

 

++++ 

Naluri wanita apa 

yang dirasakan, 

sebagai kakak 

seperti apa?  

Yo dia bener-bener jadi 

perempuan.  

Subjek 

menunjukkan 

keinginannya 

untuk menjadi 

perempuan utuh.  

 

PU  Perempuan utuh  ++ 
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Dalam bentuk 

gimana ni?  

Ya dandanannya.  

Kalau dari bicara dari 

pertama aku kenal cara 

ngomongnya udah kayak 

wanita.  

Subjek adalah 

pribadi yang suka 

berdandan dan 

dianggap sudah 

cocok menjadi 

perempuan jika 

melihat dari nada 

suaranya.  

JP 

 

SB 

 

DC 

Jiwa perempuan  

 

Suka berdandan  

 

Dinilai lebih 

cocok menjadi 

perempuan  

++++ 

 

+++ 

 

+++ 

Respon keluarga 

saat pertama kali 

tahu?  

Sebenarnya ibu, tidak 

setuju. Awalnya ibunya 

tidak setuju.  

- - - - 

Terus akhirnya?  Ya menerima, karena 

merasa anaknya 

nggakbisa lagi dirubah. 

Karena naluri 

kewanitaannya udah 

keluar.  

Keluarga 

menerima 

keberadaan 

subjek karena 

merasa jika 

feminimitas 

subjek lebih kuat.  

KM 

 

 

JP 

Keluarga 

menerima  

 

Jiwa perempuan  

+++ 

 

 

++++ 

Ada yang berbeda 

nggak sih dari 

sebelum dan 

sesudah menjadi 

waria?  

Berbedanya ya cara 

dandannya itu. Dulu cara 

dandannya samar-samar. 

Kalau sekarang plek 

perempuan. Kalau 

dandan itu bisa dua jam.  

Subjek 

membutuhka 

waktu yang lebih 

lama saat ini 

untuk berdandan 

jika dibandingkan 

pada beberapa 

waktu yang lalu.  

SB Suka berdandan  +++ 

Itu kan secara 

penampilan, kalau 

selain itu?  

Sifat keibuannya mulai 

keluar. Seneng sama 

bayi seneng sama anak-

anak. tertarik gendong 

gemes. Kalau laki-laki 

kan beda kalau sama 

anak-anak. Kalau dia 

enggak, naluri 

kewanitaannya 

keluarnya.  

Jiwa perempuan 

subjek dirasakan 

oleh pihak 

triangulasi ketika 

subjek memiliki 

sisi keibuan 

dengan suka 

terhadap bayi dan 

anak-anak.  

JP Jiwa perempuan  ++++ 

Termasuk dengan 

keponakannya?  

Anak-anakku malah 

lebih deket sama dia. 

Anakku kan dua-duanya 

cewek, lebih deket sama 

dia disbanding sama aku 

mama-mamanya.  

Subjek memiliki 

jiwa keibuan 

terutama karena 

memiliki 

kedekatan dengan 

keponakan.  

JP  Jiwa perempuan  ++++ 

Kalau 

kelebihandari 

mbak VL?  

Pinter sih dia. Pinter 

dalam segala hal. Karena 

orangnya selalu mau 

mencoba. Misalnya 

tentang design grafis dia 

belum tau dia pasti mau 

belajar. Dia juga 

orangnya nggak pelit 

ilmu. Anakku misalnya 

tanya, dia pasti mau 

jelasin. Nggak pelit.  

 

Subjek 

merupakan 

pribadi yang suka 

belajar dan mau 

untuk mengajari. 

Subjek juga 

menyadari 

perannya 

terhadap 

keponakannya 

untuk membantu 

belajar. 

NP  

 

 

SP 

 

MKM 

Nilai hidup 

positif 

 

Sadar peran  

 

Mengembangkan 

kemampuan   

++++ 

 

 

++++ 

 

+++ 
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Dia yang nggak bisa 

musik tok. Dia orangnya 

smart.  

Kalau keluarga, 

memandang 

pribadi mbak VO 

gimana?  

Ada yang pro ada yang 

kontrak. Ada yang 

menerima apa adanya. 

Ada yang bisa 

menerima. Ya maaf-

maaf kata kan banci. 

Kakak-kakaknya 

awalnya juga nggak 

terima. Sopo to sing 

cantik. VOnya mantap, 

akhirnya diterima 

dengan kekurangannya.  

Keluarga 

menerima 

keputusan subjek 

yang mantap 

untuk merubah 

diri sebagai 

perempuan.  

KM  

 

 

JP 

 

MD 

Keluarga 

menerima  

 

Jiwa perempuan  

 

Menerima 

keadaan diri  

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Mbak VO sendiri 

ngasih pengertian 

nggak mbak?  

Ya tetep. Pertama ke 

mamahnya. Akhirnya 

mamahnya ya terima. 

Awalnya ya nggak 

terima. Sedih gitu lho. 

Kok anakku lanang jadi 

gini.  

Subjek 

memberikan 

penjelasan dan 

pemahaman 

kepada ibunya 

agar 

keberadaannya 

diterima.  

KB  

 

 

KM 

Komunikasi baik 

 

 

Keluarga 

menerima  

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Sempat ada 

penolakan?  

Awal, pertama menolak. 

Seiring dia kekeh Mbak 

VOnya. Dan 

membuktikan dia 

cenderung perempuan 

akhirnya ya menerima 

semua.  

Subjek 

membuktikan 

jika 

perubahannya 

tidak membawa 

pengaruh buruk 

sehingga menjadi 

pertimbangan 

bagi keluarga 

untuk menerima 

subjek.  

NP  

 

 

KM  

Nilai hidup 

positif  

 

Keluarga 

menerima  

++++ 

 

 

+++ 

Ada yang berubah 

dari mbak VO 

nggak?   

Rajin cuci piring, rajin 

bersih-bersih. opo ya, 

banyak komunikasi sih 

dia. Orang lebih seneng 

ngrobrol sama dia. 

Setiap orang yang kenal 

sama dia pasti langsung 

klop.  

Subjek menjalani 

peran sebagai 

perempuan dalam 

keseharian.  

Subjek termasuk 

pribadi yang 

mudah memiliki 

keakraban 

dengan orang 

lain.  

SP  

 

 

KB  

Sadar peran  

 

 

Komunikasi baik  

++++ 

 

 

++++ 

Peran yang 

dijalankan mbak 

VO dalam 

keluarga? 

Yo dia maunya tetep jadi 

perempuan sih. Karena 

dia maunya diterima apa 

adanya sih. Sebagai 

perempuan  

Subjek ingin 

melakukan 

perubahan 

menjadi 

perempuan secara 

utuh.  

JP  

 

 

PU  

Jiwa perempuan  

 

 

Perempuan utuh 

++++ 

 

 

++ 

Kekurangan Mbak 

VL?  

Nggak ontime Tidak 

ontime. Rak ceto. Nek 

lain-lainnya dapet A 

dapet B. Tapi kalau 

Subjek adalah 

pribadi yang 

sangat 

memperhatikan 

SB Suka berdandan  +++ 
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waktu itu.. waduh. 

Mandinya 2 jam. 

dandannya 2 jam.  

penampilan dan 

sangat suka 

berdandan 

Kelebihan yang 

bisa ditiru?  

Motivator dia. Bisa 

memotivasi orang dan 

penasehat yang bijak 

kalau aku bilang. Dia 

punya ide-ide itu apik. 

Bisa menyemangati 

orang itu bener 

dilakukan. Pendengar 

setia.  

Subjek adalah 

pribadi yang 

dinilai bisa 

memotivas orang 

dan merupakan 

pendengar yang 

baik.  

KB  

 

NP 

Komunikasi baik  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

++++ 

Pernah kasih saran 

ke mbak VL?  

Yo pernah sih Itu nggak 

bisa lagi dek? Dia jawab 

aku nggak bisa, bisanya 

seperti sekarang.  

Subjek merasa 

jika dirinya ingin 

menadi 

perempuan utuh.  

PU  Perempuan utuh  ++ 

Kalau masukan 

yang terbukti 

dijalankan ada 

nggak?  

Oh iya gitu orangnya. 

Dia orangnya mau diajar 

mau belajar. Mau itu 

kritikan mau itu 

masukan dia orangnya 

mau terima.  

Subjek pribadi 

yang mau 

menerima saran 

dan mau untuk 

mempelajari hal 

baru  

MS  

 

 

MKM  

 

 

NP  

Mau menerima 

saran  

 

Mengembangkan 

kemampuan  

 

Nilai hidup 

positif  

+ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Pernah tau Mbak 

VO punya 

pengalaman yang 

dimaknai bisa 

bikin mbak VO 

berubah nggak?  

Mungkin dalam 

pekerjaan kayaknya. 

Kan dia dulu kerja. dari 

pengalaman itu 

membuat dia lebih dari 

yang kemarin-kemarin. 

Dia bisa mandiri, dia 

bisa semua dia. Falam 

hal pekerjaan dia juga. 

Nek aku bilang smart sih 

orangnya. Ilmunya dia 

nggak didapat dari 

bangku sekolah. Tapi 

malah dari pengalaman-

pengalamannya dia 

Subjek termasuk 

pribadi yang bisa 

memaknai 

pengalaman dan 

mencoba 

mengambil nilai 

positif dari setiap 

pengalaman yang 

dimiliki.  

MK  

 

 

 

NP  

Memaknai 

pengalaman  

 

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

 

++++ 

Jadi, mbak VO itu 

pribadi yang 

seperti apa?  

Pribadi yang apa ya. 

Yang mandiri. Dia bisa 

membuat sesuatu yang 

menghasilkan entah ilmu 

entah pekerjaan. Dia 

mandiri. Dia pribadi 

yang mau belajar dan 

terus belajar.  

Subjek selalu 

berusaha untuk 

menunjukkan 

sikap mandiri 

NP  Nilai hidup 

positif  

++++ 

Kelebihan lainnya 

lagi?  

Dia tau lho bisa baca 

orang. Orang ini kenapa 

kenapa. Makanya kalau 

ada orang betah ngobrol 

sama dia. Karena dia 

tau, dia tau.  

- - - - 
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TABEL INTENSITAS TEMA SUBJEK 1 

NO. TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1.  Faktor yang 

mepengaruhi 

individu menjadi 

waria  

Jiwa perempuan  JP ++++ Subjek merasa jika dirinya lebih cocok dan nyaman 

ketika dirinya menjadi seorang perempuan.  

Tertarik barang 

perempuan  

TBP + Saat masih SD subjek pernah menginginkan boneka 

barbie meskipun dilarang oleh orangtuanya, namun 

subjek berusaha mengumpulkan uang dengan 

menyisihkan uang sakunya untuk membeli mainan 

barbie.  

Suka berdandan  SB  +++ Sejak SMP subjek sudah mulai menggunakan make 

up dalam kesehariannya meskipun dengan tipis-tipis.  

Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan  

DC +++ Menurut pengalaman subjek sejak kecil, banyak 

orang yang menilai jika dirinya adalah seorang 

perempuan karena dianggap cantik dan lebih cocok 

jika menjadi perempuan.  

 

Tidak ada kontrol 

orangtua  

TK + Subjek merasa jika sejak kecil orangtunya terlalu 

sibuk sehingga dirinya justru terlalu mendalami jiwa 

sebagai perempuan dengan mengeksplorasi 

hasratnya.  

 Orangtua marah  OMR + Orangtua subjek sempat marah ketika mengetahui 

subjek berdandan dan mulai menggunakan barang-

barang perempuan.  

Sejak kecil  SK ++ Subjek sejak kecil sudah merasakan ketertarikannya 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

perempuan seperti mainan. 

2.  Masalah Fisik  Masalah bentuk 

tubuh  

MF + Salah satu masalah fisik yang dirasakan oleh subjek 

adalah tumbuhnya bulu yang membuat subjek harus 

rutin mencabutinya untuk membuatdirinya merasa 

cantik ketika berdandan sebagai perempuan.  
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3.  Masalah Sosial Relasi buruk  RB  ++ Relasi buruk subjek terlihat dari keterbatasan subjek 

untuk mau bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. 

Ditambah dengan keputusan subjek yang beberapa ja 

  

Dikucilkan  DK +++ Subjek cenderung banyak memiliki pengalaman 

ditolak karena banyak stigma yang masih 

berkembang dalam masyarakat jika seorang waria 

hanya menjadi sampah bagi lingkungannya.   

4.  Masalah Psikologis Bersikerasn 

menjadi 

perempuan  

BK + Meskipun sudah dimarahi dan dilarang oleh 

orangtuanya, subjek tetap berusaha untuk 

menunjukkan dirinya yang measa lebih cocok ketika 

menjadi seorang perempuan.  

Perempuan utuh  PU ++ Untuk menjadi perempuan utuh, subjek berusaha 

melakuka perubahan total dengan membuat nama 

perempuan sehinggaterjadi kesesuaian antara 

penampilan dengan nama.  

 

Direndahkan  DR ++++ Banyak anggapan yang menilai perubahan subjek 

disebabkan oleh tuntutan profesi sebagai pekerja 

seks, sehingga banyak yang merendahkannya.  

5.  Faktor – faktor 

yang 

mempengaruhi 

konsep diri  

Menyimpan 

masalah sendiri  

SM + Subjek cenderung berusaha menyimpan masalahnya 

sendiri dan tidak membaginya dengan orang lain 

karena tidak ingin menjadi beban untuk orang lain.  

Menyelesaikan 

masalah  

MM ++ Dengan kemampuannya, subjek berusaha untuk 

menyelesaikan masalahnya sendiri.  

Memaknai 

pengalaman 

MK ++++ Setiap pengalaman yang dimilikioleh subjek 

berusaha dimaknai. Seperti saat dirinya sedang 

berada di luar kota dan jauh dari keluarga, subjek 

justru memaknai peran Tuhan dalam hidupnya 

sehingga membuat subjek saat ini justru menjadi 

semakin dekat dengan Tuhan.  
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Mendapat 

pengakuan 

MP ++ Perubahan subjek dengan menjadi perempuan dan 

keterbukaannya dengan orang lain membuat subjek 

diakui terutama oleh keluarganya,  

Dapat menerima 

saran  

MS + Ibu subjek yang mengetahui perubahan subjek 

beberapa kali mengingatkan subjek mengenai 

penampilan subjek yang diminta melakukan 

perubahannya secara bertahap sehingga dengan cara 

bertahap pula orang lain mengetahui keadaan subjek. 

  

Sadar peran  SP ++++ Sebagai anak subjek menyadari jika dirinya 

memiliki tanggungjawab untuk ikut berperan dalam 

keluarga salah satunya dengan memberikan 

pendapatnya mengenai masalah yang dihadapi 

keluarga. Selain itu, subjek juga menyadari 

tanggungjawabnya untuk membantu perekonomian 

keluarga dan menjalani peran sebagai perempuan 

untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti 

layaknya perempuan dalam rumah tangga.  

Dekat dengan 

Tuhan  

DT +++ Pengalamannya saat merasakan jika Tuhan berperan 

dalam hidupnya membuat subjek saat ini lebih tekun 

beribadah dan menyerahkan segala sesuatu dalam 

hidupnya kepada Tuhan.  

Keluarga 

menerima  

KM +++ Keterbukaan subjek mengenai dirinya dan kemauan 

subjek untuk tinggal bersama keluarga  membuat 

subjek diterima oleh keluarganya.  

Orang lain 

menerima 

DO ++ Keterbukaan subjek mengenai keadaan dirinya di 

hadapan orang lain membuat subjek dapat diterima 

dengan seluruh kekurangannya.  
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Merencanakan 

masa depan  

 

MSD + Subjek yang menyadari jika dirinya memiliki 

kehidupan yang panjang membuat subjek berusaha 

menata kehidupannya dengan merencanakan usaha 

apa yang dapatdilakukannya. Misalnya saja 

keinginan subjek merencanakan masa depan dengan 

berusaha memberikan wadah pekerjaan bagi waria 

sehingga tidak dipandang sebelah mata.  

6.  Struktur Diri  Paham dan peduli 

diri  

PD  +++ Subjek yang menginginkan perubahannya menjadi 

perempuan secara total dengan melakukan operasi 

kelamin mengharapkan hal tersebut dapat dilakukan 

oleh orang yang sungguh berkompeten dalam 

bidangnya, tidak hanya dengan asal-asalan.  

Evaluasi nilai 

hidup  

EN +++ Keputusan subjek yang sempat memilih untuk 

menjauh dan tidak beribadah ke gereja dirubah dan 

diperbaiki ketika subjek berusaha pindah ke tempat 

ibadah lain karena merasakan peran Tuhan begitu 

besar untuk dirinya saat subjek berada jauh dari 

keluarga.  

Menerima 

keadaan diri  

MD +++ Subjek sadar jika dirinya istimewa dan tidak sama 

dengan laki-laki umumnya, karenanya subjek 

berusaha memandang penilaian negatif orang lain 

tentang dirinya sebagai sesuatu yang wajar dan 

berusaha mencari cara untuk membuktikan jika 

peniaian tersebut bukanlah sesuatu yang benar.  

7.  Ideal Diri   Komunikasi baik  KB ++++ Untuk mendapat penerimaan dari keluarga dan orang 

lain subjek berusaha mengkomunikasikan keadaan 

dirinya dengan harapan orang menjadi tahu dan mau 

menerima keadaan subjek.  
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Terbuka pada 

orang  

TO +++ Keterbukaan subjek muncul dalam bentuk 

pengakuan subjek akan keadaan dirinya di depan 

orang lain sehingga orang lain mengetahui jika 

subjek adalah individu berbeda yang lahir sebagai 

laki-laki namun memiliki hasrat untuk menjadi 

perempuan. 

Nilai hidup positif  NP ++++ Nilai hidup positif subjek ada saat subjek tidak 

berontak dengan pandangan negatif orang lain 

namun tetap berusaha untuk membuktikan diri jika 

yang dituduhkan terhadap subjek adalah hal yang 

salah. Subjek juga merupakan pribadi yang 

menyadari perannya untuk ada dan membantu 

keluarga serta menjalankan kewajibannya dalam hal 

rumah tangga.  

Teguh pendirian  TG ++ Meskipun subjek pernah dipandang dan ditawar 

orang karena banyak pikiran yang mengira subjek 

adalah seorang pekerja seks namun subjek berusaha 

untuk sabar dan menjelaskan kepada orang tersebut 

jika dirinya bukanlah seorang pekerja seks.  

Pekerja keras  PK + Dalam hal pekerjaan, subjek selalu berusaha 

menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya 

dan berusaha memberikan hal terbaik dari apa yang 

mampu dia lakukan.  

Dapar dipercaya    DD + Subjek berusaha semaksimal mungkin memberikan 

yang terbaik bagi pekerjaan yang dipercayakan 

orang lain untuk diselesaikan oleh subjek. Selain itu, 

subjek juga terbuka untuk menerima orang lain yang 

sering menceritakan masalahnya kepada subjek.  
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Menjadi diri 

sendiri 

DS + Subjek juga selalu berusaha menjadi diri sendiri 

dengan mengakui keadaannya. Subjek cenderung 

menjalani hidup sesuai dengan apa yang diyakini 

dan apa yang ingin dilakukannya.  

Mengembngkan 

kemampuan   

MKM +++ Ketertarikan subjek dalam hal design grafismembuat 

subjek mau untuk selalu belajar hal baru yang dapat 

membantunya mengembangkan kemampuan 

sehingga apa yang dikerjakannya juga semakin baik, 

meskipun subjek belajar hal baru tersebut secara 

otodidak atau mandiri hanya dengan mengandalkan 

internet sebagai sumber referensinya.  
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Matriks Antar Tema Subjek 1 

1. Faktor yang Mempengaruhi Individu Menjadi Waria  

 JP TBP BK DC OMR TK SB 

SK        

JP -   +++    +++    ++      +    +++ 

TBP  -      +   +++      +      + 

BK   -  ++++     +       + 

DC    -         + 

OMR     -        + 

TK      -   + 

SB       - 

 

Keterangan :  

SK   : Sejak kecil    JP : Jiwa perempuan  

TBP : Tertarik barang perempuan   DC  : Dinilai cocok sebagai perempuan 

OMR : Orangtua marah    TK  : Tidak ada kontrol 

 SB  : Suka berdandan      
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2. Masalah yang Dihadapi Waria  

 MF RB DK DR PU BK 

MF - 

 

     

RB  - 

 

++ +++   

DK   - 

 

+++ +++  

DR    - 

 

+++  

PU  

 

    - ++++ 

BK  

 

     - 

 

Keterangan :  

MF : Masalah fisik     RB : Relasi buruk 

DK : Dikucilkan    DR : Direndahkan  

PU : Ingin menjadi perempuan utuh   BK : Bersikeras menjadi perempuan  
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3. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri  

 SM MM MK MP MS SP DT KM DO MSD 

SM 

 

- +      +++    

MM 

 

 - ++++   ++++ +    

MK 

 

  -   ++++  +++   + 

MP 

 

   -  ++  +++  +++  

MS 

 

    -   ++ ++  

SP 

 

     - ++ ++++  + 

DT 

 

      -    

KM 

 

       -   

DO 

 

        -  

MSD 

 

         - 

 

Keterangan :  

SM : Sudah memaafkan   MM : Menyelesaikan  masalah 

MK : Memaknai  pengalaman  MP : Mendapat pengakuan  

MS : Dapat menerima saran  SP : Sadar  peran  

DT : Dekat dengan Tuhan  KM : Keluarga menerima 

DO : Diterima orang lain  MSD  : Merencanakan masa depan  

 

 

4. Struktur Diri  

 PD MD EN 

 PD - 

 

+++ +++ 

MD  

 

- +++ 

EN   - 

 

 

 

Keterangan :  

PD : Paham dan peduli pada diri 

MD : Menerima keadaan diri  

EN : Evaluasi nilai hidup    
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5. Ideal Diri  

 KB TO NP TG PK DD DS MKM 

KB - 

 

++++  ++++   ++ +  

TO  - 

 

 ++++    +  

NP   

 

-    +++ +++ +++  ++ 

TG   

 

 -   +  

PK     - 

 

 + + 

DD      - 

 

  

DS       - 

 

++ 

MKM        - 

Keterangan :  

KB : Komunikasi baik    TO : Terbuka pada orang lain   

PK  : Pekerja keras     NP : Nilai hidup positif    

TG : Teguh pendirian    DD  : Dapat dipercaya  

DS : Menjadi diri sendiri   MKM : Mengembangkan kemampuan  
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VERBATIM SUBJEK 2 

WAWANCARA  I : 13 OKTOBER 2017 

Pertanyaan  Jawaban   Interpretasi   Koding   Tema  Intensitas  
Tak deketin ya 

mbak? Aku bisa 

tanya sekarang.. 

hehe... 

Heem. - - - - 

Kayak interview 

kerja ya? hehe.. 

He‟eh ya, kayak 

interview kerja bener. 

- - - - 

Yang bikin 

ngerasa, oh aku 

lebih cocok 

sebagai 

perempuan nih.. 

Nggak tahu sih, dari 

hati soalnya ya..jadi 

emang dari dulu kecil 

aku sudah lebih suka ke 

cewek sih.. Nggak tahu 

dari hati aja. 

Subjek merasa 

menjadi waria dari 

hati karena sejak 

kecil lebih suka 

menjadi perempuan.    

SK  Sejak kecil ++ 

Apa memang 

merasa lebih? 

Heem, lebih beda dari 

yang lain. Aku sudah 

ngerasa dari kecil, 

kakak. 

Subjek mengakui 

jika perasaan bahwa 

dirinya berbeda 

telah terjadi sejak 

kecil. 

SK  Sejak kecil  ++ 

Terus waktu itu 

ditunjukkan 

dengan? 

Ya itu aku make make 

up nya mamaku, pake 

sepatu, daster-daster itu 

aku pake..dah..tapi itu 

kalo ada  mamaku, baru 

aku pulangin 

Ketertarikan subjek 

menjadi perempuan 

ditunjukkan dengan 

mulai mencoba 

baran-barang 

perempuan milik 

ibunya. Namun saat 

ketahuan, langsung 

dilepas.   

SB 

 

 

 

OMR  

Suka berdandan  

 

 

 

Orangtua marah  

+++ 

 

 

 

 

++ 

Langsung lepas? Ya langsung lepas - - - - 

Tapi diem-diem 

gitu? 

 

Ya diem-diem - - - - 

Kira-kira dari 

kapan? 

Kapan ya? SD 

kayaknya, kelas satu 

SD itu umur berapa ya? 

Subjek mulai merasa 

dan mencoba 

menggunakan 

barang-barang 

perempuan sejak 

kelas 1 SD.  

SK Sejak kecil  ++ 

Enam sekian  Enam Sejak usia enam 

tahun subjek sudah 

merasa lebih suka 

menjadi perempuan.  

SK Sejak kecil ++ 

Berarti sejauh ini 

sudah berapa lama 

merasa?  

Hmm, dari awal 

merasa sampai 

akhirnya 

memutuskan 

untuk  

Tiga SMP aku baru 

mulai berani ngomong 

ke semua orang. 

Subjek mulai 

terbuka dan 

mengungkapakan 

bahwa dirinya lebih 

suka menjadi 

perempuan.  

TO 

 

 

 

KB  

Terbuka pada 

orang 

 

 

Komunikasi 

baik  

++++ 

 

 

 

++++ 
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“iya, aku akan 

berubah gitu”? 

 

Berarti sembilan 

tahun ya? 

Iya - - - - 

Sembilan tahun 

ya. Berarti sejauh 

ini sudah berapa 

lama perubahan 

umumnya? 

Sampai sekarang dua 

puluh empat sih, berapa 

tahun ya? 

- - - - 

Dua puluh empat 

dari....  

Enam tahun. - - - - 

SMP aja lima 

belas 

Hmm, dari SMP heem. Sejak SMP subjek 

mulai terbuka dan 

mengungkapkan 

bahwa dirinya lebih 

suka menjadi 

perempuan.  

SK  Sejak kecil  ++ 

Sembilan tahun 

juga ya berarti?  

Sembilan tahun. - - - - 

Alasannya 

memilih nama JY? 

Itu sebenernya dikasih 

temenku. Dulu 

rambutku kan poni-an 

bob, jadi kayak 

Cleopatra.  

Lha, dulu tuh bilang 

kamu pantesnya nama 

JY aja. JYpatra dia 

bilang gitu. Terus aku 

mikir, hmm..bagus juga 

ya. Ya udah tak pake 

sampe sekarang. 

Subjek mulai 

terbuka mengenai 

keadaannya dengan 

teman dan dengan 

terbuka menerima 

saran dari teman 

untuk menggunakan 

nama JY sebagai 

nama perempuan.  

TO 

 

 

 

MS   

Terbuka pada 

orang 

 

 

Dapat menerima 

saran  

  

++++ 

 

 

 

+++ 

JY? Heem, ya JY. - - - - 

Mulai perkenalkan 

nama “Oke, ini 

aku sekarang 

namanya Jenny”? 

Tiga SMP. Tiga SMP 

kasih nama temenku, 

aku ngomong. 

Subjek setuju 

dengan nama yang 

diberikan oleh 

temannya dan mulai 

terbuka dengan 

oranglain.  

TO 

 

 

KM  

Terbuka pada 

orang 

 

Komunikasi 

baik   

++++ 

 

 

++ 

Tiga SMP sudah 

dengan 

perubahan? 

Iya..ya tapi aku ndak 

full lho. 

Subjek mulai 

menunjukkan 

perubahan sebagai 

perempuan 

meskipun tidak total. 

SB Suka berdandan  +++ 

Waktu itu 

perubahannya? 

Hanya bedak masih 

pake lip ice yang tipis-

tipis gitu. Dulu belum 

ada lipstik yang matte-

matte gitu kan belum 

ada.  

Subjek mulai 

menunjukkan sisi 

perempuannya 

dengan hal 

sederhana, seperti 

menggunakan bedak 

dan lip ice.  

 

SB  Suka berdandan   +++ 

Hahaha (tertawa) Dulu masih lip ice gitu-

gitu, modelnya masih 

yang meling-meling 

gitu-gitu lho, kak, 

lipgloss. 

 

Subjek 

menggunakan lip ice 

untuk menunjukkan 

sisi perempuannya.  

SB Suka berdandan  +++ 



292 
 

 

Itu belum pake 

eyeliner?  

Pakai, pakai eyeliner Subjek semakin 

menunjukkan diri 

sebagai perempuan 

dengan 

menggunakan 

eyeliner.  

SB  Suka berdandan  +++ 

Tahap 

perubahannya 

gimana? 

 

Ehmm, maksudnya? - - - - 

Hmm, dari dulu 

kan awalnya dari 

ini kebiasaan 

mulai berubahnya 

dengan lipstik. 

Terus habis itu? 

 

Terus kemana-mana, 

bedak. Bedak kan 

semakin nganu semakin 

bagus kan? aku beli 

foundation apa semua, 

jadi komplit. 

Subjek berani 

totalitas menjadi 

perempuan dengan 

make upnya.  

SB 

 

 

JP 

Suka berdandan  

 

 

Jiwa perempuan  

+++ 

 

 

+++ 

Terus akhirnya? Eyeshadow macem-

macem. 

Totalitas subjek 

menjadi perempuan 

dengan make up 

yang lengkap.  

 

SB  

 

 

JP 

Suka berdandan 

 

 

Jiwa perempuan  

+++ 

 

 

+++ 

Berubah 

penampilan yang 

secara fisik 

perempuan kapan? 

 

Tiga SMA - - - - 

Tiga SMA? Bener-bener aku sudah 

berubah total 

Subjek berubah total 

dari laki-laki 

menjadi perempuan.  

SB  

 

JP 

Suka berdandan  

 

Jiwa perempuan 

+++ 

 

 

+++ 

Setelah lulus? Ndak, aku sekolah. - - - - 

Masih sekolah? 

 

 

 

 

Aku berani tampil Subjek berani 

terbuka dan 

menunjukkan diri 

sebagai perempuan. 

TO Terbuka pada 

orang  

++++ 

Dari yang pakai 

celana terus 

langsung pakai 

rok? 

Nggak, dari celana. 

Tetep pakai celana 

karena sekolah nggak 

mengijinkan, tetap 

nggak mengijinkan tapi 

aku tetep ndhableg. 

Subjek bersikeras 

menunjukkan diri 

sebagai perempuan 

meskipun sekolah 

tidak mengijinkan.  

BK Bersikeras jadi 

perempuan   

++ 

Waktu itu 

bentuknya gimana 

ya?  

Ya kukuku sudah 

panjang, rambutku 

sudah panjang segini 

(sambil menunjukkan 

rambut sebahu), lebih 

panjang ding seginian. 

Sudah dandan full. Dan 

itu udah mulai ada 

bedak bagus. Dulu 

bedak kan cuma Sari 

Ayu gitu to? Sekarang, 

dulu aku sudah ...ya 

sudah baguslah. Bedak 

sudah bagus-bagus. 

Subjek semakin 

menunjukkan bahwa 

dirinya perempuan 

dengan mulai 

memelihara rambut 

dan kuku. 

SB 

 

 

 

JP 

Suka berdandan 

 

 

 

Jiwa perempuan  

+++ 

 

 

 

 

+++ 
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Akhirnya mulai 

terbiasa? 

Ya sudah terbiasa. 

Sampai lulus sempet 

guruku bilang, “kamu 

lebih pilih dandan 

atau ujian?” Aku 

lebih pilih dandan. 

Meskipun 

mendapat ancaman 

subjek tetap 

bersikeras dan 

lebih memilih 

menjadi 

perempuan  

BK Bersikeras 

menjadi 

perempuan 

++ 

Berarti nggak 

ujian? 

Ujian tetepan. - - - - 

Oh, jadi hanya 

ancaman waktu 

itu? 

 

He‟eh - - - - 

Waktu itu 

perasaannya 

gimana? 

Ya sakit kan, dan pasti 

dibedain dari murid 

yang paling...Aku 

kerasa. 

Subjek merasa 

mendapat perlakuan 

berbeda dari guru 

karena lebih 

cenderung 

menunjukkan diri 

sebagai perempuan.  

PM  

 

 

MD 

Perlakuan 

menyakitkan 

 

Menerima 

keadaan diri  

+ 

 

 

+++ 

Ada ekspos 

tersendiri atau 

respon-respon 

tersendiri yang 

bikin, “Ih, ternyata 

mereka begini 

ya?”  

 

Ya ada, cuma kan aku 

bisa mendem kan. 

Subjek hanya diam 

dan memendam 

sakit hati saat 

merasa dibedakan 

oleh oranglain.  

TM  Tidak 

menanggapi   

+ 

Waktu itu 

responnya mereka 

gimana? 

Ya kalau temen sekelas 

nggak apa-apa, kalo 

kakak kelas adik kelas 

agak gimana..cuma aku 

cuek aja 

Subjek tidak peduli 

jika ada kakak atau 

adik kelas yang 

menunjukkan sikap 

berbeda terhadap 

dirinya.  

 

 

TM Tidak 

menanggapi  

+ 

Agak gimananya 

itu? 

Ya goda-goda, terus 

kayak… apa ya? Ya 

gitulah. Pandangannya 

kan beda. Terus nggak 

ada yang mau kumpul 

sama aku kecuali temen 

kelas. 

Subjek mulai 

direndahkan dengan 

digoda dan 

dipandang sebelah 

mata sehingga 

membuat subjek 

tidak memiliki 

teman yang mau 

berkumpul bersama 

dengannya.  

 

DR 

 

 

 

DK 

Direndahkan 

 

 

 

Dikucilkan   

++ 

Sama sekali? Sama sekali tapi aku 

nggak peduli. 

Subjek tetap cuek 

dan tidak peduli 

dengan respon orang 

yang ada di 

sekitarnya.  

 

TM 

 

 

RB  

Tidak 

menanggapi 

 

Relasi buruk   

+ 

 

 

++++ 

Ada ejekan gitu 

nggak sih? 

 

Ada orang tua murid. - - - - 
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Orang tua murid?  

Waktu itu bilang 

gimana? 

Ya dia bilang, punya 

anak kayak aku tuh 

amit-amit. 

Merasa sakit hati 

saat ada orangtua 

temannya yang 

mengejek dan 

merendahkan 

keberbedaan subjek  

PM 

 

 

MD 

Perlakuan 

menyakitkan 

 

Menerima 

keadaand diri   

+ 

 

 

+++ 

Itu di depan? Waktu itu pulang, aku 

nangis lho di jalan. Iya 

di depan. waktu pulang 

diberhentiin, dia bilang 

“Amit-amit punya anak 

kayak aku.” Nggak 

lama kemudian, dia 

kecelakaan di tol. 

Mulutnya..Nggak lama, 

aku ketemu di simpang 

lima, mulutnya sudah 

merot sampai ke sini.  

Merasa sakit hati 

saat ada orangtua 

temannya yang 

mengejek dan 

merendahkan 

keberbedaan subjek  

PM 

 

 

MD 

Perlakuan 

menyakitkan  

 

Menerima 

keadaan diri  

+ 

 

 

+++ 

Masa iya? Dan 

nggak berapa lama 

setelah dia 

ngomong gitu? 

Iya, dia dan dia nggak 

berani panggil aku di 

simpang lima. Cuma 

aku kan tahu, dia kan 

kok agak gimana 

mulutnya kan agak 

cacat, cuma aku ya 

diam aja. Aku nggak 

bales dia. Biarin aja. 

 

Meskipun bertemu 

dan mengetahui 

orang yang pernah 

menyakitinya 

sedang mendapat 

cobaan subjek tidak 

peduli dan lebih 

memilih untuk 

mengabaikan.  

RB 

 

 

 

  

Relasi buruk  

 

 

++++ 

Masih sakit hati 

nggak sampai 

sekarang? 

 

 

Sekarang ndak, dulu. Subjek sudah bisa 

memafkan orang 

yang dulu pernah 

membuatnya sakit 

hati  

SM Sudah 

memaafkan  

+ 

Gimana caranya 

menghilangkan? 

Ya semakin umur ya 

aku semakin…. 

udahlah…. 

Subjek telah 

memaafkan dan 

mencoba 

membiarkan hal 

menyakitkan yang 

telah terjadi  

 

SM Sudah 

memaafkan  

+ 

Apa 

pertimbangannya? 

oh berarti aku 

nggak boleh lama-

lama 

Ya karena orangtuaku 

selalu mengajari kalo 

nggak boleh benci sama 

orang. 

Subjek memiliki 

nilai hidup dari 

orangtua untuk tidak 

membenci 

oranglain.  

MA 

 

 

NP 

 

Menerapkan 

ajaran orangtua 

 

Nilai hidup 

positif.  

++ 

 

 

++++ 

Orang tua tahu? Tahu. Aku cerita kok, 

sampai aku sempet 

nggak mau sekolah 

kok. 

 

- - - - 

Waktu itu respon 

orang tua gimana? 

Ya marah orang tuaku 

marah, pengin marah 

pengin datengin, cuma 

aku bilang nggak usah 

nanti panjang. Lagian 

aku mendekati ujian 

itu. 

Subjek mencoba 

menahan amarah 

dan berkomunikasi 

dengan orangtua 

supaya masalah 

tidak menjadi 

semakin panjang. 

KB Komunikasi 

baik  

++++ 
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Ujian negara ya 

itu? hehe 

Ya, ya udahlah waktu 

aku ngalah. 

- - - - 

Kalo responnya 

orang tua dengan 

pilihannya mbak 

JY gimana? 

Pertama marah. Respon orangtua 

saat mengetahui 

subjek berubah 

menjadi perempuan 

adalah marah  

OMR  Orangtua marah   ++ 

Waktu itu mbak 

JY bilang apa? 

Ya aku bilang.. sama 

orang tua di ruang tamu 

aku bilang. Aku 

pilihnya. Kalo kamu 

nggak terima aku boleh 

keluar dari rumah ini 

sama orang tua.  

Subjek terbuka dan 

mencoba 

berkomunikasi 

dengan orangtuanya 

meskipun dengan 

sedikit mengancam 

agar dapat diterima 

perubahannya.  

TO 

 

 

KB 

 

BK 

Terbuka pada 

orang 

 

Komunikasi 

baik   

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

 

++++ 

 

 

++++ 

 

 

++ 

Pertimbangannya 

mbak JY sampai 

akhirnya siap 

dengan itu? 

Ya gimana ya, nggak 

tau sih, dorongan hati 

yang bilang sih ya. Aku 

harus bilang. Dulu 

mamaku, masih 

mending papaku masih 

agak bisa menerima, 

kalo mamaku bener-

bener yang jangan 

sampai. Tapi mau 

gimana lagi 

Subjek meyakini 

bahwa memang 

dirinya berbeda dan 

mencoba 

berkomunikasi 

dengan keluarga 

agar dapat diterima. 

Meskipun orangtua 

masih menolak.  

YD 

 

 

 

KB 

 

 

OMR  

Yakin pada diri  

 

 

 

Komunikasi 

baik 

  

 

Orangtua marah  

+ 

 

 

++++ 

 

 

 

++ 

Bentuk 

penerimaan waktu 

itu kayak gimana? 

Bentuk 

penerimaannya? 

Marah pasti. Mamaku 

marah-marah. Temenku 

ditanya satu-satu “kok 

bisa? Apa kamu yang 

ngajari?” Kan aku 

marah, nggak suka 

nggak ada 

hubungannya sama 

temenku, ya aku marah 

dan bener-bener nggak 

mau ngomong sama 

sekali sama mamaku, 

aku nggak mau 

ngomong karena sudah 

sampai mencampuri 

urusanku aku mikirnya 

gitu. 

Orangtua subjek 

marah dan mencoba 

mencari tau 

penyebab subjek 

menjadi ingin 

seperti perempuan, 

namun subjek justru 

berbalik marah dan 

mendiamkan 

orangtuanya karena 

merasa yakin bahwa 

perubahannya 

memang berasal dari 

dalam dirinya.  

OMR 

 

 

RB 

 

 

YD  

Orangtua marah  

 

 

Relasi buruk  

 

 

Yakin pada diri  

++ 

 

 

 

++++ 

 

 

+ 

Dan membawa 

teman gitu ya 

mbak? 

Huum bawa-bawa 

temen, aku nggak suka. 

Dan akhirnya dia tahu 

dan semakin besar dia 

nggak tanya-tanya lagi.  

Papaku meninggal, 

mamaku baru mulai 

menerima sepenuhnya 

gini sampai sekarang. 

Malah mamaku 

kemana-mana selalu 

ikut aku sama temen-

Orangtua yang 

meyakini bahwa 

perubahan subjek 

memang berasal dari 

dalam diri membuat 

orangtua akhirnya 

menerima keadaan 

subjek.  

KM  Keluarga 

menerima   

++ 
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temenku nonton apa.,, 

Itu pasti.. 

Tadi mau tak ajak sih .. 

Mau tak ajak sih tadi 

tapi dia lagi senam jadi 

nggak mau. 

Kalau perubahan 

penampilan dari 

secara perempuan 

itu setelah SMA 

itu? 

Ya setelah SMA. Aku 

punya pacar. 
- - - - 

Cowok? Cowok. Aku punya 

pacar 
- - - - 

Lalu? Ya terus dia, baiknya 

dia itu mau ngenalin 

aku ke teman-temannya 

Subjek merasa 

senang saat 

dikenalkan dengan 

teman-teman 

pacarnya.  

MP Mendapat 

pengakuan  

+ 

Diakui gitu? He‟em diakui. Terus 

setahun tujuh bulan aku 

putus, ya udah. Dia sih 

yang ngajari aku suruh 

gini, suruh gini. Baik 

sih orangnya, tapi 

nggak mungkin. Dia 

sudah nikah kali 

sekarang.  

Subjek merasa 

diakui dan merasa 

bahwa pacarnya 

memiliki peran 

dalam kehidupannya 

karena mengarahkan 

subjek agar menjadi 

semakin baik.  

MP 

 

 

 

KB  

 

 

MS  

Mendapat 

pengakuan 

 

 

Komunikasi 

baik  

 

Dapat menerima 

saran   

+ 

 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Dia berperan besar 

dalam 

perubahannya 

Mbak Jenny? 

Ya, selisihnya sih 

lumayan sepuluh tahun. 

Aku tujuh belas dia dua 

tujuh. 

- - - - 

Apa yang 

dipelajari dari dia? 

Dia bilang-bilangin, 

maksudku kalo bisa 

jadi yang bener lah, 

beliin baju gitu lah.. 

Bener-bener diubah 

semuanya, make up 

gitu-gitu lah. 

Subjek memiliki 

pacar yang dirasa 

dapat memberinya 

perhatian dan dapat 

mengarahkan subjek 

menjadi orang yang 

semakin baik.  

KB 

 

 

MS 

Komunikasi 

baik  

 

Dapat menerima 

saran  

++++ 

 

 

+++ 

Malah diajarinya 

dari... 

Dan dia nggak malu, 

misal aku pergi gitu, 

dia pergi sama aku, 

kalo ketemu orang dia 

nggak malu, ini 

pacarku. 

Subjek merasa dapat 

diterima saat 

dikenalkan dengan 

teman-teman dari 

pacarnya.  

MP Mendapat 

pengakuan 

+ 

Kalau perubahan 

yang mungkin dari 

pakai rok gitu 

pakai baju 

perempuan gitu 

ya? 

Lulus SMA itu, kalau 

sekolah kan nggak bisa 

kan lulus SMA. 

- - - - 

Langsungan? Langsung, bahkan 

bebas kan ..  

aku merasa bebas aku 

langsung. 

Setelah merasa 

bebas subjek 

langsung 

menunjukkan 

kepada semua orang 

tentang 

perubahannya. 

TO Terbuka pada 

orang  

++++ 
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Respon keluarga 

ya pertama kali 

Kaget pasti, marah 

“kok kamu dari yang 

pakai celana ke rok?” 

Pasti marah. Sempet 

dulu barang-barangku 

dibuangi, tas, sepatu 

dibuang. Aku marah 

karena aku merasa aku 

beli pakai uangku 

sendiri dan aku 

ngumpulin gitu kan 

terus tahu-tahu dibuang 

gitu aja, dan aku pulang 

sudah ada di sampah. 

Ternyata mamaku yang 

buang. Aku muarah. 

Pintu kamar tak 

tendang sampai rusak 

dan aku bilang, “nek 

bukannya aku kurang 

ajar, cuma kalo mama 

sampai masuk kamarku 

lagi lihat aja” 

 

Orangtua marah saat 

mengetahui subjek 

telah memiliki 

barang-barang 

perempuan, tetapi 

subjek tetap lebih 

memilih dan 

memaksa dirinya 

agar menjadi 

perempuan dengan 

mengancam 

orangtuanya agar 

tidak membuang dan 

menyentuh barang 

miliknya.  

OMR 

 

 

BK 

Orangtua marah  

 

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

++ 

Terus mama 

waktu itu? 

Diam - - - - 

Setelah itu? Ndak berani, sama 

sekali. 

- - - - 

Ada pembicaraan 

khusus yang? 

Nggak ada. Semenjak 

aku muarah besar itu, 

mamaku langsung 

diam. 

Setelah subjek 

marah, tidak ada 

komunikasi yang 

dilakukan agar 

masalah yang terjadi 

dapat terselesaikan.  

RB Relasi buruk  ++++ 

Sampai? Aku bilang “kalau 

mama sampai ngutik-

ngutik lagi, beneran 

nggak bakal pulang. 

Kamu nggak bakal 

ketemu aku lagi gitu.” 

Dan dia diam. Ya 

gimana ya, beli sendiri 

pakai uang sendiri tahu-

tahu dibuang itu 

rasanya aduh nangis 

hatinya. Di sampah lho 

itu, bener-bener udah di 

sampah dan ada yang 

sudah basah kotor, 

yang jelas nggak ku 

ambil kotor yang masih 

sisa-sisa aku ambil. 

Subjek memaksa 

agar dapat diterima 

oleh orangtuanya 

secara tidak 

langsung dengan 

ancaman tidak akan 

kembali ke rumah.  

RB Relasi buruk ++++ 

Itu dari keluarga 

ya, kalau orang 

lain.. tetangga 

mungkin? 

Banyak kalo tetangga. 

Tetangnggaku jangan 

ditanya. 

Subjek mendapat 

perilaku tidak 

menyenangkan dari 

tetangga yang ada di 

sekitarnya 

RB Relasi buruk ++++ 
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Gimana? Oooh...aku digosipin A, 

B, C, A, B, C kan aku 

sering dijemput 

pacarku, dijemput 

temen, otomatis kan 

kendaraannya kan 

ganti-ganti mobilnya 

kan ganti. Ada tetangga 

bilang sama mamaku, 

“Anakmu  itu lho 

dibilangin jangan jual 

diri kalau malam” Aku 

syok, siapa yang 

bilang? Mau aku 

samperin kan, dia kan 

nggak tahu aku ke 

mana. Aku bilang 

nggak usah, kalo kamu 

mau.. Pas itu, waktu itu 

papaku masih hidup 

kalau kamu nggak 

percaya, ayo ikut aku, 

aku ke mana. 

 

 

 

Tetangga di sekitar 

rumah subjek 

cenderung 

merendahkan 

keadaan subjek 

dengan 

membicarakan hal-

hal yang tidak benar 

tentang subjek. 

Namun subjek 

berusaha 

menjelaskan dan 

memberikan 

pemahaman kepada 

orangtuanya bahwa 

apa yang dikatakan 

oleh tetangganya 

tidak benar.  

RB 

 

DR 

 

KB 

Relasi buruk 

 

Direndahkan 

 

Komunikasi 

baik    

++++ 

 

++ 

 

++++ 

Itu ke mama? Ke mama, waktu itu 

aku jelasin kan.. aku 

keluar rumah dengan 

baik-baik, aku pasti 

pulang baik-baik kok. 

Aku punya tanggung 

jawab, jadi aku ndak 

mungkin ngecewain 

orang tuaku. 

 

Subjek meyakini 

dirinya memiliki 

tanggungjawab yang 

baik untuk 

dijelaskan kepada 

orangtuanya.  

KB 

 

 

YD 

 

 

NP 

Komunikasi 

baik  

 

Yakin pada Diri 

 

Nilai hidup 

positif   

++++ 

 

 

+ 

 

 

++++ 

Kalau respon papa 

waktu itu? 

 

Papaku diam orangnya. - - - - 

Semenjak 

perubahan cuma 

diam? 

Ya. Papaku bilangnya 

ke mamaku. Mamaku 

nyampein ke aku. 

 

 

Relasi subjek 

dengan ayah tidak 

begitu baik karena 

ayah tidak langsung 

menyampaikan 

pendapatnya kepada 

subjek melainkan 

harus melalui 

ibunya.  

 

RB  Relasi buruk  ++++ 

Apa yang dibilang 

dari... 

Ya papaku bilang kalo 

bisa jangan pakai yang 

pendek-pendek. Dulu 

kan aku masih suka ya 

jaman lulus sekolah 

umuran tujuh belasan 

masih suka yang 

pendek-pendek, dulu 

Subjek tidak 

berhubungan baik 

dengan ayah dan 

tetangganya. Namun 

subjek tetap 

bersikeras dengan  

keinginanannya 

menjadi perempuan 

BK  

 

 

 

 

RB 

 

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

 

 

Relasi buruk 

 

 

++ 

 

 

 

 

++++ 

 

 



299 
 

 

badannya kecil kan 

pede pakai “you can 

see-you can see” gitu. 

Padahal aku perginya 

ke mana sih, makan, 

nonton. Iya, papa ku 

ngomong ke mamaku 

kan nggak berani 

langsung ke aku, lewat 

mama ku takut kalau 

aku marah kan. Kalau 

tetangga banyak lah, 

sampai sekarang masih 

kok, cuma aku bodo 

amat.  

 

sehingga tidak 

peduli dengan 

lingkungan 

sekitarnya.  

TP Tidak peduli 

dengan 

oranglain  

++ 

Dari awal dulu 

langsung bodo 

amat aja? 

Bodo amat aja. Aku 

kan gini, kalau kamu 

nggak  nyenggol aku, 

aku nggak bakal 

nyenggol kamu, aku 

gitu aja. 

Subjek masih 

merasa bahwa 

dirinya tersakiti 

meskipun tidak 

secara langsung 

dalam bentuk 

pengucilan dan 

sikap merendahkan 

dari tetangganya. 

Sehingga membuat 

subjek lebih 

memilih tidak peduli 

dengan lingkungan 

sekitarnya dalam 

bentuk penolakan 

relasi sosial.  

PM 

 

 

DK 

 

DR 

 

RB 

 

MD  

 

 

TP  

 

 

 

Perlakuan 

menyakitkan  

 

Dikucilkan  

 

Direndahkan  

 

Relasi buruk  

 

Menerima 

keadaan diri  

 

Tidak peduli 

dengan orang 

lain 

+ 

 

 

+ 

 

++ 

 

++++ 

 

+++ 

 

 

++ 

Kecuali dia di 

depan mata? 

Iya. Mau dia jungkir 

balik di depanku 

terserah bukan 

urusanku, aku diam aja. 

Subjek tidak peduli 

dengan apapun yang 

dilakukan oleh 

orang lain.  

 

TP 

 

 

RB 

Tidak peduli 

dengan orang 

lain 

Relasi buruk  

++ 

 

 

++++ 

Kalau adik? Adikku oke-oke aja 

tuh. 

Adik menerima 

keadaan subjek 

dengan 

perubahannya 

sampai saat ini.  

KM Keluarga 

menerima  

++ 

Sempat tanya 

nggak sih? 

Semisal kemarin 

aku punya kakak 

cowok gitu terus 

ternyata 

Nggak. Oh..temannya 

adikku? Ya adikku 

jelasin. Untungnya 

adikku  juga baik. Dia 

bilang, emang kakakku 

gitu, kamu apa? adikku 

bilang gitu dan adikku 

dulu waktu sekolah 

malah ngelindungi aku. 

Kalau ditanya guru-

guru, ditanya 

anu..adikku bilang lha 

terus mau mu apa? Aku 

nggak terima. Adikku 

nggak terima lho. 

Adik subjek 

menunjukkan 

penerimaannya 

terhadap perubahan 

subjek dengan 

mencoba melindungi 

subjek dari 

pertanyaan orang-

orang yang ada di 

sekitarnya.  

KM Keluarga 

menerima  

++ 
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Adikku yang berani 

malahan. 

Sempat ada 

omongan khusus 

gitu nggak sih ke 

adik? 

Nggak. - - - - 

Sama sekali? Adikku tahu sendiri 

kok. Adikku punya 

pacar, sekarang punya 

pacar, dia bilang ke 

pacarnya “Kalo kamu 

nggak bisa nerima 

kakakku ya sudah 

nggak usah sama aku.” 

Adik dari subjek 

telah menerima 

subjek sebagai 

bagian dari dirinya 

yang juga harus 

diterima oleh 

oranglain yang ingin 

menjadi bagian dari 

adik subjek  

KM Keluarga 

menerima  

++ 

Langsung 

tembaknya gitu 

ya? 

Ya langsung tembak. 

Buktinya pacarnya oke 

dong sama aku. Baik 

sama aku. 

- - - - 

Kalau Mbak JY 

punya pacar? 

Punya. Sekarang punya - - - - 

Udah berapa 

lama? 

Berapa ya? Hampir 

setahun ya. 

- - - - 

Orang? Orang Semarang. - - - - 

Orang Semarang. 

Kenalnya gimana? 

 

Ya dikenalin teman. - - - - 

Dia punya peran 

nggak sih buat 

Mbak JY sejauh 

ini? 

Ya gimana ya, sebesar 

nggak sebesar yang 

dulu cuma ini.... Aku 

carinya yang nggenah 

lah, yang nggak neko-

neko yang nggenah gitu 

lho.. yang dewasa. 

 

Subjek mencari 

pasangan yang bisa 

dewasa dengan 

harapan tidak 

membawa subjek ke 

arah yang negatif.  

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 

Apa yang 

dipelajari dari 

pasangannya? 

Dia care orangnya. Dia 

ngajari, ya maksudnya 

janganlah aneh-aneh. 

Ibarat orang, aku kan 

sudah cacat di mata 

orang jangan sampai 

kamu dicacat lagi. 

Cuma peranannya 

nggak sebesar pacarku 

dulu. Yang dulu besar 

banget. 

Pasangan subjek 

saat ini mampu 

memberi masukan 

kepada subjek untuk 

menjadi pribadi 

yang dapat diterima 

oleh orang lain .  

MS 

 

NP 

Dapat menerima 

saran 

Nilai hidup 

positif   

+++ 

 

++++ 

 

 

Kalau dulu yang 

bikin dianggap 

berharga jadi ya 

karena disadari 

punya peran besar. 

Bentuk peran 

besarnya selain 

mendukung 

penampilan dan 

sebagainya nya itu 

apa? 

Dia menghidupi semua 

kehidupanku sampai 

sekolah apa, sempat dia 

mau bayar. Cuma aku 

jangan. 

- - - - 
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Menghidupi? He‟eh. Anak umur se-

aku tujuh belasan kan, 

suka digituiin kan? 

- - - - 

Dikasih-kasih? Ya dikasih-kasih. Cuma 

aku nggak sukanya dia 

posesif, jadi aku 

ngnggak boleh punya 

teman cowok, semua 

kontak dihapus. Lha 

otomatis kan aku nggak 

bisa berhubungan sama 

teman-temanku kan 

selama setahun itu, aku 

ilang dari teman-

temanku. 

Subjek sempat 

memiliki relasi yang 

buruk dengan 

teman-temannya 

akibat dikekang oleh 

mantan 

pasangannya.  

RB Relasi buruk  ++++ 

Selain itu, apa 

yang dipelajari 

dari dia? 

Dia orangnya, 

aaa..Ngajari untuk ndak 

sombong, padahal dia 

dari orang berada tapi 

dia nggak sombong 

terus dia suka amal, 

suka ngasih-ngasih 

orang kan, kalau ke 

tempat ibadah suruh 

ngasih. Dia benar-benar 

orang enteng banget. 

Mantan pasangan 

subjek memberikan 

nasehat yang 

membawa subjek 

kepada perubahan 

ke arah positif.  

MS  

 

 

 

NP 

Dapat menerima 

saran  

 

 

Nilai hidup 

positif  

+++ 

 

 

 

++++ 

Dan Mbak JY 

begitu sekarang?  

Hah? Ya sedikitlah, 

dibilang sempurna ndak 

lah, ya ada lah  sifat-

sifat yang jelek. 

Subjek mulai 

menerapkan apa 

yang disarankan 

oleh mantan 

pasangannya 

sehingga subjek 

memiliki usaha 

untuk membawa 

dirinya ke arah yang 

lebih positif  

MS 

 

 

 

NP 

Dapat menerima 

saran  

 

 

Nilai hidup 

positf  

+++ 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

Tapi benar-benar 

dipelajari? dalam 

arti diterapkan 

juga dalam 

kehidupan Mbak 

JY? 

Ya diterapkan. - - - - 

Ada sosok yang 

menginspirasi buat 

Mbak JY nggak 

sih? Aku mau jadi 

seperti ini 

orangnya, aku 

mau jadi seperti 

itu. 

Ya papaku. - - - - 

Apa yang 

dipelajari? 

Ya papaku hampir 

sama kayak pacarku 

yang dulu. Orangnya 

suka ngasih, amal, terus 

ke tempat ibadah harus 

ngasih setahun sekali 

kan harus ada.  

Subjek mendapat 

pelajaran dari sikap 

ayahnya yang ingin 

ditiru oleh subjek 

dengan berusaha 

menjadi orang yang 

suka beramal.  

MK 

 

 

 

NP 

Memaknai 

pengalaman 

 

 

Nilai hidup 

positif   

+++ 

 

 

 

++++ 
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Kalau ulang tahun 

papaku nggak pernah 

ngerayain sama teman-

teman, dia selalu bagi 

ke orang-orang. Bagi 

nasi, bagi sembako 

selalu, itu selalu. Nggak 

suka pesta papaku. 

Dan Mbak JY 

sudah begitu 

sekarang? 

Ya sampai seperti 

papaku belum, kan aku 

bagi sih cuma teman-

temanku yang tak 

panggil sama bagi 

sebagian orang-orang 

yang ngnggak punya.  

Kemarin kapan aku ke 

panti asuhan anak-anak 

yang hydrocephalus itu 

sama teman-temanku 

yang ini. 

Subjek memiliki 

nilai hidup yang 

didapat dari 

orangtua untuk 

menjadi orang suka 

beramal yang 

ditunjukkan melalui 

ungkapan rasa 

syukurnya saat 

ulangtaun dengan 

berbagi dengan 

oranglain.  

NP 

 

 

 

 

MA 

Nilai hidup 

positif  

 

 

 

Menerapkan 

ajaran orangtua  

++++ 

 

 

 

 

+ 

Yang sembilan? Ya, bagi-bagi rejeki. Subjek suka 

membagi rejekinya 

dengan orang lain.  

 

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 

Kalau pasca 

transformasi ya 

mbakya, punya 

masalah fisik gitu 

yang aku 

kesusahan buat 

menyesuaikan ini 

menjadi seorang 

perempuan? 

 

Ada, ini badan susah 

banget kak. nggak 

kurus-kurus.hehe..Aku 

nggak kurus-kurus. Ini 

dari salah satu pacarku, 

bener-bener makanku 

kenceng banget. 

Masalah fisik yang 

dihadapi oleh subjek 

adalah bentuk tubuh 

yang sulit 

disesuaikan dengan 

perempuan yang 

identik dengan 

kurus.  

FT Masalah fisik 

bentuk tubuh  

+ 

Lebih ke hal 

perempuan gitu 

maksudnya, hmm 

mungkin apa ya? 

Ada keadaan apa 

atau di bagian 

tubuh yang mana 

yang bener-bener 

aku susah nih biar 

kelihatan kayak 

perempuan? 

Apa ya? Nggak ada sih 

ya. Payudara kan 

gampang tinggal pakai 

BH aja kan gampang, 

ndak ada sih. 

Cara subjek 

mengatasi masalah 

fisiknya dalam hal 

ukuran payudara 

diatasi dengan 

menggunakan BH.  

MM Mengatasi 

masalah  

++ 

Sama sekali? Sama sekali, nggak ada. - - - - 
Kalau relasi 

sosial? 

Maksudnya? - - - - 

Ketika perubahan 

pasti ada 

penolakan, waktu 

itu hubungannya 

dengan teman-

teman yang nggak 

dekat mungkin ya, 

orang-orang yang 

cuma sekedar 

Dia nggak berani 

ngomong langsung ke 

aku, dia tanya kayak ke 

teman.. temen dekatku 

“JY tuh gimana 

orangnya?‟ Temanku 

kan bilang ke aku kan, 

“Si A tanya” ya aku 

bilang “ya jawab aja 

Orang-orang di 

sekitar subjek yang 

menanyakan 

keadaan subjek 

selalu dijelaskan 

oleh subjek dengan 

keadaan yang 

sebenarnya. Selain 

itu, subjek juga tidak 

TO 

 

 

 

KB 

Terbuka pada 

orang  

 

 

Komunikasi 

baik  

++++ 

 

 

 

++++ 
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kenal gimana? apa adanya” ngnggak 

usah ada yang 

ditutupin. 

ingin menutupi 

keadaan dirinya di 

depan oranglain.  

Minta langsung 

dikasih tahu aja? 

Kalau dia nggak berani 

tanya sama aku ya 

kamu kasih tahu aja.. 

jawab aja.. 

Ketika orang lain 

bertanya tentang 

keadaan subjek 

kepada teman 

subjek, subjek 

meminta supaya 

temannya dapat 

memberikan 

jawaban yang apa 

adanya  

TO Terbuka pada 

orang  

++++ 

Dan Mbak JY 

menjelaskan ke 

orang-orang 

terdekat itu 

gimana 

keadaannya Mbak 

JY  waktu itu? 

Ya aku cerita seperti 

ini, emang nggak ada 

yang ditutupi, “kamu 

gimana?” Dia bilang, 

aku nggak bermasalah 

sih kayak kamu. Ya 

jalani ajalah selama aku 

masih bisa jalani 

kenapa nggak.. 

untungnya temen-

temenku gitu.   

Subjek memiliki 

komunikasi dan 

keterbukaan yang 

baik dengan orang 

disekitarnya 

sehingga subjek 

dapat diterima 

dengan keadaan diri 

yang sebenarnya.  

TO 

 

 

 

KB 

 

 

 

DO 

Terbuka pada 

orang  

 

 

Komunikasi 

baik  

 

 

Diterima orang 

lain  

++++ 

 

 

 

++++ 

 

 

 

++ 

Kalau saudara, 

keluarga besar? 

Sekarang udah nggak 

deket, semenjak papaku 

meninggal aku nggak 

dekat. 

Hubungan subjek 

dengan keluarganya 

sudah tidak terjalin 

dengan baik pasca 

ayahnya meninggal.  

RB Relasi buruk  ++++ 

Waktu itu dari 

setelah lulus SMA 

ya? 

Ya ada yang ngomong 

sama papaku, ketemu 

di mall cuma aku kan 

nggak liat kan, dia yang 

liat. Dia bilang, 

“anakmu itu lho a, b, c” 

Nah itu mamaku 

sampaiin ke aku, 

“nggak kuat diomongin 

orang sana sini.” Lha 

aku bilang, “kamu 

nggak usah dengerin 

omongan orang lain, 

toh aku kan nggak 

ngelakuin yang aneh. 

Toh aku selama di mall 

ngelakuin selayaknya 

orang di mall ngapain 

sih.” Mamaku diam. 

Malah sekarang 

mamaku bela aku. 

Orang mau ngomongi 

a, b, c ngnggak apa-

apa. Anakku nggak 

apa-apa kok di luar. 

Maksudku balik kan 

nggak ngecer gitu.  Jadi 

ngapain aku peduli 

Subjek direndahkan 

dengan dituduh 

melakukan hal yang 

negatif meskipun 

dari keluarganya 

sendiri. Namun 

penerimaan orangtua 

subjek membuat 

subjek mendapat 

dukungan dari 

ibunya melalui 

komunikasi yang 

terjalin antara subjek 

dengan ibunya.  

DR 

 

 

KM 

 

 

KB 

 

 

MM 

Direndahkan  

 

 

Keluarga 

menerima  

 

Komunikasi 

baik  

 

Menyelesaikan 

masalah  

++ 

 

 

++ 

 

 

++++ 

 

 

++ 
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amat. Mamaku 

sekarang gitu. 

Kalau relasi 

dengan tetangga 

meskipun 

diomongin gitu, 

responnya Mbak 

JY gimana? 

 

Aku cuek, aku sama 

tetangga bener-bener 

sama sekali nggak 

ngomong, peduli amat. 

Subjek menolak 

untuk berhubungan 

dan menjali relasi 

dengan tetangga di 

sekitar rumahnya.  

RB Relasi buruk  ++++ 

Berarti untuk 

relasi sosial lebih 

ke hanya teman? 

Atau ada usaha 

nggak sih buat 

kenal orang baru? 

Ada, cuma kalau 

tetangga nggak lah aku 

nggak mau. Aku sendiri 

yang nggak mau.. 

Subjek tidak ingin 

berhubungan dengan 

tetangganya. 

RB Relasi buruk  ++++ 

Alasannya? Jadi yang nggak ada 

dibuat ada, mudeng 

nggak? 

Subjek merasa 

mendapat perilaku 

yang menyakitkan 

karena dituduh oleh 

tetangga yang 

mengada-ada.  

PM Perlakuan 

menyakitkan  

+ 

Misalnya? Ya kayak omongan. 

Dia buat omongan 

sendiri, aku di luar 

gimana-gimana padahal 

kan aku nggak tau kan.  

Subjek merasa 

direndahkan dengan 

omongan tetangga 

yang mengira subjek 

melakukan hal 

negatif di luar rumah 

sedangkan tetangga 

tidak mengetahui 

keadaan sebenarnya. 

  

DR 

 

 

PM 

Drendahkan  

 

 

Perlakuan 

menyakitkan  

++ 

 

 

+ 

Tapi hubungan 

keluarga dengan 

tetangga baik 

mama atau... 

Mamaku baik sama 

tetangga, cuma aku nya 

yang memang nggak 

mau. 

Subjek menolak 

untuk berhubungan 

baik dengan 

tetangga.  

RB Relasi buruk  ++++ 

Tapi dengan orang 

luar malah oke? 

Oke.Di luar tetangga 

oke kalau di dalam 

tetangga nggak. Karena 

dia sendiri yang buat 

aku seperti itu. 

Sebenarnya ngnggak 

orang‟e gitu cuma dia 

sendiri yang buat aku  

nggak nyaman disitu, 

satu. Yang kedua, suka 

nyampur urusan sampai 

sekarang, aku nggak 

suka. 

Subjek tidak mau 

berhubungan dengan 

tetangga karena 

merasa tersakiti 

dengan sikap 

tetangga sering 

membicarakannya 

dan mencampuri 

urusannya 

 

 

.  

RB 

 

 

PM 

Relasi buruk  

 

 

Perlakuan 

menyakitkan  

++++ 

 

 

+ 

Pernah ada usaha 

ngnggak sih biar 

mereka ngnggak 

mencampuri lagi? 

Pengin, aku pengin 

pindah. Kepengin 

sebenarnya cuma aku 

mikir ini rumah 

peninggalan papaku, 

jadi mau nggak mau 

aku pertahanin. 

 

Subjek berusaha 

menekan egonya 

dengan bertahan 

tinggal di rumahnya 

sekarang karena 

merupakan rumah 

peninggalan 

ayahnya.  

 

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 
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Selain pindah, ada 

nggak sih usaha 

lain? Coba dong 

mereka kenal aku. 

Nggak, aku memang 

nggak mau kenal 

akunya lho karena 

sudah terlanjur sakit 

hati banget. 

Subjek memiliki 

rasa sakit hati yang 

membuat subjek 

tidak ingin 

berhubungan dengan 

tetangganya.  

 

PM  

 

 

RB 

Perlakuan 

menyakitkan  

 

Relasi buruk  

+ 

 

 

++++ 

Apa yang bikin 

sakit hati? 

Ya itu sampai sekarang. 

Kalau dia nggak 

ngurusi aku mungkin 

aku akan oke, malah 

biasa aja. Nyapa  

mungkin tapi sampai 

sekarang dia telah 

mencampuri aku. 

- - - - 

Semua tetangga 

begitu? 

Ndak semua sih, 

mungkin lima orangan. 

- - - - 

Tapi ada tetangga 

nggak yang 

berhubungan baik 

dengan Mbak 

Jenny?  

Ada, depan rumahku 

kan seumuran sama 

aku. 

- - - - 

Dia tahu? 

 

Tahu, sama sih main 

juga. 

- - - - 

Reaksinya? Dia oke-oke aja. Dulu 

tuh aku malah kalau 

pakai pakaian cewek 

dari rumahnya.. dia 

baru aku pergi, nggak 

di rumah, malah 

mempersilahkan. 

Cewek. Malah 

mempersilahkan 

rumahnya untuk aku 

ganti baju karena dia 

tahu orang tuaku pasti 

nggak boleh kan, dia 

ngebolehin.  

Keadaan subjek 

yang berbeda 

diterima oleh 

tetangga depan 

rumahnya yang 

justru memfasilitasi 

subjek saat ingin 

berdandan sebagai 

perempuan.  

DO Diterima orang 

lain 

++ 

Dia termasuk 

berperan juga 

nggak sih 

membantu dalam 

bentuk 

menyediakan 

fasilitas tempat? 

 

Berperan banget, dari 

dulu sampai sekarang. 

- - - - 

Waktu itu sempat 

menjelaskan juga 

ke dia? 

Dia tahu kok kalau aku 

...Dari keluarganya 

semuanya tahu, mereka 

open 

kok..keluarganyaa.. 

Sampai kakaknya 

rumah itu, kakaknya 

juga masih open kok 

sampai sekarang, beda 

rumah kan. 

 

Subjek dapat 

diterima oleh 

keluarga tetangga 

depan rumahnya 

yang mengetahui 

keadaan subjek  

TO 

 

 

 

DO 

Terbuka pada 

orang lain 

 

 

Diterima 

oranglain 

++++ 

 

 

 

++ 
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Jadi cuma ada 

lima keluarga 

tetangga-tetangga 

gitu? 

Tapi kalau mereka 

nggak gitu ya mungkin 

aku oke kok. Tapi 

sampai sekarang ya 

papaku ngajari nggak 

boleh dendam. Aku 

nggak dendam kok 

cuma jengkel. Mbok, 

kamu jangan gitu, aku 

pun kalau mau 

nyamperi kan nanti 

gimana,, mending aku 

diam kan.. mending 

diam nggak kenal. 

 

Subjek berusaha 

menerapkan apa 

yang diajarkan oleh 

ayahnya untuk tidak 

dendam dengan 

tetangga yang 

menyakitnya. Oleh 

karena itu subjek 

lebih memilih untuk 

diam dan tidak 

peduli dengan 

tetangga yang 

menyakiti.  

MA 

 

 

RB 

 

 

TP 

Menerapkan 

ajaran orangtua  

 

Relasi buruk  

 

 

Tidak peduli 

dengan 

oranglain 

+ 

 

 

++++ 

 

 

++ 

Selain tetangga 

ada yang pernah 

bikin sakit hati 

nggak? 

 

Ngnggak pernah sih, 

temanku nggak ada. 

- - - - 

Teman sekolah? 

 

Nggak ada. - - - - 

Nggak ada sama 

sekali? Pernah 

dibuat sakit hati 

sama orang dan 

memaafkan orang 

itu, ada siapa? 

Pernah sih depan 

rumahku sendiri. 

- - - - 

Kenapa?  Sempet berantem. - - - - 

Gara-gara? Aku hampir satu bulan 

sih. Dia..aku kan nggak 

pernah merasa kontak 

sama cowoknya, dia 

fitnah aku. Cowoknya 

fitnah.. aku karena dia 

deket sama temanku, 

aku punya temanku 

cowok, dia deket sama 

teman sekelasku 

cowok, aku nggak tahu. 

Aku tahu dari orang 

lain. Aku tanya ke dia, 

“kamu beneran deket 

sama temenku si A?” 

dia bilang “benar”, dia 

sudah punya cowok, 

cowoknya fitnah aku 

katanya aku yang 

ngasih tahu kamu kalau 

aku dekat sama dia. 

Otomatis aku marah, 

tapi sekarang udah baik 

lagi dan aku maafkan 

sih. Walaupun, dia 

nggak otomatis 

ngomong langsung tapi 

aku cuma ya 

Subjek pernah 

difitnah oleh 

oranglain dengan 

cara melupakan dan 

tidak membahas 

masaah secara terus 

menerus. Meskipun 

oranglain tersebut 

tidak meminta maaf 

kepada subjek.  

PM 

 

 

 

MM 

Perbuatan 

menyakitkan  

 

 

Mengatasi 

masalah  

+ 

 

 

 

++ 
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sudahlah..biar Tuhan 

yang balas. Kalau aku 

benar kan aku berani 

ketemu orangnya. 

Cowoknya ngnggak 

berani ketemu aku, 

ketemu aku di 

Tlogorejo diam aja dan 

nggak mau satu lift 

sama aku. Dia nunggu 

lift tutup baru aku dulu 

masuk, baru dia masuk, 

ngnggak mau kok. Aku 

cerita ke dia, aku 

ketemu pacarmu satu 

lift sama aku, dia nggak 

mau malah dia keluar. 

Berarti yang salah kan 

siapa? Aku bilang ayo 

ketemu, kalau katanya 

dia.. memang katanya 

telpon rumah, nggak 

ada kok telpon rumah, 

HP, HP siapa yang 

mati? Fitnah itu 

namanya. Cuma ya 

udah, aku maafin. 

 

Itu dari masalah 

relasi. Kalau 

masalah 

psikologis ada 

perasaan depresi, 

ada ketakutan? 

 

Ada.. Kadang aku galau 

sendiri, nggak tahu  

kenapa. 

Subjek merasa 

terkadang galau 

tanpa alasan.  

PS Perasaan sedih ++ 

Apa yang 

digalauin? 

 

 

 

Nggak tahu. Kadang 

kangen papaku, ya 

kayak cewek kalo mau 

mens itu gimana sih. 

Subjek merasa sedih 

karena ingat dengan 

sosok ayahnya.  

PS Perasaan sedih  ++ 

Kalau pasca 

perubahannya ada 

masalah-masalah 

psikologis tertekan 

sesuatu atau apa? 

Nggak sih.  

Galaunya aku nggak 

tahu kenapa, hati aku 

melow sendiri, lihat 

film yang bikin sedih 

itu kayak gimana, 

dalem, baper sendiri 

nggak tahu kenapa. 

Terus pulang di jalan 

denger lagu sedih 

nangis sendiri nggak 

tahu kenapa. 

Subjek merasa 

bahwa dirinya 

mudah tersentuh 

karena hal kecil 

yang membuatnya 

menjadi sedih.  

PS Perasaan sedih ++ 

Itu tiba-tiba? 

Sampai sekarang? 

Tiba-tiba, kebawa 

sampai sekarang, cuma 

kalo di depan orang 

rumah aku nggak 

nunjukkin sedih. 

Sering merasa sedih 

namun mencoba 

menutupi 

kesedihannya. 

PS 

 

 

MM 

Perasaan sedih  

 

 

Mengatasi 

masalah  

++ 

 

 

++ 
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Ada hal-hal yang 

kependem nggak 

atau masih merasa 

punya beban? 

Ya belum bisa 

nyenengin mamaku ya. 

- - - - 

Masalah 

kepercayaan diri, 

penerimaan diri 

gitu? 

Nggak - - - - 

Penerimaan diri 

secara utuh. 

Dalam arti 

penerimaan diri, 

oh oke ternyata 

aku memang 

berbeda. Ada 

nggak sih 

pergulatan-

pergulatan? 

 

 

Nggak sih.. Nggak ada. Subjek dapat 

menerima dirinya 

secara utuh dengan 

hal-hal berbeda dan 

tidak wajar pada 

individu lainnya.  

YD  Yakin pada diri + 

Sempat kepikiran 

nantinya aku jadi 

cowok lagi gitu? 

Oh, nggak. Subjek tidak 

memiliki 

keinginanan untuk 

nantinya kembali 

menjadi laki-laki 

normal.  

PU 

 

BK  

Perempuan utuh 

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

++ 

 

 

++ 

Sama sekali? Sama sekali. Aku 

malah penginnya 

operasi malahan. 

Subjek berkeinginan 

untuk melakukan 

operasi kelamin 

sehingga menjadi 

perempuan 

seutuhnya.  

PU 

 

BK  

Perempuan utuh 

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

++ 

 

 

++ 

Totalitasnya? 

Suntik hormon 

nggak? 

Nggak. - - - - 

Sampai sekarang? Nggak sama sekali, 

nggak minum hormon, 

nggak suntik hormon. 

 

- - - - 

Sudah ada usaha 

buat detoks 

nggak? Ada usaha 

buat totalitas tadi 

biar oke? 

Ya sudah tanya-tanya. 

Cuma ke bangkok kan, 

sekalian tanya-tanya. 

Subjek sudah 

mencoba mencari 

tahu mengenai 

perubahan yang 

dapat menjadi 

perempuan 

seutuhnya.  

BK Bersikeras 

menjadi 

perempuan 

++ 

Lalu hasilnya? Ya operasi payudara 

sekitar 5.000 bath eh, 

50.000 bath brarti 

sekitar 20 jutalah. 

- - - - 

Di sana segitu? Dan itu bagus. - - - - 

Terpikir bakal 

mungkin tahun 

depan? apa gitu? 

Nggak ah, nanti dulu. - - - - 

Survei dong? Hmm, gimana ya? Pasti 

setiap tahun alat 

semakin canggih kan  

- - - - 
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Tunggu semakin 

canggih? 

Tunggu mantep nya 

juga kan. Kan itu, 

nggak boleh ada 

kolesterol, apa, 

penyakit gitu to. aku 

ada kok, masih 

penyakit kolesterol. 

 

Subjek memahami 

betul mengenai 

syarat melakukan 

operasi yang 

disesuaikan dengan 

keadaan dirinya  

PD  Paham dan 

peduli pada diri  

++++ 

Mungkin diabet? Gulanya sih tinggi 

terus. Cuma aku belum 

periksa yang pasti 

akuratnya yang 

diabetku asal belum 

periksa sih. Eeh, tapi 

aku minum obat sih. 

Subjek mengerti dan 

tahu betul keadaan 

dirinya.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

++++ 

Obat apa? untuk 

kolesterol? 

Gula, kolesterol, 

trigliserit tahu nggak? 

trigliseritku tinggi. Aku 

nggakbisa control 

makan.. Tapi sekarang 

kontrol sih, aku 

kemarin 98 sekarang 90 

kg turun 8 kg. Soale 

aku mikir, nggak 

olahraga, obesitas bisa 

jadi penyakit muncul 

semua kan. Aku 

memang nggak 

olahraga tapi aku 

ngurangi makan terus 

sedikit-sedikit, nggak 

langsung kalo langsung 

nanti kaget. 

 

Subjek mengetahu 

keadaan dirinya dan 

tahu bagaimana cara 

yang terbaik untuk 

mengatasi keadaan 

dirinya.  

PD 

 

 

 

MM 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

 

Mengatasi 

masalah  

++++ 

 

 

 

++ 

Kebiasaan? 

 

Ya - - - - 

Kalau hal yang 

disadari bahwa 

sekarang aku 

berperan menjadi 

orang yang begini 

gitu. Apa peran 

yang disadari 

harus dilakukan 

Mbak JY? 

 

Maksudnya? - - - - 

Apa yang bisa 

dilakukan Mbak 

JY, yang disadari 

dilakukan dengan 

keadaan Mbak JY 

yang sekarang? 

Ya karena orang tuaku. 

Aku pengin nyenengin 

mamaku, nyenengin 

adikku kan sekarang 

hartaku cuma dua itu. 

Nggak ada lagi. 

Subjek menyadari 

perannya dalam 

bentuk 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga 

dengan 

membahagiakan 

keluarganya.  

 

 

 

SP Sadar peran  ++++ 
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Usahanya? Ya...bekerja tu cari 

uang yang banyak 

gimana caranya. 

Mamaku mau tak ajak 

keluar negeri, cuma 

mamaku nggak bisa 

ninggal kerjaan. 

Subjek berusaha 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga 

dengan mencari 

uang.  

SP Sadar peran  ++++ 

Toko itu ya? Iya, kayak buatin papan 

tulis. Nggak bisa 

ditinggal, ngnggak ada 

yang dipasrahin 

otomatis kan mamaku. 

Adikku kan nggak bisa 

ditinggal juga kan, 

kasihan. Otomatis ya 

aku pengin, namanya 

anak kepengin bawa 

orang tuanya pergi. 

Subjek menyadari 

bahwa salah satu 

tugasnya adalah 

membahagiakan 

keluarganya 

terutama ibunya 

dengan membawa 

pergi.  

SP Sadar peran  ++++ 

Tapi sadar kayak 

jadi semacam 

kepala keluarga 

juga nggak sih? 

bertanggung 

jawab atas mama? 

Bertanggung jawab iya, 

cuma mamaku kan cari 

uang sendiri. Kadang 

dia...aku ya bantulah 

apalah yang dia.., 

kayak HP dia kepengin 

HP, dia bilang aku 

beliin. Kado ulang 

tahun, perhiasan gitu 

lah. Ya aku bisanya 

ngasih ya.. 

Perasaan 

tanggungjawab dari 

subjek disadari 

dengan berusaha 

memenuhi setiap 

kebutuhan 

keluarganya.  

SP Sadar peran  ++++ 

Bentuk tanggung 

jawab ke keluarga 

selain secara 

materi? 

Aku jaga mamaku, 

setiap jam aku pasti 

telepon sampai 

sekarang. Walaupun 

aku kerja, ke mana-ke 

mana aku pasti telepon, 

ke luar negeri gimana 

pun caranya aku 

telepon mamaku. 

Boleh tanya sama 

teman-temanku itu gitu 

orangnya. Posesif 

orangnya. Dulu aku 

nggak, sama sekali 

nggak pernah telepon, 

kalau pergi orangnya 

ucul-uculan gitu. 

Bentuk 

tanggungjawab yang 

lain dari subjek 

adalah menjaga 

ibunya dengan cara 

menelepon ibunya 

setiap jam. Hal 

tersebut dilakukan 

karena subjek 

berkaca pada 

pengalamannya 

terdahulu yang tidak 

peduli dengan 

keluarganya.  

SP 

 

 

MK 

 

 

 

KB  

Sadar peran 

 

 

Memaknai 

pengalaman  

 

 

Komunikasi 

baik  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

 

++++ 

Yang bikin 

begitu? 

Papaku nggak ada, 

aku..aduh kayak, 

ibaratnya sayapnya 

patah satu, cuma satu 

gitu. Kalau kehilangan 

sayap dua-duanya 

itu..kita kan piye gitu 

lho. Biasanya 

terbangnya cantik, 

cuma satu gimana sih. 

 

Subjek memaknai 

pengalamannya saat 

kehilangan ayahnya 

sehingga subjek 

berusaha menjaga 

ibunya yang masih 

ada hingga saat ini.  

MK 

 

 

 

SP 

Memaknai 

pengalaman  

 

 

Sadar peran 

+++ 

 

 

 

++++ 
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Makanya telepon? Jaga. Ya telepon, 

makanya tanya sudah 

makan belum?  

Dengan menelepon 

ibunya subjek 

berusaha menjaga 

ibunya dari jauh 

meskipun dari hal 

sederhana dengan 

menanyakan apakah 

ibu sudah makan 

atau belum.  

SP 

 

 

 

KB  

Sadar peran  

 

 

 

Komunikasi 

baik  

++++ 

 

 

 

++++ 

Oh, perhatian-

perhatian. Kalau 

ke adik? 

Kalau adik, ngnggak 

paling WA aja jarang 

telepon. 

Subjek juga 

berusaha menjaga  

adiknya dengan 

berkomunikasi 

melalui pesan 

singkat  

 

SP 

 

 

KB 

Sadar peran  

 

 

Komunikasi 

baik 

++++ 

 

 

++++ 

Tapi, mengontrol 

juga nggak? 

Ya paling aku tanya 

mamaku 

Komunikasi subjek 

dengan ibu juga 

berhubungan dengan 

kesadaran subjek 

untuk menjaga 

adiknya.  

KB 

 

 

SP 

Komunikasi 

baik  

 

Sadar peran 

++++ 

 

 

++++ 

Oh, lewat mama? He‟eh. Adikku gimana? Subjek sering 

menanyakan 

keadaan adiknya 

melalui ibunya  

 

SP  

 

KB 

Sadar peran  

 

Komunikasi 

baik 

++++ 

 

++++ 

Kalau bentuk 

secara langsung ke 

adiknya gimana? 

 

Aku nggak pernah 

ngelihatin sih. 

- - - - 

Ngnggak pernah? Cuma adikku kadang 

kepengin apa, kalau 

bisa aku kasih. 

Bentuk 

tanggungjawab 

subjek terhadap 

adiknya dengan 

berusaha memenuhi 

kebutuhan dan 

mengabulkan 

keinginan dari 

adiknya.  

 

SP Sadar peran  ++++ 

Kalau ke keluarga 

besar mama? 

Nggak, aku nggak. - - - - 

Kalau peran di 

lingkungan 

sekitar? 

 

Maksudnya? - - - - 

Misalnya nih, 

sadar anggota 

masyarakat tapi 

berperan juga 

ngnggak sih di 

RT? 

Aku nggak pernah. Subjek tidak pernah 

berperan dalam 

masyarakat karena 

subjek tidak 

memiliki relasi yang 

baik dengan 

tetangga  

 

RB  Relasi buruk  ++++ 

Mama pasti? Mamaku yang pasti, 

kayak arisan kayak 

Meskipun sudah 

diberi undangan, 

RB 

 

Relasi buruk 

 

++++ 
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bapak-bapak aku kan 

dikasih. Gila aja aku 

dandan cewek suru 

datang ke arisan bapak-

bapak. Ya aku nggak 

mungkin lah. Gila. 

namun subjek 

menolak untuk 

menghadiri acara 

kemasyarakatan. 

Karena subjek 

menyadari dirinya 

sebagai perempuan 

yang ditunjukkan 

melalui 

penampilannya.  

 

BK 

 

 

 

 

PD   

Bersikeras 

menjadi 

perempuan   

 

 

Paham dan 

peduli pada diri  

++ 

 

 

 

 

++++ 

Kok tapi dikasih 

undangan? 

Dikasih, aku bilang 

sama mama, “ini yang 

ngasih gila orangnya ini 

yang ngasih.” Dengan 

nama asli ku ngasihnya, 

gila aja nggak mungkin 

lah aku datang. Nggak 

mungkin aku dateng 

dandan cewek sendiri 

diantara bapak-bapak 

kan. Iya kan? Nggak 

mungkin banget. 

 

Subjek menolak 

untuk menghadiri 

undangan di 

perkumpulan bapak-

bapak karena merasa 

dirinya berdandan 

perempuan. 

RB Relasi buruk  ++++ 

Kalau di 

lingkungan kerja? 

Di lingkungan kerja, 

kebetulan karyawan 

cuma aku. 

Kepercayaannya cuma 

aku. 

Subjek 

bertanggungjawab 

dalam pekerjaan 

sehingga dipercaya 

oleh atasannya 

dalam pekerjaan.  

 

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Paling cuma butuh 

tanggung jawab 

menyelesaikan 

kerjaannya? 

Ya. Selain dipasrahin 

waktu bosnya keluar 

negeri, ke luar kota kan 

pasrahin kan tanggung 

jawabnya. 

- - - - 

Kalau pengalaman 

yang dirasa jadi 

pembelajaran 

paling berharga 

dari kehidupannya 

apa? Ada 

pengalaman apa 

yang dirasa dari 

pengalaman itu 

aku bisa belajar 

untuk 

memperbaiki diri? 

Ya itu, aku pernah jatuh 

ke titik yang paling... 

Kan semenjak ditinggal 

papaku kan sempat 

bener-benar drop kan, 

usaha drop, apa drop, 

aku sendiri drop. 

Kayak terpuruk gitu 

lho. Orang yang benar-

benar tak sayangi 

hilang gitu aja dan aku 

tuh waktu sakitnya dia 

itu nggak tahu, 

mamaku menutupi. Nah 

terus itu benar-benar 

titik terendah aku di 

situ.  

Pengalaman 

terburuk subjek 

adalah saat ayahnya 

meninggal sehingga 

subjek merasa 

terpuruk.  

OM 

 

 

 

 

PS  

Orangtua 

meninggal  

 

 

 

Perasaan sedih  

++ 

 

 

 

 

++ 

Kehilangan papa? Banget Subjek benar-benar 

sedih karena merasa 

kehilangan ayahnya. 

  

PS Perasaan sedih  ++ 
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Apa yang 

dipelajari setelah 

dari kehilangan 

papa itu? 

Ya aku berusaha untuk 

kuat ya, karena aku kan 

ibarat aku kan anak 

pertama juga. Mamaku 

kadang bilang, eh..”aku 

kangen papamu.” Aku 

bilang “udahlah, papa 

udah di sana.. tenang di 

sana.” Padahal aku di 

belakang ndak ketang 

nangis, itu pasti tapi 

kan aku nggak 

ngelihatin di depan 

mama aku 

Subjek menyadari 

posisinya sebagai 

anak pertama 

keluarga dalam 

keluarga yang harus 

menguatkan ibunya 

sehingga subjek 

beberapa kali 

menyembunyikan 

kesedihannya di 

depan ibunya.  

PS 

 

 

SP 

Perasaan sedih  

 

 

Sadar peran  

++ 

 

 

++++ 

Belajar kuatnya 

waktu itu, usaha-

usahanya waktu 

itu menunjukkan 

aku harus kuat, 

aku harus 

menguatkan 

mereka gitu? 

 

Nggak tahu sih, aku 

berusaha sendiri aja. 

Subjek berusaha 

mengatasi 

masalahnya untuk 

harus kuat dan tidak 

terpuruk pasca 

ayahnya meninggal.  

MM 

 

 

SP  

Mengatasi 

masalah  

 

Sadar peran  

++ 

 

 

++++ 

Apa yang ditanam 

dalam diri waktu 

itu? 

Aku sempat lihat 

orang-orang juga kan, 

di TV di mana mereka 

bisa kuat, aku bisa 

belajar dari mereka-

mereka. Maksudku ada 

yang lebih parah dari 

aku tapi mereka kuat. 

Aku nyabarinya gitu aja 

kok. 

 

Subjek berusaha 

belajar dari 

oranglain melalui 

acara TV sehingga 

membuat subjek 

lebih bersyukur 

dengan keadaannya 

saaat ini.  

MK Memaknai 

pengalaman  

+++ 

Sempat sok kuat 

gitu nggak sih? 

Sempat lah pasti tapi 

nggak bisa, waktu dulu 

kalau ketemu teman 

aku pasti nangis kok. 

Subjek tidak bisa 

menutupi 

kesedihannya saat 

bertemu teman 

sehingga selalu 

menangis.  

PS Perasaan sedih  ++ 

Apalagi setiap 

ngebahas tentang 

papa? 

Iya, dulu..sekarang 

udah nggak begitu. 

Dulu kan setahun 

pertama ditinggal 

kerasa banget, dua 

tahun ini nggak, 

nggak...sudahlah mulai 

pelan-pelan. 

 

Subjek berusaha 

tegar dan mulai 

menyadari bahwa 

subjek tidak perlu 

terpuruk dan harus 

mengikhlaskan 

kepergian ayahnya.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

++++ 

Kalau pengalaman 

lainnya yang, oke 

dari pengalaman 

ini aku belajar 

bahwa aku nggak 

boleh jadi orang 

yang seperti ini  

 

Nggak sih. - - - - 
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Untuk 

memperbaiki diri? 

 

 

 

Ya..ya..masih banyak 

yang harus aku perbaiki 

sih. 

Subjek menyadari 

bahwa ada hal dalam 

diri subjek yang 

harus diperbaiki 

PD 

 

 

EN 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

++++ 

 

 

++++ 

Yang sudah 

terjadi? 

Yang sudah terjadi apa 

ya? aku orangnya 

egois. 

Subjek menyadari 

jika dirinya 

merupakan pribadi 

yang egois.  

 

PD 

 

 

NN 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

negatif 

++++ 

 

 

+ 

Ada pengalaman 

apa sampai 

berpikir, oh oke 

aku mulai 

sekarang ngnggak 

boleh egois? 

Ya karena..karena apa 

kan teman-temanku 

sembilan, wataknya 

berbeda-beda jadi aku 

mau nggak mau harus 

nyelondohi kan ada 

yang sifatnya beda-

beda. Kalau aku keras, 

anak keras, aku pasti 

berantem. Otomatis aku 

pasti mengalah. 

Subjek berusaha 

memperbaiki 

keegoisannya 

dengan mencoba 

mengalah setiap kali 

ada masalah dengan 

temannya. Karena 

subjek memahami 

bagaima kepribadian 

temannya.   

PD 

 

 

SP 

 

 

EN 

 

 

MK  

 

 

MM 

 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Sadar peran  

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Memaknai 

pengalaman 

 

Menyelesaikan 

masalah  

++++ 

 

 

++++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++ 

 

Pernah ada 

kejadian apa? 

Pernah, sering ada 

temanku satu. Seringlah 

dia orangnya sengak. 

Kalau sengak kan aku 

orangnya berantem, 

 otomatis aku ngalah 

lah..ya udah lah,  

aku yang down, ngalah 

lah ibaratnya. 

 

 

 

Setiap kali 

bermasalah dengan 

temannya, subjek 

berusaha untuk lebih 

mengalah dan 

menghindari 

pertengkaran dengan 

teman. 

PD 

 

 

 

SP 

 

 

EN 

 

 

MM 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

 

Sadar peran  

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Menyelesaikan 

masalah  

++++ 

 

 

 

++++ 

 

 

++++ 

 

 

++ 

Caranya waktu 

itu? Mungkin kan 

belajar ya mbak? 

 

 

 

 

 

 

Ngeyem-ngeyemi atinya 

sendiri. 

 

 

 

 

 

 

Usaha subjek untuk 

memperbaiki diri 

dengan berusaha 

menenangkan 

persaan hatinya.  

 

EN 

 

 

MM 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Menyelesaikan 

masalah  

 

 

++++ 

 

 

++ 

Oh ya wes 

ya...Selain itu, ada 

lagi nggak? 

Nggak ada sih. Sama 

mamaku kadang aku 

egois, tapi sekarang 

udah nggak sih 

mikirnya. Ah, ya 

sudahlah..Mamaku 

tinggal mamaku tok 

mikirnya. Aku takut 

kalau aku ditinggal lagi 

gimana jadi mau nggak 

mau...aku orangnya 

Keegoisan yang 

dimiliki oleh subjek 

berusaha dirubah 

dengan lebih 

menyayangi ibunya. 

Salah satu caranya 

adalah dengan 

merubah 

kebiasaannya yang 

dulu tidak pernah 

pamit saat akan 

EN 

 

 

SP 

 

MK 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Sadar peran  

 

Memaknai 

pengalaman  

++++ 

 

 

++++ 

 

+++ 
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dulu nggak peduli kok, 

cuek banget, di kamar 

rumah..pergi tinggal 

pergi nggak pernah 

pamit apa-apa, 

sekarang aku pergi 

pamit gitu. 

pergi, sekarang 

menjadi selalu 

pamit. Karena 

subjek takut 

kehilangan ibunya 

sama seperti 

kehilangan ayahnya 

dahulu.  

Yang bikin 

begitu? 

Ya diriku sendiri. Dari 

diri sih Kalau kita mau 

melawan egois susah, 

yang dilawan diri 

sendiri itu pasti kalau 

kita mentingin diri 

sendiri terus orang pasti 

nggak bakal mau dekat. 

aku dulu orangnya 

egois banget. 

Subjek menyadari 

jika keegoisannya 

harus dirubah karena 

seolah pernah 

memiliki 

pengalaman tentang 

keegoisan diri yang 

membuat oranglain 

tidak ingin 

mendekat.  

PD 

 

 

 

MK  

 

 

EN  

Paham dan 

peduli pada diri  

 

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

++++ 

 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Hal positif yang 

didapat dari 

pengalaman-

pengalaman yang?  

Ya itu mulai nggak 

egois, mikirin orang, 

mulai ngalah, mulai 

belajar tanggung jawab 

pasti. 

Usaha subjek untuk 

merubah 

keegoisannya 

dengan mencoba 

mengalah dan 

bertanggungjawab.  

EN 

 

 

NP 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

++++ 

Pernah sadar 

dirinya nggak 

tanggung jawab 

ngnggak? 

Hehe..pernah. - - - - 

Hehe, kapan? Ya itu, dipasrahi misal 

kayak mamaku bilang 

nanti beli makanan 

anjing apa, aku 

tanggung jawab kan, 

aku nggak ngelakuin, 

sekarang nggak.  

Subjek telah berhasil 

mengevaluasi 

dirinya sehingga 

sekarang menjadi 

pribadi yang lebih 

bertanggungjawab.  

EN 

 

 

NP 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

++++ 

Sekarang kalau 

yang diomongin 

mama apa... 

Ya..walaupun ndak 

kethang bentar, tapi 

pasti jalan. Dulu 

bentarnya nggak 

jalan..hehehe 

- - - - 

Kalau nilai 

negatif, ada 

pengalaman, Oh, 

gini jelek ya dan 

disadari ternyata 

aku jelek ya 

dengan aku yang 

beginin gitu, ada 

pengalaman.. 

Emosian aku. Dulu aku 

pernah sempat emosian, 

berantem sama 

temanku. 

Subjek menyadari 

bahwa dirinya 

memiliki emosi 

yang tinggi sehingga 

pernah bertengkar 

dengan temannya.  

PD 

 

 

 

NN 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

 

Nilai hidup 

negatif 

++++ 

 

 

 

+ 

 

Gara-gara? Ya akunya emosi, dia 

janjian kan dia nggak 

datang lama, aku marah 

dia terus aku mikir..oh 

kasian juga ya, ya 

sudah. Aku punya 

darah tinggi juga kan, 

jadi aku langsung toeng 

Meskipun mudah  

marah, subjek 

berusaha untuk 

mereda emosinya 

dan melupakan 

kejadian yang 

membuatnya marah.  

PD 

 

 

 

EN 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

++++ 

 

 

 

++++ 
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gitu...heeeh, marah. 

Gampang marah kalau 

di jalan parkir mobil 

kan orang pada 

tin..tin..tin... aku marah 

lho, turun lho aku. 

Pernah? Pernah, sering dulu lho 

aku, di mall di mana 

gitu aku pasti turun, 

pasti aku marah, “lihat 

nggak aku lagi parkir, 

orang di 

tin..tin..tin...bingung?”o

tomatis aku marah, 

sekarang nggak.. 

Subjek menyadari 

keadaan dirinya 

yang mudah marah, 

meskipun sekarang 

telah dirubah dan 

diperbaiki  

PD 

 

 

NN 

 

 

EN  

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

negatif  

 

Evaluasi nilai 

hidup 

++++ 

 

 

+ 

 

 

++++ 

Apa yang bikin 

akhirnya nggak 

gitu? 

Ya... - - - - 

Kan itu mungkin 

nanti jadi 

kebiasaan gitu ya 

mbak? 

He‟eh..ya... - - - - 

Kan bisa ngerem? Nggak tahu ya diri 

sendiri sih, aku mikirin 

dampaknya berantem 

sama teman, 

dampaknya kemana-

mana bikin orang sakit 

hati. 

Usaha subjek untuk 

berubah karena 

menghindari akibat 

yang mungkin 

pernah dialami 

subjek 

MK 

 

 

 

EN 

Memaknai 

pengalaman  

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

+++ 

 

 

 

++++ 

Setelah berpikir 

kayak gitu dan 

akhirnya..oh 

berarti aku harus 

gitu? 

Ho‟oh, aku harus 

menahan sabar. Aku 

orangnya nggak 

sabaran. 

Subjek yang 

menyadari bahwa 

dirinya tidak begitu 

sabar berusaha 

untuk bersabar.  

PD 

 

 

 

EN 

 

 

MM 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

 

Evaluasi nilai 

hidup 

 

Mengatasi 

masalah   

++++ 

 

 

 

++++ 

 

 

++ 

Tapi sekarang 

sudah? 

 

Sekarang lumayan. - - - - 

Kalau nilai-nilai 

kehidupan yang 

dipegang selama 

ini, setelah 

transformasi.. aku 

punya nilai ini-ini 

jadi bagian diriku? 

Kalau aku mikirnya 

semenjak ditinggal 

papaku pokoknya aku 

jadi...kehidupanku 

berubah. 

Setelah ayahnya 

meninggal, subjek 

baru merubah 

kehidupannya.  

OM 

 

 

EN 

Orangtua 

meninggal  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

++ 

 

 

++++ 

Apa nilai yang 

dipegang selama 

ini? 

Ya itu, nggak emosian 

itu, jadi lebih sabar, 

lebih dewasa.  

Dulu setiap hari aku 

harus keluar main gitu, 

sekarang ngnggak,bisa 

di rumah dan nggak 

setiap hari aku ketemu 

pacar kan? 

Belajar dari 

pengalaman subjek 

berusaha menjadi 

pribadi yang lebih 

baik dari 

sebelumnya.  

MK 

 

 

EN  

 

 

NP 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Nilai hidup 

positif  

+++ 

 

 

++++ 

 

 

++++ 
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Sekarang mulai 

kontrol, selain itu? 

Ya sudah sih. - - - - 

Ada pengalaman 

yang..  berkesan 

nggak sih selama 

tranformasi ini? 

Paling berkesan 

dengan kaitannya 

transformasi ya. 

Berkesan apa ya? Ya 

aku suka aja sih..eh.. 

dandan cewek ini 

berkesan banget. Dulu 

aku waktu sekolah 

mikirnya gimana sih 

pakai baju cewek, 

gimana pakai make up 

bagus aku mikirnya 

gitu. Terus eeee… usia 

semakin nganu..oh gini 

ternyata, jadi aku 

senang banget. Ya 

ibarat burung dilepas 

itu lho, senengnya 

minta ampun. 

Subjek sangat 

merasa bahagia 

dengan 

perubahannya 

menjadi seorang 

perempuan dalam 

keseharian 

SB 

 

 

MP 

 

 

 

MB 

Suka berdandan  

 

 

Mendapat 

pengakuan  

 

 

Merasa bahagia  

+++ 

 

 

 

+ 

 

 

++ 

Kalau penerimaan 

keluarga jadi hal 

berharga juga 

nggak sih? 

Berharga. Sekarang 

mamaku kayak teman, 

bukan orang tua, kayak 

teman. 

Hubungan dengan 

orangtua semakin 

baik setelah 

keluarga menerima 

keadaan subjek 

secara utuh.  

KM 

 

 

Keluarga 

menerima  

++ 

Bisa diajak cerita? Ya orang tua juga cuma 

lebih dekat. 

Subjek menjadi 

lebih dekat dengan 

ibunya sehinga bisa 

saling bercerita 

dengan ibunya.  

KM 

 

 

KB  

Keluarga 

menerima  

 

Komunikasi 

baik  

++ 

 

 

++++ 

Merasa lebih dekat 

setelah papa nggak 

ada?  

Ya dekat, terus pergi 

kemana pun aku pasti 

ajak. Kalau dia pas 

mau, pas bisa aku ajak. 

Adikku belum nonton 

premier, mamaku udah 

nonton premier 

duluan..hehe tak ajak. 

Subjek menyadari 

perannya untuk 

membahagiakan 

orangtuanya.  

SP  Sadar peran  ++++ 

Pengalaman 

terburuk yang 

dimiliki? 

Pengalaman apa? - - - - 

Pengalaman 

terburuk yang 

pernah dialami. 

Pengalaman buruk apa 

ya..? Nggak ada sih. Ya 

kehilangan papaku 

buruk banget. 

Pengalaman 

terburuk subjek 

adalah kehilangan 

ayahnya.  

OM 

 

 

PS 

Orangtua 

meninggal  

 

Perasaan sedih 

++ 

 

 

++ 

Usahanya waktu 

itu biar, oke lah 

aku harus bangkit 

sampai menerima 

keadaan yang 

sekarang gimana? 

Berdoa sama Tuhan. 

Aku nguatin diri, aku 

cerita sama yang Di 

Atas. Mamaku juga 

nyemangatin, aku tuh 

jangan...Ya udah lah, 

kita saling 

nyemangatin, udah 

nggak ada, ya udah. 

Kita kan cuma bisa 

doa‟in kirim doa. Itu 

yang paling buruk sih.  

 

Subjek berusaha 

menyerahkan 

keadaannya saat 

ditinggalkan 

ayahnya kepada 

Tuhan. Selain itu, 

subjek juga 

berkomunikasi 

dengan ibunya untuk 

saling meguatkan.  

DT 

 

 

 

KB  

Dekat dengan 

Tuhan  

 

 

Komunikasi 

baik  

+ 

 

 

 

++++ 
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Kalau usaha yang 

dilakuin dalam arti 

berhubungan 

dengan 

penerimaan orang 

sejauh ini biar 

menerima itu apa 

sejauh ini?  

 

 

Hmm, maksudnya 

orang bisa terima aku?  

- - - - 

Apa yang 

dilakukan? 

Ya aku baik aja sih 

sama mereka. Ini lho 

aku, nunjukin.. 

Subjek berusaha 

menunjukkan sikap 

baik agar dapat 

diterima oleh 

oranglain  

 

 

NP 

 

 

DO  

Nilai hidup 

positif 

 

Diterima orang 

lain  

++++ 

 

 

++ 

Konsep diri 

seperti apa? 

Ini lho aku nunjukin 

waria tuh 

nggak..nggak..nggak 

harus dipandang 

sebelah mata. 

Usaha subjek 

menunjukkan sikap 

positif sebagai waria 

agar tidak 

direndahkan oleh 

orang lain.  

 

 

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Tapi 

sempat..eemm...ka

lo ketika ketemu 

sama orang gitu 

menjelaskan 

bahwa aku 

seorang waria 

gitu? 

Sering. Apalagi misal 

temannya mamaku 

dateng ke rumah “Lho 

ketoke anakmu cowok, 

kok cewek?” Ya aku 

bilang, “Aku cowok 

tante, cuma aku suka 

dandan cewek.” Terus 

mereka, “Ooh...baru 

tahu.” Sekarang 

temannya mamaku tahu 

kok. 

Subjek terbuka 

mengatakan keadaan 

dirinya yang 

sebenarnya dan 

mendapat respon 

yang cukup positif 

dari teman ibunya.  

TO 

 

 

KB 

 

 

DO 

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi 

baik  

 

Diterima orang 

lain 

++++ 

 

 

++++ 

 

 

++ 

Terus selain 

berbuat baik tadi 

itu apa? Usaha 

yang dilakuin biar 

mereka bisa 

menerima aku, 

aku bisa jadi 

bagian hidup 

mereka gitu kan? 

Ya aku tunjukin aja 

sih.. Ini lho waria 

nggak jahat. Nggak 

selalu mereka di 

pinggir jalan dan 

mereka bisa kumpul 

kok sama orang 

normal-normal. 

Subjek berusaha 

menunjukkan sikap 

waria yang tidak 

jahat dan dapat 

hidup bersama 

dengan orang 

normal lainnya.  

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Hmm, 

menunjukkan? 

Iya aku nunjukkin dan 

mereka malah tanya, 

maksudnya tanya 

kosmetik, tanya apa, 

tanya apa gitu 

malahan.. 

Subjek berusaha 

menunjukkan hal 

positif dari dirinya 

sehingga membuat 

orang lain dapat 

menerima dan justru 

bertanya menegnai 

kosmetik kepada 

dirinya.  

 

DO 

 

 

KB 

Diterima orang 

lain  

 

Komunikasi 

baik  

++ 

 

 

++++ 

Berguru malahan? Ho‟oh. - - - - 
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Kalau penilaian 

Mbak JY tentang 

apa yang sudah 

dipegang selama 

ini? 

Apa? - - - - 

Tentang nilai-nilai 

yang dipegang 

sama Mbak JY 

selama ini apa 

gitu, menurut 

Mbak JY seberapa 

bagus atau ada 

hal-hal lain ngak 

sih yang harus 

diperbaiki dari 

diri? 

Ya masih banyak hal 

yang harus diperbaiki 

sih 

Subjek menyadari 

bahwa dari 

kepribadiannya 

masih banyak hal 

yang perlu 

diperbaiki.  

PD 

 

 

 

EN 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

++++ 

 

 

 

++++ 

Apa misalnya 

yang disadari? 

Ehm, kadang..ya aku 

masih emosi itu. 

Kadang ya.., emosi sih 

aku, susah 

dikendalikan. 

Subjek sadar bahwa 

hal negatif yang ada 

di dalam dirinya 

adalah sikapnya 

yang mudah emosi.  

PD 

 

 

NN 

 

 

 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

negatif 

++++ 

 

 

+ 

Kadang kaitan 

yang sudah 

dipegang, 

misalnya aku tadi 

Mbak Jenny 

menyadari Mbak 

Jenny akan 

bertanggungjawab 

menjadi pribadi 

yang bertanggung 

jawab atau 

mungkin ada hal-

hal yang mungkin 

harus...bertanggun

g jawabnya nggak 

sekedar kayak gini 

tapi ada yang 

harus dievaluasi 

gitu dari apa yang 

sudah dipegang 

selama ini?  

Apa ya?  

Ya, udah sih, apalagi.. 

nggak ada sih ya... 

- - - - 

Nggak ada? Nggak ada sih. - - - - 
Berarti sudah 

menganggap 

bahwa apa yang 

dipegang selama 

ini sudah tepat? 

Atau masih ada 

yang harus 

lebih..yang ini 

kurang nih mas, 

ini harus begini 

nih.. 

 

Aku penginnya sih, 

usaha sendiri sih jadi 

biar bisa punya 

tanggung jawab sendiri, 

nggak ikut orang terus 

gitu. 

Subjek memiliki 

keinginan positif 

untuk dapat lebih 

bertanggungjawab 

dengan cara 

membuka usaha 

sendiri.  

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 
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Ehm, sudah punya 

rencana ngnggak 

sih Mbak, 

ehm..atau 

mungkin rencana 

yang dalam arti 

sudah 

ter..terencana 

waktunya atau 

mungkin ada... 

Belum, belum masih 

mikir, masih berpikir. 

Masih cari celahnya. 

- - - - 

Hehe, nyari 

selanya? 

Ikut orang terus 

ngnggak enak ya.. 

 

- - - - 

Hehe..Pengin 

usaha apa? 

Aku sih kepenginnya 

punya kayak Selma gitu 

lho. Selma.. pengen..  

 

- - - - 

Kalau tentang 

komunikasi, 

komunikasi 

dengan keluarga 

sejauh ini aman? 

Baik. Selama 

perubahannya 

subjek berusaha 

memiliki 

komunikasi yang 

baik dengan 

keluarga.  

 

KB Komunikasi 

baik  

++++ 

Orang lain, 

teman? 

Dengan teman baik. Komunikasi subjek 

dengan teman juga 

baik.  

KB Komunikasi 

baik 

++++ 

Di lingkungan 

kerja ada yang 

punya masalah 

ngnggak sih 

Mbak? 

Nggak ada. - - - - 

Berkaitan dengan 

keadaan Mbak JY 

gitu? 

Lingkungan kerja? 

Nggak ada sih. 

Subjek tidak pernah 

masalah dengan 

lingkungan 

kerjanya.  

 

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 

Dari dulu? Dari dulu. 

 

- - - - 

Kalau di 

lingkungan kerja 

sudah  tahu? 

Tahu, yang sama Mbak 

VO itu, itu tahu 

mereka. 

Lingkungan kerja 

subjek mengetahui 

keadaan subjek 

sebagai waria.  

TO 

 

 

DO 

Terbuka pada 

orang 

 

Diterima orang 

lain  

++++ 

 

 

++ 

 

 

Kalau Mbak VO 

itu kan ada 

temannya gitu kan 

Mbak..kalau 

misalnya... 

Dulu ya waktu pertama 

kali masuk, aku ya 

gimana ya..maksudnya 

kan kalau tahunya kan 

agak gimana 

ya..semakin ke sini 

semakin cerita-cerita, 

terus jadi.. Mereka ooh, 

jadi yaa membaur 

orangnya. 

 

Subjek merupakan 

pribadi yang terbuka 

dengan keadaan 

dirinya sehingga 

oranglain menerima 

dirinya secara utuh.  

TO 

 

 

DO 

Terbuka pada 

orang  

 

Diterima orang 

lain 

++++ 

 

 

++ 
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Cerita itu ketika 

ditanya atau mau  

membuka diri 

untuk 

menjelaskan? 

Bosnya, bosnya tanya 

terus aku bilang. VO 

kan juga bilang kan ke 

bosnya, “Ini sama lho 

kayak aku” bosnya 

tanya, terus aku 

ngomong „Iya” aku 

buka, buka aja. 

Subjek juga terbuka 

dengan atasan 

menceritakan 

keadaan dirinya.  

TO Terbuka pada 

orang  

++++ 

Kalau dengan 

Mbak VO dulu 

sampai akhirnya 

buka-bukaan gitu 

kan ya, pertama 

secara kasat mata 

mirip perempuan 

gitu tapi sampai 

akhirnya sama 

Mbak VO, aku 

kayak gini lho, 

aku ternyata 

begini? 

Kadang ada kok waria 

yang ngnggak percaya 

aku, aku waria. Jadi 

aku bilang, “ya aku 

sama kayak kamu gitu, 

jangan sedih aku gitu, 

hehe..kita sama, jadi 

tenang aja” 

Meskipun kadang 

subjek tidak 

dipercaya bahwa 

dirinya adalah 

seorang waria, 

namun subjek selalu 

menjelaskan dan 

terbuka serta 

mengakui bahwa 

dirinya adalah waria.   

TO Tebuka pada 

orang  

++++ 

Waktu dengan 

Mbak VO? 

Sama VO ya, deketnya 

dikerjaan, sebelumnya 

belum dekat kan. Terus 

VO buka lowongan 

kerja, aku daftar..lama 

nggak dipanggil 

sebulanan mungkin. 

Eh, VO telepon aku, 

bisa datang ke kantor 

nggak? Akhirnya aku 

datang ketemu bosnya. 

Bosnya tanya, aku 

jawab jujur. Oke, besok 

mulai kerja gitu. 

Subjek merupakan 

pribadi yang jujur 

dan mau terbuka 

mengenai keadaan 

dirinya sebagai 

waria.  

NP 

 

 

TO 

Nilai hidup 

positif  

 

Terbuka pada 

orang 

++++ 

 

 

++++ 

Di perusahaan apa 

Mbak? 

Itu lingerie sama make 

up tapi khusus mata 

punya Jerman. 

- - - - 

Kalau penilaian 

tentang, aku 

menjadi pribadi 

yang berharga, 

aku dibutuhkan 

orang lain, ada 

nggak sih Mbak, 

ya aku punya 

peran orang lain? 

Orang lain butuh 

saya. 

Ehmm..nggak boleh 

mikir gitu ya.. Karena 

semua orang pasti 

butuh orang lain. Jadi 

aku nggak mau lah, 

nggak boleh.. orang 

lain butuh aku. Nggak 

pernah mikir gitu sih 

aku. 

Subjek merasa 

dirinya tidak 

berharga karena 

subjek berpendapat 

bahwa setiap orang 

punya harga masing-

masing di setiap 

kehidupan orang 

lain.  

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Sama sekali? Sama sekali. Aku lebih, 

kalau orang butuh aku, 

pasti aku bantu. Aku 

kan soalnya, aku mikir 

nggak mungkin aku 

mati, aku ngubur 

sendiri pasti aku juga 

butuh orang lain. 

Subjek memiliki 

sikap suka 

membantu terlebih 

terhadap orang yang 

membutuhkan 

bantuan.  

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 
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Keinginan untuk 

diterima orang lain 

gimana? 

 

Maksudnya? ehm, itu 

tergantung orangnya 

sih. 

- - - - 

Ingin diperlakukan 

kayak gimana? 

Ya diperlakukan 

selayaknya orang ajalah 

maksudnya. Sama lah 

sama kamu, kayak 

kamu levelnya kayak 

kamu.. Selayaknya 

sama kamu jadi seperti 

manusia biasalah, 

nggak ada yang di atas 

nggak ada yang di 

bawah, jadi tengah-

tengah aja 

- - - - 

Dihormati? Biasalah, kayak orang 

normal aja lah 

penginnya. 

- - - - 

Usaha biar orang 

bisa begitu ke 

Mbak JY? 

Ya, aku ngomong. Aku 

maunya begini, jadi 

tolong maksudnya 

kamu hargai aku lah. 

Subjek ingin 

diterima dan 

dihargai oleh 

oranglain.  

IH Ingin dihargai  + 

Bentuk begini itu, 

menghargai 

sebatas 

menghargai atau 

apa? 

Ya semuanya. - - - - 

Apa aja? Ya, menghargaiku to. 

Yaaa terus ya kalo 

kamu jangan lihat aku 

sebagai waria, lihat aku 

ceweklah perlakukan 

aku kayak cewek lah. 

Subjek ingin 

dihargai oleh orang 

lain dan dianggap 

sebagai seorang 

perempuan 

meskipun sadar 

bahwa dirinya 

adalah waria.  

IH 

 

 

PU 

Ingin dihargai  

 

 

Perempuan utuh  

+ 

 

 

++ 

Pengalaman 

berharga yang 

dipunya? 

Apa ya? Nggak ada sih 

aku.  

- - - - 

Nggak ada yang 

istimewa? Sama 

sekali? 

Nggak ada istimewa. 

Sama sekali. 

- - - - 

Tentang 

perubahan? 

Perubahan paling 

seneng aja sih sekarang 

sudah bisa beraktivitas. 

Subjek merasa 

bahagia karena 

sudah bisa 

menunjukkan 

perubahannya dalam 

keseharian 

MB Merasa bahagia  + 

Hanya itu? Hanya itu, yang lain 

nggak ada. 

- - - - 

Ada yang 

dipelajari ngnggak 

dari masa 

penerimaan orang 

lain sampai 

akhirnya 

mempersilahkan 

Ya itu, belajar jadi 

lebih kuat, pede aja 

sekarang.  

Dulu kan dihina orang 

nangis, sekarang aku 

lebih pede, mau 

dikatain A sampai Z 

Subjek memaknai 

pengalamannya saat 

disakiti, direndahkan 

orang sehingga 

membuat subjek 

menjadi pribadi 

yang lebih kuat.  

MK 

 

 

EN 

 

 

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

 

+++ 

 

 

++++ 
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Mbak JY untuk 

masuk? 

buat apa aja, aku nggak 

peduli. Jadi lebih kuat. 

 

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Kalau kesadaran 

tentang 

kemampuan, apa 

yang dipunya dari 

Mbak JY? 

 

Kemampuannya ya? 

Aku orangnya, ehmm.. 

- - - - 

Bicara tentang 

talenta gitu 

Aku dulu suka nyanyi, 

cuma aku malu kan. 

Jadi aku dulu sempat 

les di Purnomo itu lho.. 

terus aku ikut lomba-

lomba waktu kecil, 

terus ke sini-ke sini aku 

malu..hehehe kepengin 

sebenernya, cuma 

semakin besar kok aku 

malah tambah malu. 

 

Subjek belum berani 

meneksplore dan 

menunjukkan 

kemampuannya di 

depan umum karena 

malu.  

TT Tidak 

mengembangka

n talenta 

+ 

Sejauh ini setelah 

transformasi? 

Aku pengin lho kerja 

entertaint, sebenernya, 

cuma aku sendiri malu. 

Belum bisa di depan 

banyak orang, gimana 

gitu lho berdiri di 

depan orang. 

 

- - - - 

Dilihatin banyak 

orang? 

 

He‟em, gimana.. - - - - 

Tapi sadar nggak 

sih punya 

kemampuan bisa 

mendukung Mbak 

JY sampai 

akhirnya bisa 

tampil di depan 

umum? 

Apa ya? Paling ya 

nyanyi itu. 

Subjek sadar jika 

kemampuan yang 

dimiliki sebagai 

talenta adalah 

kemmpuannya 

dalam bernyanyi 

meskipun belum 

bisa dikembangkan 

di depan umum.  

 

PD 

 

 

 

 

TT 

Paham dan 

peduli pada diri 

 

 

 

Tidak 

mengembangka

n talenta 

++++ 

 

 

 

 

+ 

Selain itu? Nggak ada sih. Make 

up, make up.. 

- - - - 

Sudah 

dikembangkan 

kemampuannya 

itu? 

Pernah, tapi aku 

orangnya bosen kan 

jadi nggak aku terusin. 

Dulu aku pernah kok 

les potong, les make up 

cuma nggak aku 

terusin, sanggul.. aku 

nggak nerusin karena 

gimana ya? kalau salon 

tuh malah, bukan aku 

banget gitu lho. Aku 

sukanya pas jadi 

entertaint. 

Subjek sadar dan 

tahu bahwa dirinya 

tidak menyukai 

dunia salon.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

++++ 
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Kerja di? Di dunia entertain yang 

ketemu banyak orang. 

 

- - - - 

Tapi sejauh ini 

belum? 

Belum, kepengin cuma 

belum nemu jalannya. 

Kalau mungkin 

sekarang ada jalannya 

pasti aku mau kok, 

pasti aku beraniin. 

 

Subjek belum 

memiliki sarana 

yang dapat 

membantunya 

mengembangkan 

talenta yang 

dimiliki.  

 

TT Tidak 

mengembangka

n talenta 

+ 

Ada arahan-arahan 

ke sana nggak? 

 

Kepengin sih. - - - - 

Mencari jalannya 

gitu ada usaha? 

Kayak ada MG gitu, 

Beauty Singing nyanyi 

gitu aku kepengin cuma 

aku belum ketemu aja. 

 

Subjek belum bisa 

megembangkan 

talenta yang 

dimiliki. 

TT Tidak 

mengembangka

n talenta 

+ 

Belum ketemu? 

cari jalannya 

ngnggak sih buat 

mencoba cari-cari 

Belum sih, kalau MG 

nggak malu kan lucu 

Kalau aku masih malu, 

dilihat orang 

gitu..aduh... 

Subjek sadar masih 

malu untuk 

mengembangkan 

talenta yang 

dimiliki.  

PD  

 

 

TT 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Tidak 

mengembangka

n talenta  

 

 

++++ 

 

 

+ 

Pernah dapat 

godaan nggak 

Mbak tentang 

pedoman nilai-

nilai yang 

dipegang selama 

ini? Aku mau 

mencoba 

bertanggung 

jawab tapi aku kok 

ada godaan ya, 

kamu mending 

nggak usah 

tanggung jawab 

deh. 

 

Apa ya? nggak ada sih. - - - - 

Sudah berapa lama 

memegang nilai-

nilai yang 

dijadikan 

pegangan hidup? 

Dua tahunan ini kali 

ya.. 

- - - - 

Baru dua tahun? 

sebelum itu? 

 

 

Sebelum itu aku masih 

egois, masih kayak 

anak kecil gitu lah, 

he‟eh.. 

Subjek menyadari 

dirinya pernah egois 

dan seperti anak 

kecil  

NN Nilai hidup 

negatif  

+ 

Berarti benar-

benar kejadian 

papa itu yang 

buat... 

Iya. Waktu itu yang 

benar-benar ngerubah 

semuanya. 

Subjek berusaha 

memperbaiki diri 

setelah ayahnya 

meninggal.  

OM 

 

 

EN 

Orangtua 

meninggal  

 

Evaluasi nilai 

hidup 

++ 

 

 

++++ 
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Usahanya yang 

dilakuin dia, apa 

yang dipegang 

selama ini bisa 

bertahan? 

 

Ya itu teteg sama 

atinya aja. Melawan 

sama dirinya sendiri. 

Subjek memiliki 

prinsip untuk kuat 

pada keyakinan.  

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Melawannya 

dengan cara? 

Kadang ada godaan-

godaan apa, ndaklah 

aku takut, kalau aku 

ngelakuin 

konsekuensinya begini. 

Subjek sadar 

mengenai sebab 

akibat dari apa yang 

dilakukan.  

SP Sadar peran  ++++ 

Selalu mengingat 

itu? Kalau tentang 

kelemahan dari 

Mbak JY, apa 

yang disadari 

sebagai individu 

yang berbeda 

Apa? - - - - 

Kelemahannya 

kelemahan dari 

Mbak Jenny. 

Kelemahanku? Aku 

gampang nangis. 

Sebenarnya gampang 

nangis. Kalau lihat 

orang nangisan pasti 

aku bisa ikutan nangis 

kok. Sebenarnya 

gembeng, Cuma aku 

nggak nunjukin kok 

kalo itu. 

Subjek sadar bahwa 

dirinya adalah 

pribadi yang mudah 

tersentuh.  

PS Perasaan sedih  ++ 

Kalau berkaitan 

sama sifat, sifat 

negatif apa yang 

dimiliki? 

Malas sih kadang aku. 

 

 

 

 

 

Subjek merasa 

dirinya terkadang 

malas dalam 

melakukan sesuatu.  

PD 

 

 

NN 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

negatif 

++++ 

 

 

+ 

Selain itu? Hmmm, apa? udah sih 

nggak ada lagi, malas 

itu. Ibaratnya malas itu 

kayak diajak orang 

pergi pasti aku bohong, 

aku capek, aku ya 

gitulah..bisa, padahal 

ya aku di rumah. 

Saat malas subjek 

lebih sering 

berbohong.  

 

 

 

 

 

NN Nilai hidup 

negatif 

+ 

Kalau berkaitan 

dengan konsep 

diri, punya 

pandangan apa sih 

tentang dirinya 

Mbak JY? Mbak 

JY tuh pribadi 

yang seperti apa? 

 

Aku tuh orangnya 

tulus. 

Subjek tulus dalam 

melakukan sesuatu.  

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Selain itu? Aku bisa menerima 

kekurangan orang, mau 

orang itu A, B, C 

kadang ada orang yang 

lihat dari penampilan 

kan? aku ngnggak. 

Subjek dapat 

menerima orang apa 

adanya.  

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 
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Walaupun penampilan 

seperti apa, aku pasti 

mau ngomong, mau 

berteman atau apa lah. 

 

Kalau bentuk 

ketulusannya? 

Ya aku kalau sama 

teman, kalau teman 

salah ya aku lebih baik 

aku yang salah 

walaupun teman aku 

yang salah lho. Kadang 

kan orang nggak 

menyadari kalau dia tuh 

salah tapi ya sudah.. 

aku tulus kok orangnya. 

 

Subjek merupakan 

pribadi yang senang 

mengalah.  

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 

Tapi pernah 

pengin nggak sih, 

berperan juga di 

kehidupan orang 

lain? 

Maksudnya? - - - - 

Ya aku pengin nih 

misalnya, Mbak 

JY tahu orangnya 

salah tapi ngnggak 

nnggaku salah tapi 

ada usahanya buat 

menegur orang itu 

sampai orang itu 

sadar bahwa... 

 

Nggak, biarin aja. 

Soalnya kalau gitu 

nanti berantem. Kadang 

ada orang yang ditegur 

malah pikirannya beda, 

biarin aja. Selama dia 

masih baik sama aku, 

aku oke-oke aja.. 

Saat ada sikap teman 

yang salah subjek 

lebih memilih diam 

saja dan tidak 

menegur untuk 

mencegah konflik  

TP Tidak peduli 

dengan orang 

lain 

++ 

Cuma biarin aja? Tulus sih aku orangnya. Subjek merasa 

bahwa dirinya orang 

yang tulus.  

 

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Ingin menjadi 

waria yang seperti 

apa? 

Ya yang dilihat orang 

positif lah, nggak selalu 

negatif. 

Subjek berusaha 

selalu melihat sisi 

positif daripada 

negatif dari suatu hal 

 

 

 

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 

Bentuk positifnya? Aku pengin lho ikut 

kayak Miss Stefanie di 

Bangkok jadi nunjukkin 

ke orang, ini lho waria 

pintar. Nggak kamu 

pandang rendah, cuma 

kalau di Indonesia kan 

tahu sendiri kan..hehe 

Subjek merasa ingin 

menunjukkan 

kepintarannya 

namun tidak 

memiliki sarana.  

TT Tidak 

mngembangkan 

talenta  

+ 

Nggak ada 

wadahnya gitu ya 

mbak ya? 

Nggak ada 

wadahnya..hehehe 

- - - - 

Penilaian Mbak 

JY tentang waria 

selama ini? Sejauh 

ini? 

Apa? - - - - 
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Penilaian Mbak 

JY tentang waria 

orangnya gimana 

sih? 

Dia sebenarnya baik 

kok, karena mereka 

kepepet ekonomi aja. 

Salah satunya alasan 

terbesarnua kan 

ekonomi aja kan? yang 

ngnggak waria aja bisa 

jadi waria ya karena 

salah satunya ekonomi 

itu aja. Sebenarnya 

kasian sih, maksudnya 

lihat teman-teman 

yang.., aku 

kepenginnya waria itu 

di mata orang bagus lho 

janganlah... Cuma ada. 

orangnya sendiri yang 

susah, ada waria sendiri 

yang lebih nyaman cari 

uangnya seperti itu. 

Padahal kan bisa kan? 

 

Subjek ingin waria 

dihargai 

IH Ingin dihargai  + 

Mbak punya cita-

cita ngnggak sih 

pengin 

memfasilitasi 

waria-waria? 

Kepengin. Tuhan kasih 

aku yang lebih-lebih 

pasti aku bakal buka 

kok, ibaratnya aku jadi 

orang kaya ya punya 

uang banyak pasti aku 

buka buat wadahnya 

dia kok. 

 

Subjek ingin 

membantu waria 

yang lain ketika 

subjek telah 

memiliki cukup 

materi  

NP Nilai hidup 

positif  

++++ 

Punya rencana 

ngnggak sih? 

Punya, maksudnya 

kayak kantoran mereka 

kerjanya di kantoran ya 

kantoran aja atau kayak 

Anna Avantie kan dia 

buka wadah buat waria-

waria kerja. Atau jadi 

singer, penyanyi-

penyanyi gereja. Ya 

aku pengin sih kayak 

gitu, jadi mereka kan 

nggak salah jalan gitu 

lho, nggak mblasak 

sampai mana-mana. 

Aku pengennya gitu, 

cuma kadang ada dari 

warianya sendiri yang 

ngnggak mau berubah, 

itu sifat. Wataknya 

orang itu susah. Dia 

gampang lebih cari 

uangnya gini kok, 

terusin aja. Kadang kan 

ada yang gitu lebih 

pilih gampange. Orang 

kan gitu. 

Subjek ingin 

membuka lowongan 

pekerjaan bagi waria  

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 
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Pernah punya 

masalah nggak sih 

sama sesama 

waria? 

Nggak pernah. aku 

nggak suka, jangan 

masalah. 

Subjek berusaha 

menghindari 

munculnya masalah 

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 

Tapi tahu, 

maksudnya pernah 

ada orang yang 

sesama waria 

bermasalah itu? 

Nggak tahu sih. Aku 

jarang banget kumpul. 

- - - - 

Baru kemarin 

beberapa bulan 

lalu? 

Baru itu, aku baru 

kumpul benar-benar 

tahu banget waria dari 

mana-mana aja. Aku 

baru tahu itu. 

- - - - 

Penerimaan 

mereka dari 

kedatangan Mbak 

JY? 

Ya mereka terbuka sih, 

ada yang baru... 

- - - - 

Kan kadang ada 

yang sensitif terus 

ada yang saingan 

gue nih gitu? 

Nggak, baik-baik sih.  

Kamu nggak main Path 

gitu-gitu ya?  

- - - - 

Path udah nggak. Oh Path udah nggak 

ya.. 

- - - - 

Masih betah kerja 

di sini ya? 

Ehm, 

lumayan..lumayan sih. 

- - - - 

Kepikiran mau 

pindah nggak sih? 

Kepingin - - - - 

Tapi? Ya belum nemu yang 

cocok. 

- - - - 

Tapi mencari? Iya sih mencari, pelan-

pelan aku cari cuma 

belum nemu yang aku 

senang gitu lho. 

Kadang kan nggak 

semua orang juga bisa 

terima, susah. 

- - - - 

Ada hal baru yang 

didapat dari 

pekerjaan yang 

sekarang? 

 

Ya ada sih, ini kan 

nggak ada teman jadi 

kadang bosen. 

- - - - 

Sehari-hari gitu 

nggak ada teman? 

Nggak ada, sendirian 

aja sama kelinci.  

Bosnya punya kelinci.  

 

- - - - 

Berarti cuma sama 

bosnya aja kalau 

kerja? 

Ya kita kan cuma 

bertiga, sama istri kan, 

sama aku. Kita bertiga 

aja. Soalnya dia 

merasakan, aku bisa 

tanggung jawab 

ditinggal ke manapun 

rumahnya aman, 

kelincinya ada yang 

jaga kan.. 

 

- - - - 
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Berharga banget 

ya kelincinya? 

hehe 

Heem..kayak anaknya 

kok. Nggak punya anak 

kan kayak anaknya. 

Dua, mati satu 

dioperasi sampai 13 

juta mati. 

 

- - - - 

Itu kelinci? Iya kelinci - - - - 

Ya ampun, sampai 

13 juta..apanya 

yang sakit? 

Dokternya di datangin 

dari Jakarta, mintanya 

tidur di Crown 

dokternya. Itu mahal 

operasinya, kembung 

itu lho sama saluran 

kencingnya ada batu 

tapi tetap mati. Kelinci 

kan lebih ringkih. 

Kalau anjing kan masih 

kuat kan, kalau kelinci 

gitu deh kayak 

anaknya, dan 

makanannya yang 

nomor satu 

makanannya. Vitamin 

apa semua nomor satu. 

 

- - - - 

Kenapa nggak 

pesen guk guk ya? 

Dia dulu mikirnya 

kalau guk-guk nggak 

ada tempatnya. Kasian 

juga kalau ditinggal-

tinggal. dikurung.. Dulu 

kan nggak bisa, kalau 

kelinci kan mau di 

lepas di mana..kecil kan 

dia jadi ya kelinci dan 

aja juga katanya 

kebetulan kok, belinya 

di Miko itu lho.  

 

- - - - 

Kepikiran banget 

ya? 

Iya dia itu langsung 

suka dan itu aja tadinya 

dia nggak mau pelihara 

hewan, ngnggak bisa 

dititip-titip kan, 

yaudahliat kelinci itu 

suka. Kelincinya itu 

kayak manggil-manggil 

itu lho..akhirnya dibeli. 

- - - - 

Sebenernya dia 

dipanggil gitu ya? 

He‟em..  - - - - 

Mbak siapa gitu 

namanya, minta 

surat buat ngurus 

sidang, surat 

keterangan dari 

psikolog untuk 

pemeriksaan  

Dia mau operasi? - - - - 
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Mungkin, KTP 

dan semua 

identitasnya 

diganti 

Oh, mau ganti cewek?  - - - - 

Heem, cuma dia... Iya memang harus ke 

pengadilan tuh tapi dia 

sudah operasi kalau 

nggak operasi nggak 

boleh. Ah, fisiknya 

cowok tapi di KTP 

cewek nggak boleh, itu 

melanggar hukum 

kalau dia operasi total 

dia boleh. Memang 

susah sih. Soalnya 

negara kita susah oh 

nerima-nerima gitu, 

mereka nggak ganggu 

kan? Mereka juga 

sebenarnya ingin diakui 

negara cuma ya tahu 

sendiri lah, kan salah 

satunya FPI ya kan? 

Kayak gitu-gitu kan 

yang...Padahal mereka 

sendiri yang... njarah, 

ngambilin apa 

ngambilin apa gitu, duit 

pakai sendiri kok. Tapi 

kita hidup di negara 

hukum ya...jadi susah. 

 

- - - - 

Terus gimana 

lagi? hehe 

Mau ngnggak mau. 

Aku kepengen lho 

tinggal di luar negeri 

lho. 

- - - - 

Dulu kayaknya 

sempat di luar 

negeri ya? 

Di Bangkok, enak 

banget, bebas banget di 

Bangkok itu yang 

apa...di Bandara aja 

mereka banyaknya 

transgender, bisa bisa 

di bandara mereka, 

yang di toko-toko besar 

gitu-gitu mereka itu 

transgender dan mereka 

itu gimana ya? bebas 

banget nggak ada 

perbedaan satu sama 

lain. Enaknya gitu lho. 

- - - - 

Di Indonesia 

masih dibatasi ya? 

Indonesia... - - - - 

Di Bangkok 

negara yang paling 

banyak untuk 

transgender ya? 

 

Banyak banget, di 

mana pun pasti ada 

mungkin 50:50 kali. 

- - - - 
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Di mana-mana 

ada? 

Di mana-mana ada 

pasti ada. 

- - - - 

Shownya aja 

mahal lho...  

800 bath, berarti 

berapa? kali 400.. 800 

kali 400..sekali show 

800 bath.  

- - - - 

Itu pasti ada yang 

gendut yaa? 

Hehehe, nggak. Foto 

100 bath  

- - - - 

Itu kalo kamu 

ngnggak dijarah 

duitnya. Sengaja 

dipegang-

pegangin 1.05,58 

Emang mereka sengaja 

dipegang-pegangin 

payudaranya dan 

kulitnya tuh bagus 

banget nggak tau 

dikasih apa. Kulitnya 

mereka pun bener-

bener beda, hormon 

mungkin bisa, suntik 

mungkin.. 

- - - - 

Manusia tanpa 

pori-pori 

Ya tanpa pori-pori.. 

nggak ada pori-porinya, 

mulus banget, bener-

bener mulus. Kaki-

kakinya tuh mulus 

banget. 

- - - - 

Kepengen begitu 

juga nggak? 

Kepengin..kepengin 

kayak gitu, tinggi 

lencir, itu tuh bener-

bener proposional, 

rambutnya panjang 

dikeriting..iya, itu tuh 

bener-bener 

proposional mereka dan 

pasti operasinya hampir 

sama kok mereka, 

sekulit-kulitnya pasti 

hampir sama semua 

mereka. 

- - - - 

Satu tempat kan? Beda kan sama waria 

sini kan kalau operasi 

sembarangan kalau di 

sana mereka pasti cari 

yang mahal kok nggak 

cari yang murah. Kalau 

di sini kan yang penting 

susunya besar ya kan, 

hidungnya mancung-

mancung itu kan, 

silikon itu kan bahaya. 

- - - - 

Ini masih pure  

Mbak? masih 

bener-bener asli? 

Asli-asli..hehe...masih 

asli. Aku takut sama 

jarum. Jarum suntik 

aku takut dibedah-

bedah. Aku setiap 

bulan cek, itu aja aku 

masih teriak-teriak kok, 

jadi susternya tahu 

“sudah nggak usah 

- - - - 
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teriak”, tapi jangan 

sakit, aku bilang gitu. 

Pasti pakainya jarum 

jarum bayi yang ndak, 

yang ndak kalo jarum 

yang orang dewasa kan 

besar banget, ini lebih 

kecil segini, ya 

memang lama 

keluarnya darahnya 

cuma gimana? aku 

takut og..daripada aku 

pingsan 

. 

Besok kalau 

melakukan 

beberapa 

perubahan kan... 

Iya itu salah satunya 

itu.. aku masih mikir, 

masih takut, pasti kan 

disobek-sobek kan. 

Aku orangnya ndak 

betah sakit. 

 

- - - - 

Dan itu lama 

sembuhnya.. 

Dan itu lama. Implan 

tuh kata temanku sakit. 

 

- - - - 

Temannya gitu? Udah, udah ada yang 

implan tapi di luar kota. 

Dia implan ini jakun 

sama payudara. Lebih 

sakit payudara daripada 

jakun katanya. Dia 

disobek kan operasinya, 

katanya sakit banget 

 

 

- - - - 

Makanya 

Mbaknya belum 

nyoba ya? 

Apa? he‟em.. Aku 

orangnya ngnggak 

tahan sakit kan. Jadi 

takut banget. 

- - - - 

Tapi ini, Mbak JY 

nggak keliahatan 

ya? 

Ndak ada og, dari dulu 

aku kurus memang 

ndak kelihatan 

kok..ngnggak ada. 

- - - - 

Pertama kali 

ketemu sih, aku 

bilang yang 

itu...bukan, yang 

lain mungkin. 

sesuai kok 

bajunya.. 

Hahahaha... Iya ininya 

dari kurus ndak ada. 

Ngnggak tahu kenapa. 

Kepengin lho operasi, 

kepengin punya 

payudara. Jadi kalau 

pakai baju kan bisa 

dibuka buka gini kan 

- - - - 

Biar kelihatan ya? Jadi kan kelihatan ada 

belahannya gitu. 

- - - - 

Tapi ngnggak ada 

bulu dada ya? 

Nggak ada..hehehe - - - - 

Dulu dibuka ada 

soalnya.. 

 

Ada to? - - - - 
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MG ada soalnya.. Kalau M bisa, dia pergi 

nggak dandan kan bisa, 

kalau aku ndak bisa, ya 

ndak ketang ada bedak 

apa pasti make up. 

Subjek suka 

berdandan 

SB Suka berdandan +++ 

Dia sholat jumat 

masih alisan lho 

Siapa? - - - - 

MG Ooh iya aku tahu sih 

sholat Jumat. 

- - - - 

Tapi alisnya tetep, 

tetep eksis 

Hehe...tetep stay on ya? 

Kalau Islam gitu ya, dia 

kan mau ngnggak mau 

tetep harus Sholat 

Jumat. 

- - - - 

Ya baguslah tapi. Iya dia masih tahu yang 

Kuasa kan. Itu kan.. 

- - - - 

Kan ada yang 

sampai akhirnya 

bener-bener udah 

begitu semakin 

jauh ya kan? 

Ya kalau aku ndak bisa 

lepas. Aku ndak make 

up nggak papa tapi ada 

satu yang ngnggak bisa, 

softlens sama bulu 

mata. Waria tuh tanpa 

bulu mata nothing.hehe 

 

Subjek suka 

berdandan 

menggunakan make 

up dan softlens 

SB Suka berdandan +++ 

Tapi nggak begitu 

kelihatan ya ? 

 

Aku nggak bisa - - - - 

Ngnggak extention 

aja? 

Aku nggak suka, nanti 

kucek-kucek kadang 

apa kalau bangun tidur 

ngucek-ngucek apa itu 

lho. Nggak bisa aku 

Aku mending pasang 

aja. 

 

- - - - 

Punya stok bulu 

mata banyak? 

 

Banyak..banyak... - - - - 

Kerja? Tapi kalau kerja, aku 

masih ada malesnya 

nggak pake tapi kalau 

kayak pergi kemana 

nonton atau apa aku 

pasti. Kalau di rumah, 

kantor atau gini aku 

ngnggak pakai, jarang 

lah paling maskara apa-

apa gitu. Kalau softlens 

kan aku minus jadi 

harus pakai, nggak 

kelihatan kalau nggak 

pakai. 

 

- - - - 

Kalau suara dari 

dulu begini? 

Dari dulu begini. - - - - 

Atau ada suara 

yang rendah gini? 

Nggak, nggak ada.. - - - - 
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Dibeda-bedain? Nggak ada, nggak ada. 

Kalau nyanyi aja aku 

bisa kok suara tinggi 

masihan. 

- - - - 

Kalau Mbak VO 

masih kelihatan 

kadang-kadang 

kan? 

Ada jakunnya dia kan 

masihan. 

- - - - 

Kayak..ehm Tapi kurus kok dia 

sekarang 

- - - - 

Iya dia kurusan 

sekarang, 

makanya aku 

ngnggak bilang 

“Mbak kenapa 

kurus?” 

Aku kan bilang, dia kan 

jualan kue kering. Dia 

nganter ke temenku, 

terus aku bilang “kok 

kurus banget sih say?”, 

“he‟eh” dia bilang gitu.  

- - - - 

Lho, udah ada 

yang punya lho 

gimana? Kok 

kosong? 

Gimana ya? sukanya 

tuh nggak bisa 100 

persen gitu, cuma 50. 

- - - - 

Kenapa? Nggak tahu. - - - - 

Masih 50 atau? Masih 50, nggak bisa 

sampai 100%. 

- - - - 

Tapi ada 

kemungkinan bisa 

naik sampai 100% 

gitu? 

Ya nggak tahu juga sih, 

nggak bisa bilang juga. 

Soalnya nggak tahu ya.. 

- - - - 

Masih apa sih 

Mbak yang 

dirasain sampai 

standar 50 aja? 

Ya gimana ya? beda aja 

sih rasanya. 

- - - - 

Beda dari yang 

dulu yang 

sebelumnya ...? 

Dulu tuh deg-degan 

tapi ini nggak, nggak 

begitu, biasa. Kalau dia 

kerja ya udah dia sibuk 

dengan kerjaannya. 

- - - - 

Terus waktu itu, 

akhirnya mau 

menerima? 

Ya biasalah, kalau di 

awal gimana. Sudah 

jalan tiga bulan  enam 

bulan gimana? Biasa 

begitu. 

- - - - 

Tapi masih 

bertahan? 

Masih, kan nggak harus 

cari gantengnya kan? 

hehe.. bener kan? 

- - - - 

Ya sedikit 

menunjang lah, 

seengnggaknya 

ngnggak bikin 

malu aja..hehe 

Hehehe...kalau aku cari 

yang biasa-biasa aja lah 

yang penting dia bisa 

kerja, cari uang sendiri. 

ya gimana? Bisa 

gantian lah. Kadang 

kan ada to malah ada 

ceweknya yang 

bayarin. Cowok-cowok 

jaman sekarang 

kan...iya loh, yang kerja 

malah ceweknya. Aku 

kalo pergi lihat malah 

- - - - 
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ceweknya yang bayar 

kok.. Makan apa, 

ceweknya. Kalau aku 

ngnggak mau, cari yang 

bisa kerja kan. Dia cari 

gantengnya kan 

mungkin? Aku no way. 

Kamu cari uang sendiri. 

Tapi punya cita-

cita nnggak sih? 

Ah, aku mau 

punya pasangan.. 

Pengin, kepengin 

banget. aku pengin 

kayak itu 

lho..transgender 

Indonesia siapa, Mbak 

Solena Chaniago 

transgender 1 M, yang 

dia OP total sampai 1 

M habisnya, sampai 

setengkorak kepala, 

rahang diubah semua 

kayak cewek. Dia nikah 

lho sekarang, sama 

bule. 

- - - - 

Orang Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

Si transgendernya 

orang Indonesia, 

cowoknya bule. Nikah 

di luar negeri. Coba deh 

cari youtube Solena 

Chaniago transgender 1 

M. 

- - - - 

Transgender 1 M 

hehe 

Dia cerita, dia sekarng 

jadi artis sama hair 

stylist artis-artis 

Hollywood. Hebat lho 

dia. Dia sebelum jadi 

transgender nikah, 

punya anak satu cewek, 

sebelum nikah sama 

cowok dia sudah nikah 

sama cewek. Terus dia 

.. kayak, ya udahlah 

aku merasa wanita, aku 

operasi. Dia habisin 

sampai 1 M loh. Bener-

bener dirubah semua 

sampai serahang kepala 

tengkoraknya, 

tengkorak kepalanya 

berubah semua. 

- - - - 

Pengin jadi seperti 

itu? 

 

Pengin, aku pengin 

banget, tinggi. 

 

Subjek ingin 

menjadi perempuan 

seutuhnya.  

PU Perempuan utuh ++ 

Terus secara 

kepribadian ada 

nggak sih yang 

aku pengin jadi 

kayak dia juga aja 

lah, apa? 

Maksudnya gimana? - - - - 
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Kan, 

mengidolakan nih 

ya mungkin 

ngnggak cuma 

secara fisik tapi 

ada perubahan 

yang secara 

kepribadian dia 

orangnya begini 

ya? Kalau punya 

idola kan biasanya 

tahu orangnya 

kayak gimana, cari 

tahu itu, ada 

nggak? 

Aku idolanya siapa ya? 

Artis, nggak begitu 

banget, paling ya.. 

- - - - 

Sama itu? Itu karena aku kagum 

aja. 

 

- - - - 

Kagum aja? Iya, aku kepengin 

seperti dia bisa nikah, 

kepengin, cuma nggak 

tahu lah itu kan takdir 

ya..yang nentuin yang 

Di Atas ya. 

Ya kan? Dia kecil loh, 

lencir, ngnggak 

kelihatan. dia sudah 

obat total dan sekarang 

lebih cantik. Dia nikah 

di luar 

 

Subjek menyerahkan 

takdirnya pada 

Tuhan  

DT Dekat dengan 

Tuhan  

+ 

Itu suaminya? Suaminya ya, suaminya 

sempat menghilang 3 

bulan karena tahu dia 

transgender tapi sang 

suami sudah terlalu 

cinta sama dia akhirnya 

kembali lagi.  

Di Amerika kayaknya 

dia. 

  

- - - - 

Iya di Amerika 

dia. 

Kalau negara Amerika 

boleh lah, nikah ya. 

 

- - - - 

Tapi orang 

Padang? 

Iya orang Padang. 

 

- - - - 

Tapi nggak 

kepikiran sampai 

yang ini dalam 

jangka yang 

panjang ngnggak 

sih? 

Iya..aku nggak bisa 

bilang juga sih. Kadang 

aku kepengin gimana 

ya, dia masih kayak 

agak anak anak kecil 

gitu ya..jadi nggak, 

nggak..umurnya nggak 

jauh beda sih selisih 4 

tahun, 28. 

- - - - 

Mengayomi? Kurang mengayomi sih 

tapi ya...Ini loh takute.. 

- - - - 
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Apa? Pacaran tuh gini loh, 

nanti kalau sudah putus 

move on nya tuh.... 

 

- - - - 

Cantik ya? Iya cantik. - - - - 

Itu anaknya ya? Iya itu anaknya yang 

cewek sama istrinya. 

Dia bilang sama 

anaknya, dia begini, 

tapi anaknya menerima.  

Ya yang sekarang sih 

gimana ya? belum 

mantep, masih 50 lah. 

- - - - 

Yang penting 

nanti menjalani 

kehidupan... 

Di jalani aja. Sama-

sama sibuk, nggak 

sering ketemu juga sih 

jadi....Jangan sering-

sering ketemu lah.. 

- - - - 

Haha.. Nanti 

bosen? 

Bosen - - - - 

Tapi udah mantap 

Mbak JY nya 

sendiri dengan 

perubahannya? 

Cuma dia nggak bisa 

kayak yang pertama, 

maksudnya kayak 

ngenal-ngenalin gitu. 

Dia masih kayak 

gimana ya? Malu gitu 

kalau ketemu. Ya itu 

aku nggak sukanya di 

situ, sama lah samain 

aku kayak orang-orang 

biasa. Maksudnya ya 

udah dikenalin aja gitu 

loh, lagian aku nggak 

mengenal temen-

temnnya juga kan. Dia 

nggak bisa. Kadang 

yang bikin aku sakit 

hati kan itu juga. 

- - - - 

Karena ada 

pembandingnya 

juga? 

Iya 

pembanding...Ehmm, 

piye ya? aku ya pengin 

ya kayak pergi ke mall 

maksudnya ketemu 

temennya. Aku kalau 

ketemu temanku, bilang 

kok, “ini”. tapi dia 

tuh... tapi dia.. ya aku 

tahu sih, mungkin aku 

bukan cewek jadi malu 

atau gimana? 

diomongin..Aku juga 

pengin diakuin kan.. 

Maksudnya ngnggak 

dia jalan sendiri atau 

gimana sih 

ya..Makanya aku nggak 

sampai 100% lah. 

Subjek ingin diakui 

sebagai bentuk 

menghargai dirinya.  

IH Ingin dihargai + 
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Dia sendiri tahu? Tahu kok, aku bilang. 

Makane aku nggak bisa 

100%. Hal yang aku 

takutin kayak gitu, 

nanti sudah 100% dia 

nya malah kayak gitu.. 

Subjek terbuka 

menceritakan 

keadaannya kepada 

pasangannya  

TO 

 

 

KB 

Terbuka pada 

orang  

 

Komunikasi 

baik 

++++ 

 

 

++++ 

Mending direm 

gitu? 

Iya, jaga hati sih ya, 

Jadi kalau sudah nggak 

bareng, sakitnya nggak 

dalem jadi biar cepet 

hilang. 

- - - - 

Sama yang dulu 

gimana? 

Sakitnya dalem banget. 

Padahal yang dulu 

sering banget lho 

ketahuan selingkuh lho, 

sering banget hp nya 

bunyi kan, aku lihat. Ya 

aku sadar sih, dia 

pengin punya pacar 

cewek. Aku bilang kok 

sama dia, “kalau kamu 

punya pacar, nggak 

apa-apa o, silahkan aja” 

Aku mundur tapi, 

daripada kamu punya 

pacar, mending aku 

yang mundur, daripada 

ngelihatin dia kan? Dia 

nggak mau, nggak mau, 

terus akhirnya dia..aku 

pertegas sendiri, kasian 

juga dia kalau sama aku 

juga nggak bakalan 

nikah juga kan. Padahal 

umurnya sudah berapa, 

terus aku bilang, 

sempat ke rumahku 

terus, nggak mau dia 

tuh, aku bilang 

“udahlah kamu” terus 

aku move on. Paling 

udah nikah dia kali ya. 

Pernah ketemu aku di 

Paragon 

kayaknya...sama 

cewek, dia papas an 

 

- - - - 

Dia tahu? Tahu. Ya dia ngnggak 

mau nyapalah, pasti 

nanti kan ceweknya 

tanya siapa. Nggak 

nyapa, tapi sampai 

rumah jadi galau ya 

 

- - - - 

Apalagi ini ya? Hmmm...kamu punya 

pacar nggak? Kamu 

punya pacar ya.. 

- - - - 
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Hhehe.. Orang 

pacaran jaman 

sekarang ya 

mbak.. bawaannya 

dibaikin cowok 

karena ada 

maunya..  

Dulu nggak ada 

pacaran jaman 

gandengan tangan.. Iya 

kan? Nonton jarang 

sekarang kemana sih? 

Hotel pasti, makan. 

Habis itu ke mana 

yang? Ke hotel yuk? 

Dimakanin dulu 

 

- - - - 

Seneng-senengin 

dulu biar ada 

tenaganya ya... 

 

Biar ada tenaganya 

bener..hahaha 

- - - - 

Kok ketawa? 

 

Bener loh, bener kok 

yaa..  

 

- - - - 

Habis makan 

dikasih asupan 

nutrisi yang baik. 

 

Betul, dimakanin dulu.. 

Kalau sudah dapat dia 

ya udah.. 

- - - - 

Oh kayak gini to? 

Gini rasanya...oh 

lah salah, aku 

keblondrok ya.. 

 

Ya...seribu satu. Kalau 

cowok menang milih 

kok, apalagi kalau dia 

berduit pasti gampang. 

- - - - 

Masih kerasa 

nggak sih Mbak 

ada sisi 

cowoknya? Ini aku 

sisi cowoknya 

kayak gini.. 

Sebenarnya aku 

cowok banget nih, 

kayak gitu. 

Ada, kadang aku lupa. - - - - 

Ngangkat galon? Iya bener..kadang 

masih ngangkat galon 

gitu-gitu lho. 

Subjek masih 

menunjukkan 

tenaganya sebagai 

laki-laki untuk 

membantu pekerjaan 

rumah.  

 

SP Sadar peran  ++++ 

Selain itu? Tapi ya mau gimana 

lagi kan? Adikku kecil, 

mamaku kecil otomatis 

ngangkat galon. 

 

Subjek mau untuk 

melakukan 

pekerjaan laki-laki 

di rumah.  

SP Sadar peran  ++++ 

Selain itu ada 

nggak? 

Apa ya? nggak ada sih. 

Oh tidur, kalau tidur 

kadang aku masih 

suka..nggak suka pakai 

piyama cewek, aku 

lebih suka pakai 

pakaian cowok yang 

kombor-kombor, kaos 

cowok-cowok gitu, 

nggak bener-bener bisa 

- - - - 
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kayak.. apa.. cewek 

piyama yang cantik gitu 

lah, nggak bisa. Aku 

nggak bisa.. 

Kayaknya kalau 

bolong 

Ya bener, malah enak 

yang gitu. 
- - - - 

Warnanya udah 

ledes 

Bener. Cowok tuh 

cuma janji-janji tok. 
- - - - 

Mbak JY masih 

ada sisi cowoknya 

yang janji-janji? 

Nggak ada, nggak ada.. - - - - 

Dijanjeni ya? Dijanjeni iya, nggak 

janjeni.. dijanjeni. 
- - - - 

Lirik-lirik gitu 

nggak sih? 

Pasti itu. - - - - 

Nggak, Mbak JY 

og. 

Oh, nggak. Aku nglirik 

paling lihat aja, 

maksudnya kalau aku 

nggak sreg, orangnya 

ganteng apa, aku nggak 

suka kok. Kalau nggak 

sreg lho, mau orangnya 

ganteng kayak apa pun 

aku nggak suka. 

Kadang ada to ganteng 

songong, kadang ada 

to? Jadi males, 

mending nggak usah. 

- - - - 

Tapi kalau dari 

dulu sampai 

sekarang pernah 

ada sukanya sama 

cewek gitu? 

Nggak pernah.. Aku 

sama sekali nggak suka 

cewek. 

- - - - 

Dari waktu SMP, 

SMA? 

Dari dulu SMP, SMA 

sampai sekarang. 
- - - - 

Tertarik-tertarik 

gitu? 

Nggak pernah. - - - - 

Emang dari dalam 

ya? 

Dari dalam, sama sekali 

nggak suka. Sama 

cowok aku malah 

tertarik, sama cowok 

tertarik sih... 

- - - - 
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WAWANCARA II : 23 OKTOBER 2017  

Pertanyaan  Jawaban   Interpretasi   Koding   Tema  Intensitas  

Waktu itu, 

gimana sih cara 

Mbak JY atau 

apa yang dikatain 

Mbak JY buat 

ngomong ke 

semua orang, “ini 

lho, aku tu 

begini” 

Ya aku nujukkin aja. 

Dandan. Tapi kalau 

mereka komen apa 

mereka tanya aku pasti 

jawab kok.  

Subjek 

menunjukkan 

dirinya yang suka 

berdandan untuk 

memberitahu orang 

tentang keadaannya.  

SB  Suka 

berdandan 

+++ 

Apa yang 

dijawab waktu 

itu?  

Ya mereka kok gini, ya 

aku jawab aja, “ya aku 

suka gini, kalau kamu 

nggaksuka temenan 

sama aku, yaudah.” 

Subjek menjadi 

dirinya sendiri dan 

terbuka mengenai 

keadaannya.  

TO Terbuka pada 

orang 

++++ 

Kalau 

sejarahnya? Apa 

kejadian atau ada 

kejadian apa 

waktu kecil yang 

bikin sampai 

akhirnya Mbak 

JY sadar, kok 

malah aku 

sukanya jadi 

perempuan ya.. 

Aku nggaktau ya, aku 

dari kecil memang 

sudah suka dandan. 

Terus dulu kan aku 

ibaratnya anak 

pembantu, kan mamah 

papahku nggak pernah 

di rumah. Jadi sehari 

sama pembantu dari 

pagi sampai sore.Lha 

itu tu, mbakku suka 

pakai selendang dibuat 

kemben, rok-rok rokan 

itu tu aku suka 

malahan. Jadi setiap 

hari kalau mamah 

papahku nggak ada 

dibuatin gitu.  

Terus dia ngancem 

“kalau kamu nggak 

mau makan, kamu 

nggak tak buatin rok”. 

Ya namanya anak kecil 

takut to, ya aku makan. 

Tapi ya itu aku dapet 

rok kemben itu. 

 

Subjek suka 

berdandan sejak 

kecil dan mendapat 

dukungan dari 

perilaku pengasuh 

tanpa kontrol 

orangtua. 

SK 

 

SB  

 

 

TK 

Sejak kecil 

 

Suka 

berdandan  

 

Tidak ada 

kontrol 

orangtua 

++ 

 

+++ 

 

 

+ 

Malah jadi 

kebiasaan itu?  

Sudah ada jiwanya 

ditambahin kayak gitu, 

terus… kebawa.. 

 

Subjek sadar 

memiliki jiwa 

sebagai perempuan.  

JP  Jiwa 

perempuan  

+++ 

Sebelum itu, kan 

mungkin itu rasa 

semakin kuat. 

Sebelum itu, apa 

yang dirasakan?  

Nggak tau ya, lebih 

suka ke perempuan..  

Bajuku cowok semua 

tak kasih temen-

temenku lho. Aku 

nggak punya baju 

cowok.  

Subjek lebih suka 

menjadi perempuan 

dan membuang 

barangnya sebagai 

cowok.  

SB 

 

 

 

JP 

 

 

 

Suka 

berdandan  

 

 

Jiwa 

perempuan 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 
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MC Membuang 

barang cowok 

+ 

Dari sejak kecil? Eeee, SMP.. Mulai tak 

kasih-kasihin.. 

- - - - 

Mulai membuang 

baju cowoknya?  

Iya..  pelan-pelan nggak 

lagsung..  

SMA langsung tak 

buang tak kasihin 

temen-temenku.  

Baramg cowok 

subjek mulai 

dibuang dan 

diberikan kepada 

oranglain.  

MC Membuang 

barang cowok 

+ 

Responnya orang 

lain waktu  itu ke 

Mbak JY, selain 

tanya? 

 

Pasti nyinyir ya mereka 

di belakang. Cuma 

nggak berani kayak 

langsung ke aku sih..  

Subjek mulai 

dikucilkan dan 

dijadikan bahan 

pembicaraan oleh 

orang lain. 

DR Direndahkan  ++ 

Tapi ada? Kalau langsung pasti 

aku jawab kok.  

Subjek akan menjadi 

terbuka saat ada 

oranglain yang 

bertanya langsung 

padanya 

TO Terbuka pada 

orang 

++++ 

Yang dirasain 

waktu itu, waktu 

dinyinyirin gitu?  

Sakit pertamanya dulu, 

sakit hati.. orang 

ngomong aja, mungkin 

masih umur juga yaa 

labil kan anak 

seumuran aku.. terus 

semakin ke sini 

semakin ke sini orang 

mau bilang apa 

terserah. Kamu mau 

ngomongin aku A 

sampai Z, aku buktiin 

aja..  

Subjek merasa sakit 

hati saat pertama 

direndahkan.  

Namun subjek 

berusaha 

menunjukkan sisi 

positif dari dirinya.  

PS 

 

 

NP  

Perasaan sedih 

 

 

Nilai hidup 

positif 

++ 

 

 

++++ 

Waktu itu, cara 

Mbak JY 

menyikapinya 

Mbak JY 

ngadepin sakit 

hatinya gimana? 

Nangis, nggakbisa apa-

apa. Mau bales gimana. 

Belum berani. Sekarang 

aku sudah berani.  

Subjek hanya 

menangis saat 

merasakan oranglain 

membicarakan 

dirinya.  

PS Perasaan sedih ++ 

Yang bikin 

ngrasa  “aku ni 

perempuan 

banget” tu apa? 

Nggak tau ya, atiku 

sendiri sih.  

Subjek merasa 

hatinya yang 

mengatakan jika 

dirinya adalah 

seorang perempuan. 

 

JP Jiwa 

perempuan 

+++ 

Secara fisik? 

secara..  

Secara fisik menurutku 

secara fisik hehehe.. 

nggaktau ya dari kecil 

aku ngrasanya aku 

perempuan. Aku suka 

kalau di kaca gitu tu 

dandan sendiri apa 

sendiri gitu aku lihat ini 

tu perempuan, yang di 

dalem kaca tu 

perempuan. gitu.. 

nggaktau kenapa..  

 

Subjek merasa 

dirinya perempuan 

sejak kecil bahkan 

ketika berdandan 

lebih merasa jika 

dirinya adalah 

perempuan utuh. 

SK 

 

SB  

 

 

 

JP  

Sejak kecil 

 

Suka 

berdandan 

 

 

Jiwa 

perempuan  

++ 

 

+++ 

 

 

 

+++ 
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Apa yang 

didapat, pelajaran 

apa yang 

dimaknai dari  

kejadian 

dikucilkan? 

Itu jadi lebih kuat itu, 

lebih berani. Dulu kan 

ibaratnya kan…  

Lha itu mebuat aku 

bertahan. Aku ngayem-

ayem atiku sendiri sih, 

biar orang.. aku nggak 

sakit hati sih.. 

Mentalnya lebih kuat 

dengan ditekan. 

Semakin ke sini 

mentalnya semakin 

kuat. Desainer desainer 

juga yang shemale ya 

sukses kan. Karena dari 

kecil dipush, mentalnya 

jadi semakin kuat.   

Subjek berusaha 

menenangkan 

hatinya sendiri dan 

mencoba memaknai 

jika dirinya semakin 

ditekan semakin 

kuat.  

NP  

 

 

 

MK 

 

 

 

EN 

Nilai hidup 

positif 

 

 

Memaknai 

pengalaman 

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

++++ 

 

 

 

+++ 

 

 

 

++++ 

Kalau tentang 

pelecehan 

seksual, pernah 

nggak dapet 

pelecehan 

seksual?  

Nggak pernah dapet 

pelecehan seks sih.. 

Pernahnya langsung, 

aahahahahaha..  

 

- - - - 

Nggak 

dilecehkan to?  

Ahahahaha, nggak 

dilecehkan kok kita 

mapan tok.  

 

- - - - 

Mbak JY, 

kemarin kan 

pernah cerita ya 

kalau papah itu 

dulu justru kalau 

kasih saran ke 

Mbak JY itu 

lewat mamah. 

Apa yang 

dipikirin sama 

Mbak JY, apa 

yang dirasain 

sama Mbak JY 

“kok papahku 

nggak ngomong 

langsung sama 

aku ya.”  

Iya.. Nggak pernah 

ngomong langsung ke 

aku.. Papahku diem ya 

orange ya..  

- - - - 

Mbak JY pernah 

berpikir nggak 

sih tentang alesan 

atau atau “kok 

papah nggak 

ngomong 

langsung ke aku 

ya” ada perasaan 

gimana gitu? Ada 

nggak?  

Ya mungkin mikirin 

perasaanku kali.. 

Papaku terlalu sayang 

mungkin sama aku. 

Jadi dia takut nyakiti.  

Aku kalau kenapa 

sedikit papahku 

langsung kepikiran o. 

Cuma lewatnya 

mamahku, mamahku 

yang ngomong.  

 

 

Subjek dekat dan 

memiliki 

komunikasi yang 

baik dengan 

orangtua.  

KB Komunikasi 

baik.  

++++ 
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Jadi ketika..  Mamahku mentalnya 

lebih kuat daripada 

papahku..  

 

- - - - 

Jadi ketika 

disampaikan 

pesan dari papah 

lewat mamah 

waktu itu nggak 

ada keanehan 

yang dirasain 

sama Mbak JY?  

 

 

Nggak ada..  - - - - 

Memang 

berpikirnya 

papah nggakmau 

menyakiti?  

Heem.. Heem.. Papah 

kalau di rumah 

orangnya diem kok. Ini 

F kalau ke rumah main 

gitu, papah diem, di 

kamar, nggakmau 

ngomong. Gitu aja..  

 

- - - - 

Komunikasi dari 

Mbak JY itu 

paling baik 

dengan siapa?  

Semua baik sih 

komunikasih. 

Mamahku setiap jam 

ya.. Telepon. 

 

 

Komunikasi subjek 

dengan orangtua 

baik.  

KB  Komunikasi 

baik 

++++ 

Mamah?  Setiap jam, aku udah 

pulang mamahku 

belum pulang pasti 

tanya “kok belum 

pulang.” 

  

 

Subjek memiliki 

perhatian besar 

terhadap 

orangtuanya.  

SP  Sadar peran ++++ 

Berarti paling 

baik..  

 

 

Walaupun di luar 

negeri aku juga gitu 

yaa.. aku mesti telepon 

yaa.. 

  

 

Komunikasi subjek 

baik di manapun 

subjek berada. 

KB Komunikasi 

baik 

++++ 

Paling baik 

dengan mamah?  

 

Hm…  - - - - 

Yang bikin 

begitu kejadian 

papah? Atau apa?  

Ya bisa jadi sih. Salah 

satunya.  

Setelah ayah 

meninggal subjek 

menjadi dekat 

dengan mamah. 

OM  

 

 

 

EN 

 

 

Orangtua 

meninggal 

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

++ 

 

 

 

++++ 

Selain itu?  Gimana yaa.. karena 

lebih kayak temen ya.. 

Sudah kayak temen sih 

jadi ya itu lebih deket 

aja sekarang. Sekarang 

kan aku tidurnya satu 

Setelah ayah 

meninggal subjek 

menjadi dekat 

dengan mamah. 

OM  

 

 

 

EN 

 

Orangtua 

meninggal 

 

 

Evaluasi nilai 

hidup  

++ 

 

 

 

++++ 
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(sambil 

menggabungkan dua 

jari telunjuknya) 

bareng.. Sama 

mamahku. Dulu nggak. 

 

 

Baru-baru ini?  Setelah papahku 

meninggal to, tiga 

tahun.. dulu enggak. 

Adekku malah sendiri..   

 

- - - - 

Kalau orang yang 

sering memberi 

saran ke Mbak 

JY? 

  

Hmmm, siapa ya.. 

mamahku..  

- - - - 

Apa yang sering 

mamah ingatkan 

atau kasih tau ke 

Mbak JY?  

Ya kalau ngomong 

sama orang dijaga.  

Orangtua sering 

mengingatkan agar 

subjek menjaga 

perkataannya kepada 

orang lain.  

 

MS Dapat 

menerima saran 

+++ 

Selain itu?  Jangan sering make up 

tebel. Aku jarang pakai 

rok lho, soalnya kata 

mamahku kelihatan 

besar banget.   

 

Orangtua 

mengingatkan 

penampilan subjek.  

MS Dapat 

menerima saran 

+++ 

Mengingatkanny

a karena terlihat 

besar begitu 

atau..  

Ya karena mungkin 

sudah menerima gitu 

jadi ya ngarahke gitu 

lho.. kalau pakai baju 

ya jangan yang pendek-

pendek. Kan perutmu 

besar. Gitu itu lho.. 

Gitu-gitulah mamahku.  

 

Subjek mendapat 

masukan dari 

orangtua karena 

orangtua sudah 

menerima keadaan 

subjek.  

KM 

 

 

MS 

Keluarga 

menerima 

 

Dapat 

menerima saran 

++ 

 

 

+++ 

Tapi mamah 

sempat nggak sih 

mbak bilang, 

nyaranin “kenapa 

sih nggak 

kembali aja?” 

Pernah ya pernah. 

Mamahku waktu itu 

ngomong kalau bisa 

mbalik. Cuma kan aku 

sendiri nggak bisa. Jadi 

otomatis kan mau 

nggak mau mamahku 

terima.  

Subjek merasa 

sudah tidak bisa 

kembali menjadi 

laki-laki dan 

mengungkapkan 

pada keluarga jika 

dirinya ingin 

menjadi perempuan 

sehingga keluarga 

dapat menerima.  

 

JP  

 

 

 

KM 

Jiwa 

perempuan 

 

 

Keluarga 

menerima 

+++ 

 

 

 

++ 

Akhirnya terima 

gitu ya..  

Pernah kok ngomong 

sama pacarnya dia 

(menunjuk ke 

temannya)  

 

- - - - 

Ngomongnya 

malah sama 

pacarnya?  

Pas cerita-cerita gitu. 

Aku nggak ada. Aku 

nggak ada. Terus 

pacarnya dia cerita.  

- - - - 



346 
 

 

Mamah memang 

sempat pengen?  

Kalau bisa mbalik ya 

kalau bisa mbalik. 

udah.. Lha mau gimana 

lagi, anaknya susah o..  

Subjek merasa 

sudah tidak bisa 

kembali menjadi 

laki-laki karena 

merasa lebih cocok 

menjadi perempuan. 

JP Jiwa 

perempuan 

+++ 

Responnya Mbak 

JY selama ini 

yang 

menganggap “oh 

mamah sudah 

menerima” tapi 

kok mamah 

ngomong kayak 

gitu?  

Biasa aja..  

Ya mungkin kan 

mamahku mikirnya 

anak lanang nomer 

satu. Kok gini..  

- - - - 

Yang dipikir dari 

Mbak JY gitu ya?  

Heem, mungkin yaa.  

Aku ya gimana, nggak 

bisa..  

- - - - 

Tapi waktu itu, 

Mbak JY bilang 

nggak sih sama 

mamah, “nggak 

bisa mah” 

Nggak bisa, aku 

bilang.. udah nggak 

bisa.. Kalau kamu 

ngarepin anak, mau 

cucu.. Ada adekku. 

Aku bilang gitu.  

 

Subjek merasa tidak 

bisa kembali 

menjadi laki-laki.  

JP  Jiwa 

perempuan 

+++ 

Hatinya nggak 

ngrasa gimana 

gitu?  

 

Nggaktau ya, mamahku 

nggakpernah cerita sih.  

- - - - 

Nggak 

maksudnya 

hatinya Mbak JY, 

ketika tau 

mamah…  

Ya aku kasian sih, tapi 

ya gimana yaa.. Nggak 

bisa dilawan sih. Ini ya, 

aku ya seperti ini..  

Subjek menyadari 

jika dirinya adalah 

seorang permpuan 

yang sudah tidakbisa 

kembali menjadi 

laki-laki. 

PD  

 

 

TO 

 

 

JP 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Terbuka pada 

orang 

 

Jiwa 

perempuan 

 

++++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Tapi sedih nggak 

sih mbak?  

Aku pengen ya kalau 

bisa suatu saat, 

nggaktau ya kalau 

mungkin punya uang 

banyak, aku bayi 

tabung kok. Jadi nggak 

berhubungan sama 

orang kan, lewatnya 

tabung kan. Anak 

kandung tapi lewatnya 

bayi tabung. Kepingin..  

 

- - - - 

Membangun 

relasi, sejauh ini 

belum bisa 

membangun 

relasi dengan 

siapa?  

 

Relasi.. siapa ya?  - - - - 
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Membangun 

hubungan baik 

sejauh ini yang 

belum bisa 

dengan siapa?  

Nggak ada sih. Semua 

baik.  

Aku pasti mendalami 

kok karakternya satu-

satu orang-orang. 

Gimana gimana 

gimana, jadi aku tau 

harus bersikap.  

 

Subjek berusaha 

menjalin relasi baik 

denga ari memahami 

karakter setiap orang 

yang dikenalnya.  

NP 

 

 

 

MK 

Nilai hidup 

positif 

 

 

Memaknai 

pengalaman  

++++ 

 

 

 

+++ 

Pengalaman 

dengan tetangga?  

Ya itu, aku pernah ada 

temenku dateng ke 

rumah, mobilnya 

nggakboleh diparkirin 

di depan rumah 

tetanggaku. Aku tau 

gitu ya marah, habis itu 

tiap ada tamunya 

tetanggaku ya aku pasti 

langsung bilang jangan 

parkir di depan 

rumahku. Sampai 

sekarang jadi nggak ada 

yang parkir di depan 

rumahku, kecuali 

tamuku.  

Mereka bisa jahat sama 

aku, aku juga bisa lebih 

jahat..  

Subjek memiliki 

relasi buruk dengan 

tetangga karena 

tetangga 

mengucilkan dan 

memadang subjek 

dengan rendah.  

RB 

 

 

DR 

 

 

DK 

Relasi buruk 

 

 

Direndahkan  

 

 

Dikucilkan  

++++ 

 

 

++ 

 

 

+ 

Kalau, dari 

pengalaman yang 

kemarin, Mbak 

JY bilang Mbak 

JY tu orang yang 

egois.  

 

Iya egois aku Subjek menyadari 

jika dirinya adalah 

orang yang egois.  

PD Paham dan 

peduli pada diri 

++++ 

Pernah nggak sih 

ada orang yang 

nggakmau dekat 

sama Mbak JY 

karena 

keegoisannya 

Mbak JY?  

 

Adekku. Aku sama 

adekku kadang 

berantem sampe 

sekarang masih 

berantem.  

- - - - 

Karena egoisnya 

Mbak JY? Mbak 

JY menyikapi 

gimana, itu kan 

adeknya Mbak 

JY ya itungannya 

tapi kok begitu. 

Sampai akhirnya 

dia memilih jaga 

jarak gitu dengan 

Mbak JY? Apa 

yang dirasakan 

sama mbak JY?  

 

Aku biasa aja sih. 

Kadang dia juga 

njengkelin sih.. Jadi..  

gimana yaa.. Aku  

biasa.. Cuma kalau 

ketemu ya aku baik-

baik.  

Subjek berusaha 

menjalin relasi yang 

baik dengan adik 

meskipun terkadang 

keegoisan subjek 

muncul. 

PD 

 

 

 

NP 

 

 

Paham dan 

peduli pada diri 

 

 

Nilai hidup 

positif 

++++ 

 

 

 

++++ 
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Punya usaha biar 

bisa dekat nggak 

sih sama 

adeknya?  

Ya pasti ada. Aku pasti 

berusaha. Cuma adekku 

tu punya sikap 

njengkelke.  

 

- - - - 

Apa yang bikin Sengak gitu lho 

orangnya.. diem 

memang diem kayak 

papahku gitu orangnya, 

cuma orangnya sengak. 

Sekali nyletuk, bikin 

sakit hati. Itu adekku 

gitu, makanya 

urusannya sendiri-

sendiri urusannya di 

rumah sendiri-sendiri. 

Kayak nonton kan 

harusnya ngajak adek 

lebih mudah ya, cuma 

aku nggakmau. Aku 

pasti ngajaknya 

mamahku. Adekku 

kadang tak ajak, tapi 

banyak nggakmaune. 

Apalagi sekarang kan 

punya pacar, punya 

dunianya sendiri kan 

sudah besar.  

- - - - 

Kalau usahanya 

Mbak JY biar 

nggak dipandang 

sebelah mata 

sama orang? 

Mbak JY pernah 

punya harapan ya 

biar waria tu 

nggak dipandang 

sebelah mata 

sama orang. Nah 

apa yang dilakuin 

sama Mbak JY?  

Apa yaaa.. Ya itu to 

kerja yang bener. Kan 

sebenere bisa kan, ngak 

harus berdiri di pinggir 

jalan.  

Subjek dapat 

menerima masukan 

dari orangtua 

sehingga saat ini 

subjek memiliki 

komitmen untuk 

tidak bekerja di 

pinggir jalan. 

MS 

 

 

 

NP 

Dapat 

menerima saran 

 

 

Nilai hidup 

positif 

++++ 

 

 

 

++++ 

Itu kan dari 

dalam diri Mbak 

JY sendiri, kalau 

selain itu? 

Itu sih dari dalem 

dirinya sendiri ya, 

soalnya susah sih. 

Kalau orangnya 

nggakmau, sudah 

kadung enak di jalan 

kan..  

- - - - 

Usahanya Mbak 

JY sebagai waria, 

posisi Mbak JY 

di sini sebagai 

waria gitu ya biar 

nggak dipandang 

sebelah mata 

gitu?  

 

Aku bilang kok, aku 

punya temen aku 

bilangin kalau bisa 

jangan terus-terusan, 

dia kan dulu kan gitu 

maksudnya. Cuma aku 

bilang kok jangan 

keterusan  

- - - - 
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Kalau secara 

Mbak JY pribadi, 

usaha Mbak JY 

untuk 

menunjukkan ke 

orang biar nggak 

dipandang 

sebelah mata?  

 

 

Ya itu, berpenampilan 

yang sopan.  

Subjek berusaha 

menunjukkan diri 

sebagai waria yang 

baik dengan 

penampilan yang 

sopan. 

NP 

 

 

 

Nilai hidup 

positif 

++++ 

Selain profesi 

selain 

penampilan?  

Ya jangan terlalu sering 

kumpullah sama kayak 

gitu. Kayak gitu kan 

pasti ada komunitas 

kan. Apalagi shemale 

kan kerjanya 

kebanyakan kayak gitu. 

Aku sih mencegah itu, 

makanya aku 

nggakmau kumpul.  

Subjek berusah 

memilah teman 

sehingga tidak 

terbawa arus negatif 

oranglain.  

NP 

 

 

 

TG 

Nilai hidup 

positif 

 

 

Teguh 

pendirian  

++++ 

 

 

 

+ 

Menghindari?  Soale pergaulan tu, 

dulu ada temenku 

make‟ kan terus 

ngajakin aku tapi aku 

nggakmau.  

Subjek berusaha 

menjaga jarak agar 

tidak terkontaminasi 

dengan hal negatif. 

NP 

 

 

TP 

Nilai hidup 

positif 

 

Teguh 

pendirian   

++++ 

 

 

+ 

Punya prinsip 

menolak gitu?  

Menolak pasti..  - - - - 

Dapat godaan ya 

itu brarti. Respon 

Mbak JY waktu 

itu?  

Aku menolak pasti. 

Aku nggakmau 

langsung. Kalau kamu 

mau terusin ya terusin 

sendiri.  

Subjek berusaha 

mempertahankan 

nilai positifnya 

dengan menolak 

tantangan dari 

lingkungan sekitar.  

NP 

 

 

TP 

Nilai hidup 

positif 

 

Teguh 

pendirian   

 

Sempat berpikir 

tentang gimana 

ya tanggapannya 

temenku ketika 

aku menolak?  

Nggakpapa. Aku nggak 

peduli. Wong itu 

ibaratnya bahaya kok 

buat diriku sendiri. 

Amit-amit kalau aku 

ada apa-apa kan yang 

susah aku sendiri sama 

keluarga.  

Subjek siap dengan 

segala konsekuensi 

dari usahanya 

mempertahankan 

nilai hidup yang 

dipegang selama ini. 

NP 

 

 

TP 

Nilai hidup 

positif 

 

Teguh 

pendirian   

++++ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 
 

 

WAWANCARA PIHAK LAIN : 23 OKTOBER 2017 

Pertanyaan  Jawaban   Interpretasi   Koding   Tema  Intensitas  

Kenal sama Mbak 

JY sudah berapa 

lama?  

Dari, tahun 2013.  - - - - 

Di mana?  Dikenalin temen. Di 

pelangi. Di kenalin 

temen. Dia punya 

temen, sahabat dari 

sekolah namanya MN.  

- - - - 

Dikenalin tapi 

malah bisa deket? 

karena?  

Heem. Karena asik aja. 

Dulu dia punya mobil. 

Dulu aku mobilku pas 

pergi dulu jarang 

dipakai orang rumah. 

Jadi dia dulu sering 

jemputin, jadi kita 

akrab.  

- - - - 

Karena di jalan 

gitu ya?  

Heem. Terus kan dia 

juga nggak kerja saat 

itu. Terus aku suka 

main. Kan aku kalau 

pulang kerja sering 

capek. Suka main, dia 

pas kebetulan bisa. Jadi 

sering main. Yok 

makan di sini yok 

makan di sini. Dan kita 

hobinya sama, sama-

sama makan.   

- - - - 

Kelihatan ya?  Iya kelihatan ya 

badannya. Dulu aku 

sering kuliner mbak.  

 

- - - - 

Emang sekarang 

enggak?  

Enggak. Sekarang aku 

lagi program diet. 

Lhoooo…. Aku turun 

kok. Serius cuma turun 

5 kg. ahahahaha.. 4 

bulan.. lama yaaa.. 

nyesek yaaa..  

 

- - - - 

Yang bikin cocok 

selain karena 

sering keluar 

bareng apa?  

Eeeee, nggak sakit 

atian. Konteksnya, jadi 

aku kan kalau ngomong 

sama dia nggak ada, 

nggak ada yang 

ditutup-tutupi. Jadi 

kalau ya ngomong 

kasar, dia nggak sakit 

ati. Dia ngomong kasar 

ke aku, ya aku nggak 

sakit hati. Cocoknya 

itu.  

 

Subjek adalah orang 

yang terbuka dengan 

orang lain. 

TO Terbuka pada 

orang 

++++ 
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Selain itu? Ada 

bahasan yang 

sama-sama cocok 

gitu?  

Apa ya? kita sama-

sama gitu. Tau ya? 

Cuma bedanya dia 

shemale aku enggak. 

Kita nggak pernah 

rebutan orang. Kalau 

kita pergi ke luar kota 

ke luar negeri kita 

selalu tidurnya berdua.  

 

- - - - 

Mas termasuk 

yang bersahabat 

bersembilan sama 

Mbak JY?  

 

Iya, kita bersahabat 

bersembilan. Iyaaaa.  

- - - - 

Berarti udah 

lumayan lama ya 

kenal Mbak JY.  

Iya 4 tahun, Agustus ya 

Agustus.. Agustus 4 

tahun lebih 2 bulan.  

- - - - 

Melihat Mbak JY 

pertama kali itu 

Mbak JY yang 

seperti apa?  

Belum kenal ya 

brarti, baru 

melihat.   

Pertama kali ketemu 

langsung klik aja. 

Soalnya sama-sama 

cuawakan. Tau ya 

cuawakan apa. Cerewet 

gitu lho. Dia nggak 

jaim akunya juga eee 

saat itu aku lagi butuh 

temen. Dalam konteks 

aku saat itu selama 

beberapa tahun itu aku 

jarang keluar rumah.  

- - - - 

Sampai akhirnya 

ketemu Mbak JY? 

Heem. Sampai.. setiap 

hari keluar. Setiap 

hari..Dulu nggak 

pernah mbak. Dulu aku 

tetep jalan itu cuma 

nonton sama satu orang 

tok. 

- - - - 

Terus satu 

orangnya itu ke 

mana?  

Almarhum. Udah 

meninggal.  Sahabatku. 

Dia kenal juga. Terus 

setelah kenal dia jadi 

keluaaar terus.   

- - - - 

Menemukan 

sahabat ya?  

Iya menemukan 

sahabat baru. Aku sama 

dia keluargaku sama-

sama tau. Aku pergi 

sama keluargaku ya dia 

juga tak ajak. 

- - - - 

Yang bikin 

percaya sama 

sosok Mbak JY?  

Apa ya? Sebenernya 

nggak percaya 

sih..loooh.. 

ahahahaaha.. gini mbak 

kia ini bersembilan ya, 

kalau udah cerita sama 

satu yang lain nanti 

pasti tau.  

 

- - - - 
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Berarti tanpa harus 

mengulang cerita 

ya?  

 

 

Jadi kita punya group 

tembuslah.. clue clue.. 

jadi kalau aku cerita 

sama dia yang lainnya 

pasti tau.  

- - - - 

Dari bersembilan 

kenapa yang 

dipilih untuk 

mendengar cerita 

pertama Mbak JY?  

Bukan dipilih ya. 

Soalnya dari Sembilan 

itu dari pertama kali 

kenal sama dia dulu. 

Jadi gini aku berteman 

sama dia ternyata aku 

punya kenalan yang dia 

juga kenal. Terus lhoh, 

lhoh lhohh.. cocok terus 

yaudah diterusin.  

 

- - - - 

Lebih spesifik ke 

Mbak JY 

sekarang, yang 

diketahui ya  mas 

ya. Mbak JY tu 

masalah apa sih?  

Eheeheheheehehe, 

masalah apa ya..  apa 

ya mbak. Masalah apa 

ya? dia tu paling paling 

paling, orang yang 

nggak pernah cerita 

soal apapun. Dia. 

Jarang.  

 

Kayak aku. Jadi dia itu 

ya, hidup dibikin happy 

aja nggak pernah punya 

masalah. Punya uang 

nggak punya uang dia 

ketawa ketawa terus. 

Itu JY. Jadi ya apa ya 

mbak orang yang ngalir 

ajalah. Jadi kalau 

ditanya dia punya 

masalah apa  ya nggak 

ada ya. Pacar? punya, 

Uang? ya dia kerja. 

Jalan-jalan? juga bisa 

bayar sendiri. Apa yang 

ini..  

 

 

Subjek jarang 

bercerita 

masalahnya kepada 

orang lain. 

SM Menyimpan 

masalah sendiri 

++ 

Masalah dalam 

diri mungkin, 

missal punya 

pengalaman apa. 

Kok ngalamin gini 

ya?  

Oooooo, dia pernah 

down. Tentang 

orangtuanya. Jadi, dia 

kan pernah ke Thailand 

berapa minggu ya? eh 

berapa bulan ya? dia ke 

Thailand dua bulan 

terus papahnya 

meninggal. Posisi habis 

telepon baik-baik aja.  

 

Papahnya meninggal 

mendadak. Nah, aku 

lihat dia punya masalah 

Masalah terbesar 

subjek ketika 

orangtuanya 

meninggal. Masalah 

lain yang dihadpi 

subjek tidak pernah 

diceritakan ke orang 

lain.  

OM 

 

 

SM 

Orangtua 

meninggal  

 

Menyimpan 

masalah sendiri 

++ 

 

 

++ 
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yang bener-bener down 

ya waktu itu. Saat itu 

papahnya meninggal. 

Dulu dia pernah nangis 

di depan Java mall 

sama aku karena itu 

papahnya. Dia bukan 

tipe orang yang punya 

masalah sama cowok, 

masalah keuangan dia 

nangis. Itu enggak. 

Nggak mengumbar.  

 

Dia jaraaaaaaaang 

sekali. Aku tau dia 

nangis tu ya cuma pas 

papahnya nggak ada. 

Masa-masa itulah, 

masa-masa 40 hari. 

Kehilangan lama nggak 

ketemu, tiba-tiba 

papahnya nggak ada 

kan.. syok yaa. Nangi 

ya saat itu.  

 

 

Itu tadi kan kalau 

masalah berat ya, 

kalau masalah-

masalah kecil? 

Kan pasti pernah 

ngeluh?  

Kalau masalah kecil 

paling masalah kita 

segenk aja ya. Masalah 

kita eeee kalau 

misalnya, kalau kita 

saling bercandaan. 

Saling bercandaan gitu, 

terus ada temen yang 

sekali dibercandain dia 

langsung pecah gitu. 

Marah-marah. Soal itu 

sih paling, soal itu.   

 

- - - - 

Waktu itu melihat 

Mbak JY 

menyikapinya 

dengan gimana?  

Apa ya, paling, santai 

sih kita ya. Dia santai, 

paling dia “waktu aku 

ditembak aja diem, dia 

ditembak pisan wae 

wes kayak gitu 

marahe”. Tapi paling 

ya sehari dua hari 

selesai.  

Subjek dapat 

menyelesaikan 

masalah yang 

dihadapinya. 

MM Mengatasi 

masalah 

++ 

Kalau masalah 

yang Mas tau 

sendiri Mbak JY 

bisa 

menyelesaikan?  

Apa ya.. Dia nggak 

pernah cerita, semua 

discover diselesein 

sendiri. Nggak pernah.. 

Mungkin ada temen 

walaupun dibuka kak, 

ada satu dua masalah 

yang itu diskip sendiri. 

Ya mungkin itu dia.  

Subjek lebih 

memilih untuk 

langsung 

menyelesaikan 

masalahnya tanpa 

bercerita kepada 

orang lain. 

SM 

 

 

MM 

Menyimpan 

masalah sendiri 

 

Menyelesaikan 

masalah  

++ 

 

 

++ 
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Tertutup?  Bukan tertutup ya, tapi 

dia bilang ini buka 

public bukan urusan 

temen, ini lingkungan 

keluargaku.. 

Mungkiiin. Dia bukan 

tipe orang yang punya 

masalah suka nyusahin 

temen. Diselesein 

sendiri. Paling kalau 

dia nggak punya uang, 

belum gajian. Aku 

minjemin.  

Subjek selalu 

memilah mana hal 

yang perlu 

dibagikan dan mana 

yang tidak perlu 

dibagikan. Sehingg 

subjek selalu 

berusaha 

menyelesaikan 

masalahnya sendiri. 

SM 

 

 

MM 

Menyimpan 

masalah sendiri 

 

Menyelesaikan 

masalah  

++ 

 

 

++ 

Itu kan lebih ke 

financial? selain 

itu?  

Nggaktau ya. Soalnya 

dia masih ada 

mamahnya sih. 

Mamahnya yang masih 

aktif. Mamahnya kan 

pengusaha ya. Jadi 

kalau dia ada masalah 

yang membelek masih 

bisa dibackup 

mamahnya. Dia santai 

aja. Nggak yang terlalu 

gedhe ya.  

    

Masalah dengan 

orang?  

Masalah sama orang? 

Si Botak itu.  Temenku 

sama dia. Jadi temenku 

tu punya pacar suka 

halu gitu. Suka 

mengada-ada, yang 

nggak ada jadi ada. Itu 

yang buat pecah karena 

pasangannya. Halu 

gitu, pacarnya 

menceritakan dia orang 

kaya punya usaha ini 

usaha itu. Tapi kan 

namanya satu temen 

udah segenk udah 

tahunan kan ya pastinya 

tau lama-lama jadi tau 

yaa. Ekonomimu 

berapa, tapi dia tu halu. 

dia sok.  

- - - - 

Terus yang bikin 

akhirnya 

bermasalah sama 

Mbak JY?  

Dia dijelek-jelekin 

karen JY jujur bilang 

pacarnya tu gimana. 

Tapi malah nggak 

terima. Terus akhirnya 

temennya menjauh. 

Pacarnya bilang kalau 

nggak suka temenan 

sama JY sama aku juga. 

Aku sama JY itu 

modelnya kalau nggak 

suka bilang nggak suka. 

Subjek adalah orang 

yang suka terbuka 

dan apa adanya 

dengan orang lain. 

TO  Terbuka pada 

orang 

++++ 
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Segenk juga gitu, kalau 

kita nggak suka 

langsung tembak di 

depan.  

 

Memang jadi 

kebiasaan gitu 

atau ada yang 

membiasakan 

begitu?  

Enggak, emang 

kebiasaan.  

- - - - 

Berarti sosok 

Sembilan orang 

ini memang saling 

terbuka satu sama 

lain?  

 

Iya. 

JY yang paling kecil, 

yang lain udah pada 

dewasa.  

- - - - 

Paling muda?  Umurnya JY 24, yang 

lain tua tua.  

- - - - 

Emang yang lain 

berapa?  

33.. eeee iya 33  - - - - 

Kalau Mbak JY 

pernah nggak sih 

musuhan sama 

orang?  

Ehmm.. setauku yaa 

Nggak pernah. Soalnya 

dia kalau salah 

langsung minta maaf. 

Kalau kamu mau marah 

yowes. Yang penting 

aku udah minta maaf 

sama kamu.  

Subjek orang yang 

memiliki prinsip 

tidak takut meminta 

maaf jika dirinya 

salah. 

NP Nilai hidup 

positif 

++++ 

Kalau setaunya 

Mas F, Mbak JY 

pernah minta maaf 

ke siapa?  

Sopo yaaa.. Ya paling 

ke HA itu. Yang 

mantannya halu itu. Ya 

itu tok. Ya sekali itu 

paling ya.Karena kan 

nggak enak posisinya.  

- - - - 

Kalau sama Mas F 

pernah ada 

masalah nggak?  

Oooo, sering mbak.  - - - - 

Apa?  Tukaran terus kita 

hahahahahaha  

Enggak enggak..  

- - - - 

Sama sekali?  Sama sekali. Soalnya 

aku kalau sama dia 

nggak ada yang tak 

tutupin, kalau aku 

nggaksuka ya bilang 

nggak suka.  

Subjek dan pihak 

triangulasi adalah 

orang yang sama-

sama terbuka. 

TO Terbuka pada 

orang 

++++ 

Mbak JY pernah 

minta maaf sama 

Mas F nggak?  

Nggak pernah sama 

sekali. Aku juga nggak 

pernah minta maaf 

sama JY. Dan kita 

nggak pernah marahan. 

Ehmm,pernah. Dia 

paling gini, mungkin ya 

dia sensi sendiri. Dia 

sensi sendiri, bahasanya 

dia sama bahasaku kan 

sama. Maksudnya, 

Subjek orang yang 

jika menyadari 

dirinya salah akan 

berani untuk 

meminta maaf.  

NP  Nilai hidup 

positif 

++++ 
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kalau ngomong eee 

kalau kasar ngomong 

kasar ngomong kasar 

ngomong kasar. 

Mungkin dia sensi 

sendiri. Terus dia tau 

tau gini “ngomongku 

ndak kasar? kalau kasar 

sorry ya.”  

Berarti sadar ya? 

Bisa bilang 

begitu?  

Mungkin, tapi sering 

nggak sadarnya. 

hhahahahaa.. Tapi 

sekali. Paling waktu itu 

makanya aku tanya 

“kowe ngopo to?” 

Biasa to. Aku sama dia 

tu ngomong anjing ya 

anjing. Dia juga nggak 

suka yang ini ini, dia 

lebih suka yang 

jedaaaaaar. Jadi nggak 

ada yang ngomong-

ngomong belakang.  

Subjek lebih 

menyukai 

keterbukaan dan 

subjek berusaha 

untuk menjadi orang 

yang terbuka. 

TO  Terbuka pada 

orang. 

++++ 

Eeee, kelebihan 

dari Mbak JY 

yang ditahu sama 

Mas F apa?  

Dia Miss Persahabatan. 

Soalnya di genk 

sembilan itu kalau ada 

apa-apa ngomongnya 

sama dia.  

- - - - 

Mbak JY bisa 

dibilang sebagai 

penengah begitu? 

Ehmmm.. enggak…  

Eh, iya iyaa. Jadi kalau 

kalau kadang ada temen 

yang dicritani bilang ke 

si B ditambah-tambahi. 

Kan jadi berantem kan 

mesti. Nah kalau aku 

enggak, kalau aku 

nyampein ke A ya apa 

yang diomongin sama 

si B.  

Subjek adalah orang 

yang apa adanya dan 

berusaha terbuka 

tanpa memperkeruh 

suasana dalam 

persahabatan.  

MJH  Menjaga 

hubungan  

+ 

Persis?  He‟e. Cuma dia pasti 

bilang kita kan temen. 

Masak cuma gara-gara 

begitu berantem.  

Subjek selalu 

berusaha membuat 

persahabatan dalam 

keadaan baik. 

MJH  Menjaga 

hubungan  

+ 

Paling muda tapi 

begitu?  

Iyaaa, semua ceritanya 

ke dia. 

Kalau mau nonton juga 

gitu. Kita mau nonton 

rame-rame  lewatnya 

juga dia. Nonton yok, 

nanti dia yang contact-

contact.   

- - - - 

Nggak ada group?  Ada, kalau JY lebih 

seneng langsung. Kan 

pada sibuk kan, lama 

pasti pada balesnya. 

Jadi tak telepon satu-

satu. Aku nggak suka 

- - - - 
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nunggu soalnya. 

Diteleponin pasti satu-

satu. Kan kalau posisi 

sibuk chat nggak akan 

dibales, tapi kalau 

telepon kan pasti 

penting jadi pasti 

langsung diangkat.  

Padahal ya cuma 

ngajakin nonton 

ya?  

He‟e… Nonton.  

Terus kalau kita mau 

nonton di mana gitu, 

dia yang koordinator, 

ngasih tau “nanti kita 

nongkrong di sini 

ya..jam segini yaaa…” 

yang suka ngingetin ya 

dia.  

- - - - 

Selain itu? Selain 

Miss persahabatan 

ya?  

Itu paling ya.. - - - - 

Kelebihan Mbak 

JY selain itu? 

Masak cuma itu?  

Itu luar biasa lhoo.  - - - - 

Apa cuma ada satu 

kelebihan?  

Diaaa… apa yaa mbak. 

Karena dia masih kecil 

mungkin ya. Jadi, eeee 

ya aku lihatnya baru 

itu.  

- - - - 

Selain itu nggak 

ada?  

Apa yaaa… Nggak 

pernah ngrepotin juga.  

Nggak pernah 

ngrepotin, nggak 

pernah sambat. Sambat 

tu apa ya Bahasa 

Indonesianya?  

Subjek menyimpan 

masalahnya hanya 

untuk dirinya 

sendiri.  

SM  Menyimpan 

masalah 

sendiri. 

++ 

Mengeluh?  Mengeluh, nggak 

pernah mengeluh.  

Terus… dia juga 

kerjanya rajin. 

Kerjarajin, rajin main 

juga.. hahahaha 

 

Subjek tidak 

membagi 

masalahnya dan 

mengeluhkan 

keadaaan dirinya 

pada orang lain.  

SM  Menyimpan 

masalah 

sendiri.  

++ 

Atau mungkin 

lebih sederhana, 

aa yang disuka 

dari Mbak JY? 

Kalau mungkin 

ditanya orang 

Mbak JY tu 

orangnya gimana 

sih? punya 

kelebihan apa? 

akan menjelaskan 

bagaimana?  

JY..  tu orangnya ceria, 

nggak pernah sakit ati. 

Eeeeeee, terus kalau 

ditembak maksudnya 

yang sensitif-sensitif 

dia juga nggak yang 

cemberut gitu. Dia 

orangnya fair. Kalau 

dia A ya dibilang A. 

Cuma kadang dia 

nggaktau tempatnya. 

Bukan waktunya 

nembak dia nembak. 

Gitu..  

 

Subjek memiliki 

prinsip untuk 

terbuka pada orang 

meskipun terkadang 

subjek tidak 

memahami waktu 

yang tepat untuk 

mengungkapkan. 

NP  

 

 

 

TO 

Nilai hidup 

positif 

 

 

Terbuka pada 

orang 

++++ 

 

 

 

++++ 
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Saking terbukanya 

ya?  

Iya he‟e he‟e.. Jadi 

kadang dia nggak 

sensitif.  

- - - - 

Nggak peka sama 

lingkungan?  

Kalau dibilang peka sih 

dia peka kok mbak. 

Mungkin sekali dua 

kalilah yaa kadang 

nggak peka. Tapi, 

sering pekanya dia 

daripada aku, 

ahhahahaha..  

 

 

Subjek memiliki 

kepekaan yang 

tinggi terhadap 

orang-orang yang 

ada di sekitarnya.  

SP  Sadar peran  ++++ 

Lebih peka Mbak 

JY?  

Iya, dia lebih peka, 

kalau aku harus sering 

dibilangin terus.  

 

- - - - 

Selain itu?  Dewasa..  Subjek dikenal 

sebagai pribadi yang 

dewasa 

 

NP  Nilai hidup 

positif 

++++ 

Di mana letak 

kedewasaannya?  

Eeee, letak 

kedewasaannya…  

 

    

Atau ketika apa 

gitu?  

Ketika menyikapi 

masalah mbak.. Ya itu.. 

dia kalau ngrasa salah 

pasti akan minta maaf. 

Dan dia tu berusaha 

orang tu nggakboleh 

sakit hati sama aku. Dia 

suka menjaga 

hubungan, pokoknya 

gimana orang nggak 

sakit hati sama dia. Ya 

menjaga hubunganlah.  

 

Dia selalu mempelajari 

karakter orang. Dia 

gitu..  

Kadang aku yang 

ngingetin malah dia. 

Kalau pergi-pergi juga, 

dia yang lebih prepare 

daripada aku. Jadi aku 

selalu dia. Kalau kita 

mau pergi ke mana gitu 

dia pasti neleponin aku 

jangan lupa bawa ini 

bawa itu bawa ini bawa 

itu..  

 

Jangan lupa besok jam 

segini.. Besoknya 

ditelepon lagi, 

ngingetin. Kamu udah 

berangkat belum. 

Subjek dikenal 

sebagai pribadi yang 

memiliki prinsip 

untuk terus menjaga 

hubungan dan tidak 

merepotkan 

oranglain saat 

dirinya memiliki 

masalah dengan cara 

berusaha 

menyelesaikan 

masalahnya sendiri.  

NP  

 

 

 

SM  

 

 

 

 

MM 

 

 

 

MJH 

Nilai hidup 

positif 

 

 

Menyimpan 

masalahnya 

sendiri  

 

 

Menyelesaikan 

masalah  

 

 

Menjaga 

hubungan  

++++ 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

+++ 
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Mastiin. Dia orangnya 

gitu, peduli. Soalnya 

biar oranglain juga 

tanggungjawab.  

 

Kelebihan ya tadi? 

Kekurangannya? 

Jeleknya Mbak JY 

tu apa? Penilaian 

dari Mas F..   

Jeleknya apa yaaa… 

kekurangannya… 

kekurangannya apa 

ya… apa ya…. Paling 

itu ya mbak, kadang 

nggak sensitif. 

Semuanya dipukul rata. 

Itu aja sih mbak. 

Soalnya aku jarang 

tengkar sama dia sih..  

- - - - 

Kalau tentang 

hubungannya 

Mbak JY dengan 

orang lain? Kan 

sering cerita ya, 

jengkel-jengkel..  

Oooo, paling dia 

jengkel-jengkel gitu 

yaaa… Kalau udah ya 

udah.. Gini lho, dia 

nggak suka kalau ada 

yang ngomongin di 

belakang. Kalau kamu 

nggak suka ya 

ngomongo.. kalau 

kamu apa ya langsung 

ngomong.  

 

- - - - 

Pernah kejadian 

dengan siapa?  

Ada.. CK tu.. Ada 

temeku namanya CK. 

Sering. Itu masuk 

bersembilan. Itu sering 

mbak.  

 

- - - - 

Kenapa? suka 

ngomongin di 

belakang?  

Apa ya.. Nggampahan.. 

dia orangnya 

nggampahan.  apa 

yaaa.. CK itu sukanya 

nganu orang tapi kalau 

dianu nggakmau. Ya 

itu, kayak tadi to 

nyentil.. dia maunya 

nyentil tapi kalau 

disentil nggakmau. 

Ketika disentil 

langsung marah-marah. 

Nah itu, aku lihat dia 

marah gedhe ya waktu 

itu.  

- - - - 

Waktu itu, dia 

mengatasinya 

gimana? 

Menyelesaikannya 

dengan gimana?  

Ya apa ya.. Dia 

ngomong ke CK. Kok 

CK marah kenapa, 

padahal JY baru 

ngomong sekali. 

Sempet waktu itu JY 

didemin 2 hari tapi 

akhirnya ya dihubungin 

terus ya udah baik-baik. 

Subjek menyadari 

perannya dalam 

persahabatan 

sehingga berusaha 

mengingatkan 

sahabatnya yang 

dianggap melakukan 

kesalahan. 

MJH  Menjaga 

hubungan  

+++ 
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Dari kita bersembilan 

paling ya 

bermasalahnya sama 

dia tok. Kalau yang 

paling dewasa dari 

genkku bisa dibilang ya 

JY. Tapi beda sama 

CK. Jadi dia tu 

orangnya tempramen. 

Nggak paham tu apa ya 

namanya maksudnya 

nyinyir gitulah. Kalau 

kita kan temenan harus 

bisa menerima 

kelebihan dan 

kekurangan satu sama 

lain ya. Tapi dia 

nggakbisa, dia kan 

harusnya juga gitu. 

Kalau nggak bener ya 

diingetin buat jangan 

gitu. Nah yang paling 

sering ngingetin itu si 

JY. Pasti kita satu sama 

lain punya kekurangan 

kok, dan pasti kita bisa 

nerima. Tapi kalau 

udah kebangetin ya JY 

paling berani bilangin 

“jangan gitu” 

 

Tukang 

mengingatkan gitu 

dibersembilan itu 

siapa?  

Ya JY itu. Nonton.. 

Kan kita sering nonton. 

Kalau yang lain lebih 

cuek.  

 

- - - - 

Jadi kalau ada 

sesuatu pasti 

langsung 

diingetin? Pasti?   

Iya.. he‟e.. Pasti.. 

Soalnya yang lain 

sibuk, Si JY tu 

nggakbisa kayak gitu.  

 

- - - - 

Terus biasanya 

apa yang dilakuin 

sama Mbak JY?  

Jadi misalnya nonton 

jam berapa sekarang 

udah jam berapa dia 

pasti langsung hubungi 

semua temen-temen 

ngomong “udah jam 

berapa ini” Dia 

kebiasaan gitu. kita 

misal nonton jam 9 ni 

udah jam setengah 9 

kok belum dateng aku 

pasti udah bingung 

sendiri. Dia kalau ada 

orang yang udah janji 

sama dia ya harus. 

Wong udah janji kok. 

Subjek adalah orang 

yang memiliki 

prinsip jika janji 

harus ditepati 

sehingga subjek 

akan marah jika ada 

orang yang tidak 

menepati janjinya. 

NP  Nilai hidup 

positif  

++++ 
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Dia orangnya gitu. 

Kalau sampai ada yang 

batal janji pasti JY 

marah.  

Kekurangan lain 

dari Mbak JY?  

Apa ya.. Tempramen, 

dia orangnya 

tempramen. Aku nggak 

begitu ngerti sih. 

Soalnya aku sama dia 

sama-sama kenal udah 

gini.  Kalau nyetir 

mobil mbak, kalau 

nyetir mobil sukanya 

marah-marah apalagi 

kalau misalnya disusu-

susu orang. Tapi kalau 

dalam biasa gini, 

karena kita 

ngomongnya sama-

sama keras ya jadi aku 

nggak ngrasa kalau dia 

tempramen. Cuma 

kadang kalau nyetir 

krasa, ngomel-ngomel 

sendiri.  

 

    

Apa peran Mbak 

JY ini dalam 

persahabatan 

bersembilan? 

Mbak JY berperan 

sebagai orang 

yang gimana?  

Ehm.. Penyampai.. 

unek-unek ya. He‟e 

penyampai unek-unek.  

Jadi kalau aku, dalam 

arti kalau aku nggak 

suka sama A itu kalau 

udah ngak nggakbisa, 

misalnya sama temenku 

yang satu ya si A gitu, 

udah berulang-ulang 

kali seperti itu terus 

kadang aku jengkel 

sendiri to terus kadang 

aku nggakmau ketemu 

dulu. Nggakmau 

ketemu dulu. Yok 

kumpul yok nggakmau 

ketemu dulu. Mungkin 

nanti, bukan mungkin 

ya. 

 Pasti nanti JY yang 

menyampaikan. Jadi 

nanti temenku A itu 

yang ngajak ngomong 

aku sendiri.  

 

Subjek selalu 

berusaha membantu 

menyelesaikan 

masalah kedua 

teman yang 

bertengkar sehingga 

persahabatan 

menjadi baik-baik.  

SP  

 

 

KB 

 

 

 

MJH 

Sadar peran  

 

 

Komunikasi 

baik 

 

 

Menjaga 

hubungan  

++++ 

 

 

++++ 

 

 

 

+ 

Penyalur?  Penyalur.  

 

- - - - 

Selain itu?  Apa ya? Paling itu 

doang. 

 

- - - - 
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Pengingat, 

penyalur? Pemberi 

nasehat?   

Pengingat penyalur. 

Kalau pemberi nasehat 

enggak ya.. Lebih ke 

dia koordinatorlah 

untuk hal ntar 

nongkrong di mana. 

Ketemu jam segini yaa. 

Nah gitu..  

- - - - 

Kalau Mbak JY 

kan sering cerita 

ni, tapi pernah 

nggak ni Mbak JY 

cerita tentang 

pengalaman yang 

sama tapi dialami 

dengan orang yang 

berbeda?  

Enggak. Dia tipe orang 

yang hati-hati. 

Nggakmau masuk 

lubang yang sama. 

Misal ya, soal cinta ya. 

Eeee, kadang jengkel 

sih. Kalau soal cinta tu 

kadang dia bikin 

jengkel. Soalnya 

kadang dia jaga hati 

sendiri sih. Misal ada 

orang yang suka, udah 

seneng udah 

didatengin. Tapi dianya 

nggakmau nanti gin-

gini gini-gini.. Dia 

kayak parno sendiri 

gitu lho. Sampai 

sekarang menemukan 

orang yang tepat.   

Subjek adalah orang 

yang berusaha 

belajar dari 

pengalaman.  

MK  Memaknai 

pengalaman 

+++ 

Sebelum 

transformasi?  

Aku nggaktau. Dia 

kalau sama aku kadang 

nggak dandan o mbak 

kalau pergi sama aku. 

Soalnya udah sering 

berdua ya jadi ya biasa.  

- - - - 

Apa yang 

diketahui tentang 

Mbak JY dengan 

keluarganya?  

Apa ya, apa yang.. eee.. 

apa ya.. tentang 

mamahnya adeknya 

kadang dia cerita ke 

aku, tentang keuangan 

kadang cerita. Terus 

apa ya.. ya paling 

itulah. Sama mamahnya 

aku deket karena 

kadang aku manggilnya 

mamah mertua. 

hehehehe..  

- - - - 

Kalau sama 

mamah sama 

adek, kira-kira 

Mbak JY pernah 

punya masalah 

sama keduanya 

nggak sih?  

Enggak, enggak 

pernah. Sama sekali. 

Ngomel-ngomel 

paling.. Tapi sekarang 

dia sama mamahnya 

udah kayak temen 

malahan.  

- - - - 

Pernah mengeluh 

tentang mamahnya 

atau tentang 

adeknya?  

Endak. Paling 

bercandaan. Kan 

mamahnya sekarang 

janda ya. Kita paling 

Subjek selalu 

menyimpan masalah 

sehinga oaranglain 

tidak tahu saat 

SM  Menyimpan 

masalah sendiri 

++ 
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bercandai mamah 

mertua ini dapet pergi 

ke Jakarta nemuin 

cowok.paling gitu-gitu. 

Tapi untuk masalah 

berat enggak.  

subjek memiliki 

masalah.  

Masalah kecil? Enggak, nggak pernah.  Subjek selalu 

menyimpan masalah 

sehinga oaranglain 

tidak tahu saat 

subjek memiliki 

masalah. 

SM  Menyimpan 

masalah sendiri 

++ 

Sampai sekarang?  Kalau masalah kecil 

apa ya mbak. Dia 

paling kalau masalah 

kalau mamahnya nikah 

lagi ya.. Paling itu tok.  

- - - - 

Selain itu?  Endak, selama ini 

belum.  

Subjek selalu 

menyimpan masalah 

sehinga oaranglain 

tidak tahu saat 

subjek memiliki 

masalah. 

SM  Menyimpan 

masalah sendiri 

++ 

Nggak pernah 

mengeluh tentang 

mamah?  

Belum..  - - - - 

Kalau tentang 

prinsip hidupnya 

Mbak JY, yang 

ditau sama Mas F 

apa?  

Yang penting dia happy 

aja. hehhehehe.. 

taggungjawab, 

nggakmau jahat sama 

orang. Setauku itu tok, 

nggakmau nyusahin 

orang. Paling nyusahin 

aku tok mbak hehehe..  

Subjek memiliki 

prinsip untuk 

bertanggungjawab 

dan tidak menjahati 

orang lain. 

SP  

 

 

NP  

Sadar peran  

 

 

Nilai hidup 

positif 

++++ 

 

 

++++ 

Apa yang bisa 

dipelajari dari 

sosok Mbak JY?  

Apa ya.. Dia tu mbak 

care banget. Terlalu 

care sama temen. Care 

sama temen, cuma 

kadang eee jengkel aja 

karena terlalu carenya 

malah dia kadang sakit 

sendiri. Maksudnya, 

kadang hal-hal nggak 

penting tu dia pikirin 

gitu lho. Itu bukan 

areamu gitu. Tapi 

kadang dia malah 

kasian gini-gini. Nah 

itu lho yang kadang 

terlalu care malah 

kadang aku yang yaa 

dibilang suka sih suka 

dibilang nggak suka ya 

nggak suka. Jadi kayak, 

rugi gitu lho, badannya 

tu nggak sekuat itu. 

Kamu nggakusah lari 

Subjek adalah orang 

yang peduli dengan 

orang lain.  

NP  Nilai hidup 

positif  

++++ 
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sana lari sini gitu lho. 

terlalu care sama 

temen, aku yang nggak 

suka itu.  

Tapi ya itu 

kelebihannya dia. Jadi 

aku yang nggak suka 

itu mbak, tapi aku suka 

dia yang care, sama 

temen care banget. 

Segitunya..  

Wong pergi aja aku 

diteleponin jangan lupa 

bawa ini bawa ini.. 

bawa ini bawa itu bawa 

ini bawa itu. Jadi kayak 

dia tu nganu aku gitu. 

Cuma, badannya 

kadang kasian sendiri 

aku ngelihatnya. 

Mungkin karena dia 

masih kecil ya jadi aku 

ngelihatnya dia masih 

kuat. Tenanganya 

masih banyak itu..  

Kalau sejauh in 

tau nggak sih Mas 

F, kalau Mbak JY 

tu sebenernya 

pengen jadi orang 

yang kayak 

gimana? Atau 

pernah nggak 

denger Mbak JY 

negeluh bilang 

„aku pengen gini, 

tapi kok gini ya…  

Eehmmm, jadi orang 

kaya ya dia 

eheheheheheeheheh… 

Dia nggak pernah, dia 

ngalir aja hidupnya. 

Mengalir aja.. 

Prinsipku sama dia 

hampir sama syukuri 

aja. Kalau bisa ya ayo, 

kalau bisa ya yawes. 

Jadi kita nggak terlalu 

yang mikir berat. 

Soalnya aku sama dia 

juga menekankan gitu. 

Iso jalani, ndakiso 

yowes. Nggakusah 

ngoyo. Kan kadang ada 

orang yang pengen 

terus caranya dipaksa. 

Kalau dia enggak. 

Mengalir aja. Santai.  

Prinsip hidup subjek 

adalah selalu 

bersyukur 

NP  Nilai hidup 

positif 

++++ 

Brarti nggak ada 

harapan tentang 

dirinya gitu?  

 

Paling kan dia 

pengennya berubah 

total itu ya.. 

Subjek ingin 

menjadi perempuan 

seutuhnya. 

PU  Perempuan 

utuh 

++ 

Kaitannya dengan 

prinsip hidupnya 

menjadi pribadi 

yang lebih baik. 

Jadi bukan ke hal-

hal yang ke tujuan 

hidup gitu?  

Mungkin gini mbak, 

karena aku sama dia 

bukan orang yang 

klayapan sama orang 

sana orang sini, orang 

sana orang sini .. dan 

kita mainnya sama 
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orang-orang yang udah 

kerja eeee.. dan mainku 

sama dia ya sama kita-

kita aja jadi ya, meh 

apa. Ngerti ya 

maksudnya ya?  Jadi 

dia nggak, sing penting 

dia kebutuhan cukup, 

keuangan cukup.. Aku 

lihatnya ya.. Dia 

pengen bisa yowes..  

Hanya sebatas itu?  Hanya sebatas itu. 

Paling dia pengen eee 

beliin mobil mamahnya 

sekarang.  

- - - - 

Kalau perannya 

dalam keluarga? 

yang dipengen 

keluarga Mbak JY 

seperti apa?  

Enggak ya, mamahnya 

juga santai nggak 

menuntut. Cuma paling 

mamahnya nuntut dia 

kerja yang bener. Gitu 

tok. Wes itu tok mbak. 

Mamahnya ya JY 

dandan ya terserah 

wong itu wes dia. 

Kayak aku lihat 

mamahnya ya yowes. 

Jadi nggak ada, nggak 

ada nuntut yang 

macem-macem ya. Jadi 

dia, juga nyaman-

nyaman aja. Ndelalah 

rejekinya dia, lucknya 

dia kerja di tempat 

yang tepat. Jadi 

lingkungannya dia juga 

mendukung, 

ekonominya juga 

hasilnya juga 

mendukung, nggak 

yang aneh-aneh. Dan 

kita bersembilan itu 

juga orangnya nggak 

aneh-aneh, jadi kita 

saling nopang. 

Misalnya, pergi makan 

nggak ada uang salah 

satu ya kita yawes 

yook. Makan aja gitu..  

Subjek terbuka dan 

dapat diterima 

keadaannya oleh 

keluarga maupun 

teman-temannya. 

TO 

 

 

DO 

 

 

MP 

 

 

KM 

Terbuka pada 

orang  

 

Diterima orang 

lain 

 

Mendapat 

pengakuan  

 

Keluarga 

menerima 

++++ 

 

 

++ 

 

 

+ 

 

 

++ 

Kalau tentang 

kemampuan yang 

dimiliki sama 

Mbak JY? Apa 

kemampuan dari 

Mbak JY? Mbak 

JY tu punya 

kemampuan apa 

sih? 

11 12 sama akulah. 

hehehehe..  

Soal apa ni? Da itu 

pinter nyanyi, bisa nada 

falsetto paling tinggi. 

hhahahaha… 

Maksudnya apa ni? 

kemampuan dalam hal 

apa?  

- - - - 
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Dalam hal talenta?  Apa ya? dia nyanyi 

doang. Dia LC mbak. 

hhahahahaa…  

Ya dia bisa 

mengimbangi orang 

mbak, jadi kalau 

ngobrol sama dia selalu 

bisa mengimbangi. Dia 

suka baca mbak, suka 

nonton youtube. Dia 11 

12 sama akulah mbak. 

heheheehe bedanya dia 

nonton berita aku 

nonton infotainment 

hahaha..  

- - - - 

Kalau ada 

pengalaman yang 

dimaknain gitu 

nggak? 

maksudnya, dalam 

arti Mbak JY 

pernah cerita sama 

Mas F teryata 

“aku nggabisa ya 

yang kayak gini 

ini” 

Nggak, nggak pernah 

seberat itu.  

- - - - 

Api pernah nggak 

ada pengalaman 

yang dimaknai 

dari Mbak JY 

yang disadari. 

Misal ada 

pengalaman, terus 

Mbak JY bisa 

bilang “ternyata 

aku bisa belajar ini 

ya dari kejadian 

ini..” tapi 

diceritakan ke Mas 

F.  

Nggak pernah ya. 

Kayaknya dia cuma 

memaknai sendiri. 

Soalnya dia nggak 

ceroboh sih mbak 

orangnya. Nggak kayak 

aku. Dia orangnya 

selalu mikir dulu, hati-

hati. Ya paling 

menyesale itu tok yaaa..  

Pergi ke Thailand terus 

nggak ketemu papahe.  

Soal cinta dia biasa aja 

sih mbak. Soal 

hubungan persahabtan 

juga nggak ada. 

Soalnya kita kalau udah 

selesai yawes. Udah 

selesai. Kalau dia kalau 

udah selesai ya selesai. 

Jadi, eeee mencoba 

selalu senyum sama 

temen yang pernah ada 

masalah sama dia 

ketemu di jalan ya 

senyum. Say hello. Dia 

juga langsung ngrasa 

nggaka da apa-apa 

sama dia.   

Subjek menyimpan 

masalah dan 

pengalamannya 

sendiri sehingga 

dimaknai sendiri 

juga.  

SM  

 

 

MM  

 

 

MK 

Menyimpan 

masalah sendiri  

 

Menyelesaikan 

masalah  

 

Memaknai 

pengalaman 

+ 

 

 

++ 

 

 

+++ 

Kalau soal 

tetangga?  

Lha itu, luar biasa. Luar 

biasa itu tetangganya. 

Hubungan subjek 

dengan tetangga 

DR 

 

Direndahkan  

 

++ 
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Banyak yang nyinyir. 

hehehehehe…  

buruk karena subjek 

selalu direndahkan. 

RB Relasi buruk ++++ 

Apa yang pernah 

diceritakan 

tentang 

tetangganya?  

Banyak mbak. Soalnya 

kan dia eeee kita kan 

kalau pergi kalau pergi 

kan dia misal nggakbisa 

kan kita jemput. Dan 

kita kan kalau pulang 

ya namanya kan anak 

muda ya single semua 

kan kalau pulang 

malem. Naaaah, kalau 

dia pulang dianter tu 

kadang tetangganya tu 

inguk-inguk. Suka 

memata-matai gitu lho. 

Nggak ada kegiatan di 

luar jadi ada kegiatan di 

luar. Terus bisik-

bisik.Ngomong ke 

mamahnya yang nggak-

nggak  

Subjek direndahkan 

dan dikucilkan oleh 

tetangganya.  

DR  

 

DK  

Direndahkan  

 

Dikucilkan 

++ 

 

+ 

Itu ngomong di 

depan? 

Maksudnya 

kelihatan di depan 

gitu?  

Sampai pada ngelihatin 

gitu. Kadang langsung 

dihadepi sama Mbak 

JY. Pernah di depanku 

langsung juga. Ada 

yang pura-pura buang 

sampah. Maaf, muslim 

apa nasrani? 

- - - - 

Aku nasrani.  Aku muslim. Nah deket 

rumah dia kan ada 

musholla. Nah waktu 

itu, ada ibu-ibu mau 

sholat. Kita lewat. 

Terus mbisik-mbisikin. 

Tapi taulah itu 

ngomongin kita, wong 

sebelumnya mereka 

nggak ada apa-apa kok. 

Langsung  bisik-bisik. 

Kan ngomongin kita 

pasti. Siapa lagi kalau 

bukan kita kan.. eee 

terus JY langsung 

bilang mau ibadah mau 

sholat kok bisik-bisik, 

ngomongin orang. 

Orang mau ngadep 

Tuhan kok senengnya 

rasan-rasan. Langsung 

diomongin sama JY di 

depan orangnya  

Subjek direndahkan 

oleh tetangganya.  

DR  Direndahkan ++ 

Lalu 

tanggepannya 

mereka gimana?  

Diem aja. Kalau 

enggak kebangeten JY 

pasti diem aja kok. 

Cuma ini kan di depan 

Subjek direndahkan 

oleh tetangganya.  

DR  Direndahkan ++ 
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langsung jadi JY 

sendiri juga jengkel 

juga ya. 

Terus tetangganya ada 

yang resek banget juga 

mbak.  

Disikapi gimana 

sama Mbak JY? 

selain mungkin 

ngomong 

langsung?  

Yaudah nggakbisa 

disikapi mbak. Soalnya 

pernah ada tetangganya 

yang hampir mukul 

temennya kok. Jadi ada 

Bapak tetangga yang 

resek itu mau mukul 

temennya kok.  

- - - - 

Karena?  Nggaktau. Jadi ada 

temennya dateng sama 

pacarnya main ke 

rumahnya JY. 

Temennya tu ada yang 

bercanda sama 

pacarnya dorong-

dorongan gitu lho. Nah 

sama tetangga 

dilihatnya kok porno,  

langsung mau 

disamperin mau dijotos 

gitu. Ya otomatis JY 

sebagai yang punya 

rumah nggak terima to, 

langsung ditunjuk-

tunjuk itu sama JY di 

depan muka bapaknya. 

Ya bukannya nggak 

sopan tapi bapaknya 

juga keterlaluan banget. 

Kalau tetangganya itu 

parkir di depan rumah 

aja JY diem aja.  

Tapi kalau ada 

temennya JY yang 

parkir di depan 

rumahnya pasti 

langsung telepon JY 

nyuruh biar mobil 

temennya dipindah. 

Sekarang giliran JY 

yang bilang kalau ada 

orang yang parkir di 

depan rumahnya JY 

selain tamunya JY lihat 

aja. Jadi sampai 

sekarang ngak ada yang 

berani parkir di depan 

rumahnya JY selain 

tamunya JY. Soalnya 

JY orangnya gitu, kalau 

orang lain biasa aja JY  

- - - - 
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juga bakal diem. Tapi 

kalau udah keterlaluan 

gitu ya siapa yang bisa 

terima ya kan mbak.  

Ada pengalaman 

apa lagi selain itu? 

Tentang tetangga 

yang nyinyir gitu 

ya..  

Itu doang, yang nyinyir 

ingal satu orang itu 

mbak. Yang satunya 

lagi udah meninggal 

kayaknya.  

- - - - 

Itu yang ada di 

depan Mas F itu 

ya yang dialami 

langsung sama 

Mas F. Kalau 

yang keluhkan 

sama Mbak JY?  

Paling tetangga itu 

mbak. Kalau soal 

tetangga ya.. Ya resek 

itu. Makanya paling dia 

ngingetin kalau aku 

parkir suruh di depan 

rumahnya aja.  

Subjek selalu 

direndahkan dan 

bermasalah dengan 

keluarganya.  

DR Direndahkan ++ 

Tentang 

tetangganya?  

Itu tok mbak. Nggak 

ada lagi. Soalnya kalau 

dalam selama aku 

berteman sama dia ya, 

selama aku berteman 

sama yang lain-lainnya 

ya, kita nggak pernah 

mbahas yang ini.. bahas 

yang sedih-sedih. 

Paling ketemu kita 

happy-happy. Paling 

ketemu bersembilan itu, 

paling ketawa-ketawa, 

cerita lucu, ejek-ejekan.  

- - - - 

Brarti sampai 

sekarang 

masalahnya sama 

tetangga ya?  

Iya sama tetangga. Tapi 

sekarang tetangganya 

udah lumayan daripada 

yang dulu.  

- - - - 

Apa yang bikin 

jadi lumayan?  

Mungkin karena dia 

berani ngelawan.  

Subjek ingin 

dihargai oleh 

oranglain.  

IH  Ingin dihargai  + 

Jadi tetangga 

kalau mau 

nglakuin juga jadi 

mikir gitu ya?  

Iya, mikir.. 

Kebanyakan kan kalau 

kita diem diem semakin 

diem kan semakin 

di…injak-injak ya. Dia 

di rumah juga nunjukin 

kalau dia arogan, biar 

orang lain ngak 

ngrendahin dia.  

Subjek ingin 

dihargai dan tidak 

direndahkan oleh 

orang lain. 

IH  Ingin dihargai + 

Apa yang 

dinasehatin?  

Eeee… paling itu eee 

kalau dia marah-marah 

sama temen gitu aku 

bilang jarke wae 

rakwes. cuekin aja. 

Nggakusah diambil ati.  

Terus kalau soal -

tetangga ya aku 

mendukung apa yang 

dia lakukan. Kalau 

memang kamu bener ya 

- - - - 
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lawan ae. Kalau kamu 

bener kenapa harus 

takut. Soalnya kan aku 

sama ya kayak JY 

nggak punya papah. 

Kalau aku diem yawes 

entek.  

Ya tapi karena aku 

sama dia udah biasa 

dirasani orang yaa, 

yaudah.. selama nggak 

nyinyir di depan 

langsung. Paling gitu 

aku ngandaninya. 

Soalnya dia harus siap 

mental. Kalau dia udah 

gini ya harus siap 

diomongin orang. Aku 

juga paling ngomong 

sama dia buat 

ngehormatin orang lain.  

 

Kalau Mbak JY 

keluar rumah 

juga?  

Enggak, soalnya dia 

nggakmau.   

Lebih milih jaga jarak 

biar menghindari 

masalah.  

 

- - - - 

Pernah tau, Mbak 

JY dapet godaan 

tentang prinsipnya 

nggak? Misal 

Mbak Jy punya 

prinsip 

bertanggungjawab 

sama keluarga, 

Mbak JY orang 

yang bisa 

menengahi dalam 

persahabatan, 

begitu. Tapi 

pernah nggak sih 

apa yang dimiliki 

Mbak JY itu 

tegoda. Dalm arti 

dia punya 

tantangan?   

 

Enggak, dia nurut-

nurutaja. Lurus-lurus 

aja jalannya.  

Paling dia itu 

sebenernya nggakmau 

pakai kartu kredit. Nah 

cuma kita bilang bikin 

rakwes biki. Nanti 

kalau butuh apa-apa 

pakai kartu kredit. 

Paling itu dia.  

- - - - 

Kalau personal, 

lebih ke 

kepribadian.  

Enggak ada ya mbak. 

Dia belum operasi atau 

hormon hormon gitu. 

Soalnya kalau waria 

gitu pakai hormon bisa 

jadi punya kepribadian 

ganda soalnya 

hormonnya cowok 

ditekan.  

- - - - 
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Kalau Mas F 

sendiri 

tanggepannya 

gimana akalu 

Mbak JY berubah 

total?  

Aku sama temen-temen 

nggak setuju ya soalnya 

jadi nggak spesial. 

Kalau yang atas oke, 

tapi kalau yang bawah 

enggak. Karena 

beberapa orang yang 

sudah operasi tu beda. 

Ada harus gini harus 

gitu. Nanti apa bedanya 

kamu sama cewek. 

Nggak ada yang 

special.  

 

Subjek dapat 

menerima saran dan 

masukan dari 

oranglain, terutama 

sahabatnya. 

MS Dapat 

menerima saran 

+++ 

Tanggapan dia 

gimana?  

Mikir sih. Soalnya kita 

bilang resikonya besar.  

Subjek dapat 

menerima saran dan 

masukan dari 

oranglain, terutama 

sahabatnya. 

 

MS Dapat 

menerima saran 

+++ 

Kalau respon 

Mbak JY ketika 

diberi nasehat?  

Kadang, dia kalau 

dinasehati gini mbak 

“halaaah opo…” 

mbantah.. Tapi dia 

mikir gitu lhoo. Apa 

yang dinasehati tu 

diserep. ngerti ya… Dia 

mbantah dulu. Dia 

kayak orang nggak 

terima dinasehati. 

Yaaa… mbantah 

seklah. Tapi dipikir  

 

 

Subjek dapat 

menerima saran dan 

masukan dari 

oranglain, terutama 

sahabatnya. 

MS Dapat 

menerima saran 

+++ 

Contohnya? 

Ketika dinasehati 

apa?  

Contohnya kayak 

dibilangi operasi ni ya. 

Oprasi ni kan dia bilang 

mosok gini.. gitu 

njawab sek. Tenan 

serius, coba dicek. Dia 

bilang orak yo. Nah, 

kita habis itu dia mikir 

besoknya. Tau-tau dia 

ngomongnya itu.  

Subjek dapat 

menerima saran dan 

masukan dari 

oranglain, terutama 

sahabatnya. 

MS Dapat 

menerima saran 

+++ 

Kalau tentang 

nasehat perilaku 

Mbak JY misalnya 

jangan gini gini …  

Oooh paling ini mbak. 

eee, kalau sama 

orangtua paling ya. 

Harus dijaga. Tetep 

harus ada garisnya 

antara orangtua sama 

anak. Kan dia terlalu 

kayak sahabat banget 

sama mamahnya. Ya 

mungkin mamahnya 

biasa, cuma kita 

ngelihatnya aneh ya. 

Piye ya… orang 

- - - - 
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bersahabat gimana to 

mbak? kalau ngomong 

kan udah nggak ada 

garisnya ya. Nah, dia tu 

kadang kebawa itu 

sama mamahnya. 

Nggak ada garisnya. 

Kadang menurutku 

aneh. KAdang aku 

bilang kalau sama 

amamahmu mbok 

jangan gitu lho. 

Namanya, mungkin dia 

kesannya nggak bentak, 

mungkin dia ngomong 

sama aku nggak 

mbentak. Tapi dia 

kalau sama mamahnya 

tu kesannya bentak gitu 

lh Mungkin 

menurutnya dia itu 

biasa. Paling itu doang.  

 

Respon, 

tanggapan Mbak 

JY?  

Tetep dilakukan mbak, 

soalnya mamahnya 

oke-oke aja. Kita 

awalnya kan mungkin 

ya kok aneh. Tapi 

setelah diteliti ya ooo 

ternyata karakternya 

gini. Terus mau apa 

lagi mamahnya juga 

fine fine aja. Sama aku 

sama yang lainnya juga 

bercanda-bercanda gitu 

juga. Yaudah…  

 

- - - - 

Selain tentang 

mengingatkan cara 

berkomunikasi 

dengan mamah?  

Apa ya… Nggak ada…  

Paling itu yaaaa… cari 

pacar kalau udah ada tu 

udah jangan cari yang 

lebih lebih lebih. 

Kadang pernah ada 

orang dateng jauh jauh 

ke Semarang nggakmau 

ditemuin. Nggaktau 

kenapa. Alesannya 

masih brondong. Dari 

luar kota dateng ke 

Semarang buat nemuin 

Jy.  

- - - - 

Kalau nggakmau 

pernah cerita 

nggak alesannya 

apa?  

Paling itu,masih 

brondong. Dia kalau 

udah dewasa mungkin 

dewasa di atasnya dia 

jauh di atasnya dia, dia 

mungkin mau. Cuma 

- - - - 
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selama ini yang suka 

sama dia banyak yang 

brondong. Dia suka 

yang lebih tua lebih 

ngemong. Tipe dia 

yang dewasa, bukan 

yang mas mas. Bukan 

yang umur 30an. 

Menurut dia brondong. 

Kalau dengan 

pengalaman masa 

lalu? ada yang 

pernah diceritain?  

Enggak mbak, sama 

sekali.  Paling lucu-

lucuan waktu masih 

sekolah. waktu ada ibu-

ibu yang bilang amit 

amit punya anak kayak 

gitu. Dia suka pake 

kutek waktu olahraga. 

Disuruh les nggakmau.  

Pernah ke gereja pakai 

heels patah. Paling dia 

cerita dimarahi guru. 

Paling gitu gitu doang. 

Bayangin ya mbak 

cowok kutekan.  

Subjek mulai suka 

berdandan sejak 

masih sekolah 

hingga direndahkan 

oleh salahsatu 

orangtua dari 

temannya. 

SB  

 

 

DR 

Suka 

berdandan  

 

Direndahkan 

+++ 

 

 

++ 

Tekanan apa yang 

didapat sama 

Mbak JY menurut 

mas F? 

Ya temen-temen, kakak 

angkatan guru sikapnya 

beda. Akhirnya dia 

SMA meledak jadi 

dirinya sendiri yang 

kayak gini.  

Subjek mengikuti 

jiwanya yang 

berkeinginan 

menjadi perempuan.  

JP  Jiwa 

perempuan 

+++ 
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Tabel Intensitas Tema Subjek 2 

NO. TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1.  Faktor yang 

mempengaruhi individu 

menjadi waria  

Sejak kecil  SK ++ Subjek merasa jika dirinya berbeda dan lebih cocok 

menjadi seorang perempuan. 
Suka berdandan  SB  +++ Subjek mulai suka berdandan dan bermain dengan 

menggunakan barang-barang milik ibunya. Selain 

itu subjek juga mulai menggunakan bedak, kutek, 

dan mulai belajar menggunakan make up secara 

bertahap hingga akhirnya subjek mulai merubah 

penampilan menjadi perempuan.  
Membuang barang 

cowok  

MC  + Karena mulai mengenakan pakaian perempuan, 

subjek secara bertahap mulai membuang dan 

meninggalkan barang laki-laki dengan cara 

memberikan barang tesebut kepada teman-

temannya.   
Tidak ada kontrol 

orangtua  

TK  + Sejak kecil, subjek lebih banyak menghabiskan 

waktunya berama dengan pengasuh karena orangtua 

subjek sibuk bekerja.  
Orangtua marah  OMR  ++ Karena mulai berani menunjukkan perubahan, 

orangtua subjek yang mengetahui marah dan 

membuang barang-barang perempuan dari subjek.  
Jiwa perempuan JP  ++++ Subjek merasa jika dirinya lebih cocok jika menjadi 

seorang perempuan sehingga subjek berkeinginan 

untuk menunjukkan diri sebagai perempuan.  

2.  Masalah Fisik  Masalah bentuk 

tubuh  

MF + Perubahan fisik yang dirasakan sebagai masalah oleh 

subjek adalah bentuk dan ukuran tubuh di mana subjek 

merasa dirinya terlalu besar untuk tubuh seorang 

perempuan.  
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3.  Masalah Sosial Dikucilkan  DK +++ Karena keberaniannya menunjukkan diri dengan 

berpenampilan sebagai perempuan, subjek justru 

dipandang sebelah mata oleh tetangganya sehingga 

dianggap sebagai pribadi yang berperilaku tidak benar.  

Tidak peduli dengan 

orang lain  

TP  ++ Respon oranglain yang mengucilkan subjek membuat 

subjek memilih untuk tidak menjalin relasi dan tidak 

peduli dengan orang lain yang merendahkannya.  

Relasi buruk  RB  ++++ Banyaknya tetangga yang memandang subjek sebelah 

mata membuat subjek menolak untuk berelasi dengan 

orang-orang yang menolaknya, terutama tetangga di 

sekitar rumahnya.  

Tidak menanggapi  TM  + Banyaknya orang yang menganggap subjek memiliki 

profesi yang tidak benar membuat subjek lebih memilih 

tidak menanggapi dan tidak peduli dengan apa yang 

diomongkan orang lain tentang dirinya.  

4.  Masalah Psikologis Perempuan utuh  PU  ++ Sejak merasa berbeda, subjek ingin mengikuti kata 

hatinya untuk menjadi perempuan utuh hingga 

berkeinginan untuk melakukan operasi hingga total 

menjadi perempuan.  
Bersikeras menjadi 

perempuan 

 

 

BK  +++ Meskipun orangtuanya marah, namun subjek tetap 

melakukan keinginannya untuk menjadi perempuan 

karena merasa lebih cocok menjadi perempuan dan 

merasa jika semua barang perempuan yang dimiliki 

dibeli dengan uangnya sendiri.  
Direndahkan  DR ++++ Banyak orang yang mengetahui perubahan subjek lebih 

memilih mengatakan hal negatif tentang subjek hingga 

berkata jangan sampai memiliki anak seperti subjek.  

Perasaan sedih  PS ++ Subjek merasa sedih karena sering direndahkan orang 

lain. Selain itu, subjek juga merasakan mudah 

mengalami rasa sedih tiba-tiba karena melihat atau 

mendengar sesuatu atau jika teringat sosok ayahnya.  
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5.  Faktor – faktor yang 

mempengaruhi konsep diri  

Menyelesaikan 

masalah  

MM  ++ Subjek adalah orang yang terbuka yang lebih menyukai 

keterbukaan teruatam jika memiliki masalah dengan 

orang lain subjek akan berusaha menyelesaikan masalah 

sebisanya. Meskipun pada permasalahan tetangga subjek 

lebih memilih diam dan tidak peduli karena subjek 

menghindari pertengkaran dan masalah yang lebih besar 

dengan tetangga.  

Sudah memaafkan  SM + Menanggapi respon negatif orang lain mengenai dirinya, 

subjek mengakui sudah menaafkan dan tidak dendam 

dengan orang yang merendahkannya.  

Mendapat 

pengakuan 

MP  + Adik dari subjek yang paham dengan keadaan subjek 

juga mulai untuk menerima dan mengakui bahkan 

membela subjek di saat ada orang lain yang 

merendahkan subjek.  

Memaknai 

pengalaman  

MK +++ Pengalaman ditinggal oleh ayahnya membuat subjek 

saat ini lebih menjaga ibunya sebagai orangtua yang 

masih dimiliki, sehingga subjek semakin menyadari 

peran dan tanggungjawabnya. 

Dapat menerima 

saran  

MS +++ Subjek adalah orang yang mau menerima saran dan 

masukan, meskipun setiap saran yang diberikan masih 

dipertimbangkan oleh subjek untuk dilakukan atau tidak, 

seperti mengenai saran tentang penampilan atau 

keinginan subjek untuk melakukan operasi.  

Sadar peran  SP  ++++ Posisi subjek yang merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara, membuat subjek menyadari jika saat ini 

subjek memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk 

menjaga ibu dan adiknya serta memenuhi kebutuhan 

dalam keluarganya.  

Menerapkan ajaran 

orangtua  

MA + Subjek berusaha menerapkan ajaran dan apayang 

dilakukan oleh orangtuanya seperti kebiasaaan untuk 

berbagi dan tidak membenci orang lain serta memaafkan 

orang lain yang berbuat salah.  
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Dekat dengan Tuhan  DT ++++ Pasca ayahnya meninggal membuat subjek berusaha 

mengikhlaskan dan lebih banyak berdoa  terutama untuk 

mendoakan orangtuanya. 

Keluarga menerima  KM  +++ Keluarga yang mulai melihat dan meyakini jika subjek 

benar-benar yakin dengan keputusannya untuk menjadi 

perempuan akhirnya mau tidak mau menerima karena 

menganggap subjek mau bagaimanapun keadaannya 

adalah bagian dari keluarga.  

Orangtua meninggal  OM  +++ Pengalaman menyedihkan ayahnya yang meninggal 

membuat subjek lebih menjaga keluarganya terutama 

ibunya dan membuat subjek sadar akan 

tanggngjawabnya sebagai anak tertua.  

6.  Struktur Diri  Menerima keadaan 

diri  

MD +++ Subjek mengetahuidan memahami keadaannya saat ini 

sebagai individu berbeda dengan segala kemungkinan 

resiko yang akan dihadapi.  

Paham dan peduli 

diri  

PD  ++++ Subjek menyadari jika kelemahannya adalah memiliki 

keegoisan yang cukup tinggi. Selain itu, subjek juga 

paham mengenai keadaan kesehatannya sehingga subjek 

tau apa yang harus dilakukannya untuk dapat mengatasi 

setiap kekurangan dan menjaga kesehatannya.  

Evaluasi nilai hidup  EN ++++ Kesadaran subjek mengenai setiap kekurangan yang 

dimiliki membuat subjek mencari cara dan berusaha 

untuk memperbaiki diri, seperti saat subjek menyadari 

jika dirinya mudah emosian, subjek berusaha untuk 

lebih sabar dan menyelesaikan segala sesuatu tidak 

dengan emosi.   

7.  Ideal Diri   Komunikasi baik  KB ++++ Subjek selalu terbuka dan mau untuk 

mengkomunikasikan segala sesuatu tentang dirinya 

kepada orang lain Terutama pada keluarga, subjek 

berusaha untuk terbuka apa adanya mengenai 

keadaannya.  
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Terbuka pada orang  TO ++++ Sejak awal perubahannya subjek berusaha jujur dan 

mengatakan kepada setiap orang yang dikenalnya 

mengenaikeadaan dirinya.  

Nilai hidup positif  NP ++++ Subjek memiliki prinsip untuk membuat hubungannya 

dengan orang lain baik dengan cara memahami karakter 

orang lain. Selain itu subjek juga mulai belajar untuk 

mau berbagi rejeki dengan orang yang membutuhkan, 

mau membantu, dan mau memaafkan hingga tidak 

memiliki dendam terhadap orang yang menyakitinya. 

Bahkan subjek juga mau menyadari kesalahannya 

dengan meminta maaf saat dia melakukan kesalahan.  

Teguh pendirian  TG + Pergaulan subjek yang disadari berada di sekitar orang 

yang tidak baik membuat subjek tidak mengikuti arus 

melainkan dapat mempertahankan apa yang baik dan 

aman bagi dirinya.  

Ingin dihargai  IH + Sebagai individu subjek juga ingin dihargai pilihannya 

menjadi seorang waria dengan cara subjek tidak mencari 

masalah dan terlebih dahulu menghargai orang lain.  

Yakin pada diri  YD + Subjek meyakini jika setiap perubahannya adalah hal 

yang disadari dan perubahannya tidak akan 

membawanya kepada hal negatif seperti yang dikenal 

orang lain mengenai sosok waria pada umumnya.  

Menjaga hubungan  MJH  + Subjek selalu berusaha membuat relasinya dengan orang 

lain berjalan dengan baik dengan cara memahami 

karakter orang lain dan berusaha menyelesaikan masalah 

dengan oranglain, bahkan dalam persahabatan subjek 

juga selalu mengupayakan agar setiap sahabatnya tidak 

ada yang bermasalah.  
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Matriks Antar Tema Subjek 2  

1. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Individu menjadi Waria  

 
 

 

Keterangan :  

SK  : Sejak kecil 

OMR  : Orangtua marah  

SB     : Suka berdandan 

MC  : Membuang barang cowo 

JP    : Jiwa perempuan  

TK    : Tidak ada kontrol   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 SK SB MC TK OMR JP 

SK -      

SB  -     +   ++    ++  ++++ 

MC   -       +     +       + 

TK          -   

OMR     - 

 

    ++ 

JP      - 
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2. Masalah yang Dihadapi Waria  

 DK TP RB TM DR PS SM MF BK PU 

DK - 

 

++ ++++ ++   ++++  +++ +++ 

TP  - 

 

++  +    ++ ++ 

RB   - 

 

+ ++    +++ +++ 

TM    - 

 

++    ++ ++ 

DR     - 

 

+++   +++ +++ 

PS      - 

 

    

SM       - 

 

   

MF        - 

 

+ + 

BK 

 

        - +++ 

PU 

 

         - 

 

Keterangan :  

DK : Dikucilkan     DR : Direndahkan  

TP : Tidak peduli dengan orang lain   PS : Perasaan sedih 

RB : Relasi buruk     SM : Menyimpan masalah sendiri  

TM : Tidak menanggapi    MF : Masalah Fisik 

BK : Bersikeras menjadi perempuan    PU : Perempuan utuh  
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3. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri  

 MM SM MP MK MS SP MA DT KM OM 

MM 

 

- ++     ++     ++++ ++  

SM 

 

 -     ++    

MP 

 

  -      ++  

MK 

 

   -       

MS 

 

    -   ++   

SP 

 

     -    + 

MA 

 

      -    

DT 

 

       -   

KM 

 

        -  

OM 

 

         - 

 

Keterangan :  

MM : Menyelesaikan  masalah  MS : Dapat menerima saran 

SM : Sudah memaafkan  SP : Sadar  peran  

MP : Mendapat pengakuan  MA : Menerapkan ajaran orangtua 

MK : Memaknai pengalaman   DT : Dekat dengan Tuhan 

KM : Keluarga menerima  OM : Orangtua meninggal  
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4. Struktur Diri  

 PD EN MD 

PD - 

 

++++ +++ 

EN  

 

- +++ 

MD   - 

Keterangan :  

PD  : Paham dan peduli pada diri 

EN  : Evaluasi nilai hidup    

MD : Menerima keadaan diri  

 

5. Ideal Diri  

 KB TO NP TG IH YD MJH 

KB - 

 

++ ++++  ++  ++ 

TO  - 

 

  +++ ++    

NP   

 

- ++++ ++    + + 

TG   

 

 -  ++  

IH     - 

 

 + 

YD      - 

 

 

MJH       - 

 

Keterangan :  

KB : Komunikasi baik    TO : Terbuka pada orang lain 

NP : Nilai hidup positif   TG : Teguh pendirian  

IH : Ingin dihargai    YD : Yakin pada diri  

MJH : Menjaga hubungan dengan orang lain  
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VERBATIM SUBJEK 3 

WAWANCARA  I : 14 OKTOBER 2017   

Pertanyaan Jawaban  Interpretasi Koding Tema Intensitas 
Hallo mbak, 

jadi hari ini aku 

mau tanya-

tanya beberapa 

hal. Kemarin 

aku juga udah 

sempat ketemu 

beberapa 

temennya 

Mbak N. Terus 

diceritain juga 

tentang 

temennya 

Mbak N yang 

kerjanya jadi 

pengacara.  

Iya, aku sama dia 

sahabatan, ada juga sama 

temanku satunya. Nah 

jadi aku sahabatan 

bertiga, aku M, sama 

temenku satu lagi. Dulu 

aku tau kalau aku 

diselingkuhin sama temen 

deketku sendiri ya dari M 

itu. Waktu itu dia bilang, 

“koe ojo nganu ya ojo 

nangis.” ngopo ik? 

“bojomu karo MR” ini itu 

e-tiket. kan sempat 

disimpen di my 

document. kan sering 

nongkrong di situ kan, 

kan temenku kan sering 

nongkrong di situ kan. 

Nah itu di my document 

belum dihapus, kan 

mungkin temenku lagi 

utek-utek kan.Udah, lha 

kok ada nama ini ini ini, 

tau. Terus diprint terus 

udah ini lho buktine. 

Langsng nggak jadi 

makan, nggak jadi laper. 

terus kan waktu itu dia 

bilangnya lagi di 

Bandung. Terus aku puter 

otak. Gimana caranya. 

Akhirnya oh iya deng dia 

kerja di sini. Akhirnya 

aku cari, aku telepon 

kantor. Aku telepon. Jadi 

aku kerja tu galau. Aku, 

istirahat, istirahat aku ke 

warnet, di pojokan 

Subjek merasa 

sakit hati dalam 

percintaannya 

SH Sakit hati  ++ 
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citraland. Akhirnya 

ketemulah nomer telepon, 

terus akhirnya aku 

telepon. “mbak, Pak Rnya 

ada?”  oh dari pagi dah 

dateng. Oh brarti dia 

bohong nggak di 

Bandung. Di Jakarta. 

Biasanya gantian kalau 

aku pulang, si temenku 

mesti ntar ke Jakarta.  

Tapi pernah 

nggak sih mbak 

mergokin lagi 

bareng gitu?  

Nggak, nggak pernah. 

Aku kalau ada sesuatu 

sama mantanku tu harus 

ada bukti  mesti. Soalnya 

dia orang pinter.  (Ini 

Lava cake mesti? ) 

- - - - 

Mau cobain 

mbak?  

Aku sudah pernah. 

Maniiiiiiis banget. Waktu 

di Jakarta sih aku makan. 

Lava Coklat Cake.  

- - - - 

Terus habis itu, 

kamu ngasih 

bukti apa mbak 

waktu itu?   

Ya bukti itu, tiket itu juga. 

Terus, gini gini aku 

semualah, telepon. Aku 

nggak ngerti aku nggak 

pernah marah sama 

temenku itu, Aku 

marahnya sama cowokku. 

Terus ya si temenku ya 

minta maaf minta maaf, 

terus ya aku yaya. Malah 

aku yang nangis, aku 

sama sahabatku telepon 

sama-sama nangis di 

kamar. Maksudte, gara-

gara itu persahabatan kita 

jadi… itu. Makane tak 

marahi cowokku.  

- - - - 

Tapi sekarang 

udah baik-baik? 

Ya sebelum dia 

nggak ada tu 

udah baik-baik?   

Tak ajak bicara tu dia 

diem tok. Aku ya sakit 

tapi dia. Yaudah.. 

Aku kalau punya pacar tu 

mesti di kos terus yo dik. 

“Masih cinta sama R?” 

Subjek 

menyelesaikan 

masalah dengan 

komunikasi.  

MM 

 

 

KB 

Menyelesaikan 

masalah  

 

Komunikasi 

baik 

+ 

 

 

++++ 
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(temen subjek) Udah tak 

hilangkan dari pikiranku 

walaupun aku masih 

sayang. Cuma cintanya 

tak hilangkan. Aku takut, 

soalnya katanya 

almarhum meninggalnya 

dibungkus plastik.  

Lha kenapa?  Nggaktau ya dia sakit apa. 

Tapi kalau balikan sama 

mantanku ya aku pikir-

pikir 1000 kali. Aku 

dikandani koncoku 

wedok, cah indosat. 

Nggaktau kalau masalah 

sakit apa nggaktau. Aku 

ya nggaktau.  

Waktu dia meninggal ya 

aku dateng ke sana, malah 

sebelum mayatnya dateng 

aku udah di sana. Waktu 

belum dateng dari 

rumahsakit, tunggu 

sebentar terus dateng 

ambulance. Ya aku 

nangis. Tetep tak tangisi.  

Subjek memiliki 

kepedulian 

terhadap orang 

yang meninggal 

dan mau 

memaafkan orang 

lain yang 

menyakiti.  

SM 

 

 

PO 

Sudah 

memaafkan 

 

Peduli orang 

lain  

+ 

 

 

+ 

 

Namanya 

sahabat ya 

mbak?  

Heem, kok cepet banget. 

Aku aja waktu di group 

waria kan ada di BBM. 

Aku shock o, siapa to? 

terus kaget, ternyata dia tu 

dah sakit lama. Sakit 

banget tu 2 mingguan, 

habis pulang dari Padang. 

Sama mantanku paling. 

Dari bandara langsung ke 

Columbia. Dari Columbia 

langsung ke Roemani. 

Roemani ke Kariadi naik 

tu apa namane?  

- - - - 

William both 

itu?  

Iya itu, terus habis itu di 

die e di Kariadi terus 2 

mingguan.  

 

- - - - 
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Sampai 

akhirnya nggak 

ada itu?  

Heem.  - - - - 

Mantanmu juga 

dateng waktu 

itu?  

Aku nggaktau, tapi aku 

telepon. Tak cari nomer 

teleponnya. Ya di google 

juga aku nyari nya nomer 

teleponnya..  

- - - - 

Lha apa 

kontaknya udah 

nggak punya 

semua mbak?  

Aku punya di HP, HPku 

rusak. Terus akhirnya aku 

telepon nomer indosatnya 

dia, buat kerja sih 

nomernya. Kalau 

pribadinya kan dia 

pakainya kartu hallo. 

Terus, “cin si itu nggak 

ada.”   

 

Terus ya 

Inalillahiwainalillahiro‟jiu

n gitu. Kayak shock tapi 

bener dia udah tau. 

Ternyata aku denger-

denger, dia udah tau kalau 

meninggal dari masuk 

rumah sakit. Mungkin pas 

itu dia udah sadar. 

Ada kemarin aku 

ditawarin kerjaan 

marketing.  

Kemarin aku juga habis 

kenal sama orang Jepang 

kan.   

Subjek termasuk 

pribadi yang 

mudah bergaul. 

MBR Mudah bergaul  ++ 

Masih kenal 

sampai 

sekarang?  

Nggak, cuma pas di 

Crown aja kemarin kenal 

lewat sosmed. Yaampun 

ganteng bangeeeeeet. 

Potongannya keren. 

Kamu tau nggak sih? 

Sininya kotak-kotak 

(nunjuk bagian dada dan 

perut). YaAllah gusti.  

 

 

- - - - 
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Minta tolong 

ini diisi ya 

mbak.  

Pakai Alona aja ya? Atau 

NA apa ya. Tulisanku 

jelek o. Usiaku sekarang 

35 tahun brarti ya. 

- - - - 

Nggak 

mungkinlah. 

Masak mbak?  

Aku 35 tahun aku 35 

tahun. aku ‟83 Juli 

kemarin aku 35 tahun. Itu 

ada tu di KTPku. Aku 

kelahiran ‟83. Juli 

kemarin aku ulangtahun 

ke 35. Jadi ini kan masuk 

35 tahun.  

 

- - - - 

Yaampun, tak 

kira masih 28 

tahunan. Nggak 

kelihatan kalau 

udah 35 tahun.  

Tanggal berapa ini? 14 

Oktober. Aku kalau 

chatting ngakunya umur, 

27 28 gitu.  

- - - - 

Kegiatannya 

apa?  

Kegiatanku apa ya? dari 

jam 10 sampai jam 6 

kerjaa.. nglayaaaap.. Dari 

jam 10 sampai jam 6 kerja 

Nggakpapa? kerja halal. 

Aku kalau siang pasti 

buanyaaak yang ngajak, 

terus aku bilang maaf 

saya kerja siang di kantor. 

Jangan diganggu dulu ya. 

Kalau mau ketemu di atas 

jam 7. jam 7 sampai 12 

pasti mereka mau. 

malem-malem nggak tak 

rekeeeen.   

Aku dulu pernah ya 

janjian sama orang, 

orangnya baik. 

Pengusaha. Terus dia kan 

dari Cilacap mau ke 

Semarang. Dia orang 

Jakarta cuma ada urusan 

di Cilacap. Dia pernah ya 

sampai sini janjian jam 10 

terus ternyata macet.  Aku 

padahal nguantuuuk 

Subjek sering 

bertemu dengan 

laki-laki di luar 

pekerjaannya di 

salon.  

PPS Profesi pekerja 

seks  

++ 
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banget. Padahal udah 

minum kopi, newzeland 

kopi atau apa itu 2 gelas. 

Masih nguantuuuuuk. 

Akhirnya aku ketiduran.. 

Terus temenku cewek 

“mbaaak..mbaaak…. ono 

janjian lho.. 

cuuuuuuuuussssssss” aku 

males. “mbaaak duit kui 

duiiiitt..” Kan temenku 

cewek tu mesti gitu to 

kalau aku males-males 

terus mesti nganu aku. 

Terus akhirnya dia 

datengnya jam setengah 

1. Terus aku langsung 

duandan cepet. Akhire 

nggakjadi ngantuk. Tapi 

habis itu aku langsung 

tidur, Aku dikasih 2 juta 

di dalem amplop. Aku 

nggaktau sumpah. Sama 

koko orang dia punya 

jabatanlah di superindo. 

Kalau ada superindo baru 

mesti dia yang ngresmiin.  

Terus dibuka kan sama 

temenku cewek itu. “piro 

mbak akeh?” nggaktau tu 

belom tak buka o. Tak 

buka 2 juta, terus 

langsung tak telepon “ko 

kebanyakan.” Nggakpapa 

nggakpapa buat jajan 

jajan.  

Kemarin aku pas pulang 

dibeliin tiket sama dia 

juga.  

Kan hari Kamis malem, 

“kamu di mana” di hotel 

ini. Heem. “Maaf lho 

belom bisa ketemu 

kamu.” Nggakpapa. “Lha 
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kamu besok pulang jam 

berapa?” nggaktau aku 

belom beli tiket. Aku 

beliin to. “Namamu siapa 

sini nama KTP.” 

Langsung dikasih. Sms. 

kan biasanya langsung 

diterusin di sms.  

Waaa banyak 

yang sayang ya 

to. 

Nggaktau ni akhir-akhir 

ini penggemarku banyak 

koko-koko ik. 

hahahahaaha 

Subjek memiliki 

teman dekat laki-

laki cukup banyak.  

 

TLK Banyak teman 

laki-laki 

+ 

Tapi selera 

nggak?  

Ya ada yang selera ada 

yang terpaksa. Tapi 

orangnya biasa aja. Aku 

yang penting orangnya 

enak, ngrasa nyaman. 

Kalau udah nyaman ya 

walaupun biasa muka-

mukae.  

Cowokku yang direktur 

ya biasa mukae, tapi aku 

nyaman sama dia. 

Nyaman nomer 1.  

Mantanku selisih sama 

aku 10 tahun dia umurku 

45 tahun. Kita kalau 

ulangtaun barengan, 

dalam arti kita sama 

bintangnya leo. Yang 

almarhum juga. Jadi aku 

tanggal 31 Juli 

ulangtaunku, almarhum 

tanggal 1. Terus 

sahabatku 2 2 nya tanggal 

2. Dua Agustus. Terus si 

mantan 10 Agustus. Jadi 

temen-temenku deket tu 

kebanyakan Leo.  

Terus kesibukan apa ya 

nongkrong.  

Terima tamu kalau ada. 

Kalau nggak ada sholat 

(teman subjek).  

Subjek lebih 

mengutamakan 

kesenangannya 

daripada 

beribadah.  

JBR Jarang 

beribadah  

+ 
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Masih sholat 

mbak?  

Udah lama nggak. 

Makane aku diajari. Tapi 

nek aku karo R mesti aku 

sholat bareng lho nek. 

Sumpah. Aku pertama 

kali diajak sholat ning 

Hotel Hyatt ning 

Bandung. Nangiiiis aku. 

Sumpah aku wes suwi rak 

sholat diajak sholat, 

nangiiiis aku. Aku to 

nangis gitu.  

Subjek jarang 

beribadah namun 

memiliki 

kerinduan 

terhadap Tuhan 

yang ditunjukkan 

ketika subjek 

menangis saat 

diajak beribadah.  

JBR 

 

 

RT 

Jarang 

beribadah 

 

 

Rindu akan 

Tuhan   

+ 

 

 

+ 

Ngrasa gimana 

mbak?  

Aku wis suwi rak tau 

sholat.  

Subjek menyadari 

jika dirinya sudah 

lama tidak 

beribadah.  

 

JBR Jarang 

beribadah  

+ 

Lha sekarang 

belum pengen?  

Ada keinginan, tapi 

biasalah. Hari ini pengen 

tapi terus agak lupa. 

Memang harus ada yang 

mendorong aku banget 

buat…  

Aku seneng dugem, tapi 

udah 2 minggu ini nggak 

dugem.  

Tapi ini banyak brondong 

anak AKPELNI yang 

ngajakin “mbak dugem.” 

Soalnya temenku 

kebanyakan anak 

pelayaran.  

Aku kemarin star hotel, 

aku ya sama cowok 

pelayaran 2 itu sekamar 

sekasur tapi nggak ngapa-

ngapain. Ya tidur bareng 

gitu. Pokoknya kalau 

ngajak temen ya nggak 

ngapa-ngapain udah tidur.  

Pernah juga misalnya ada 

yang bilang “mbak ono 

cewekku ojo ngchat sek.” 

Ya aku ya iyoooo. ngko 

Subjek memiliki 

teman laki-laki 

yang cukup 

banyak. Selain 

itu,banyak teman 

subjek yang 

menilai dan 

beranggapan jika 

subjek adalah 

seorang 

perempuan.  

TLK 

 

 

 

DC 

Banyak teman 

laki-laki.  

 

 

Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan  

+ 

 

 

 

++++ 
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dikiro wedokan, fotoku 

kan ayu ya ning 

WhatsApp. Daripada 

cemburu ngko.  

Tapi emang 

nggak kelihatan 

yo mbak, 

apalagi kalau 

liat foto.  

Nipu bangeeeet. Nggak 

kelihatan kalau waria. 

temen-temenku cowok 

tak lihati fotonyadia pada 

suka yo (teman subjek).  

Dah kerja dolaaaaan.  

Dolaaan…. terima tamu. 

Dugem.. tidur lagi.  

 

Subjek dinilai 

orang lain lebih 

cocok sebagai 

perempuan, selain 

itu subjek juga 

memiliki profesi 

lain sebagai 

pekerja seks.  

DC 

 

 

 

PPS 

Dinilai cocok 

sebagai 

perepuan.  

 

Profesi pekerja 

seks.  

++++ 

 

 

 

++ 

Bapak ibu tau 

semua tapi 

mbak?  

Aku selalu gitu o, 

selalu… Oh yaaaa… maaf 

tulisannya jelek yaaa.  

 

- - -  

Apa yang bikin 

nyaman jadi 

perempuan?  

Sebentaar… (melihat 

handphone).. 

Nyaman nggak yaaa… 

eheheheehehehehe 

Ya nyaman karena aku 

bisa menemukan jati 

diriku diiii (menunjukkan 

dirinya). Ya kayak gini. 

Dari kecil kan udah 

feminim kan, udah beda 

gitu kan.  

 

Subjek merasakan 

jika dirinya lebih 

memiliki jiwa 

feminism yang 

umumya dimiliki 

oleh perempuan.  

JP Jiwa perempuan ++++ 

Dulu kecilnya 

gimana?  

Kecilku mainan ya 

mainan boneka, mainan 

paaran-pasaran gitu. 

Kalau mainan layangan 

kayak cowok gitu ya 

nggakbisa.  Tapi aku 

sedikit tomboy 

sebenernya. Di sekolah 

lomba lari ya mesti aku 

yang diikutin. Terus 

kegiataaan… sebenernya 

nggak terlalu feminim 

feminim banget tapi 

sekarang ini aku nyaman 

jadi diriku sendiri.  

Sejak kecil subjek 

lebih cenderung 

menyukai mainan 

perempuan dan 

lebih merasa 

cocok sebagai 

perempuan.  

SK 

 

JP 

Sejak kecil  

 

Jiwa perempuan 

++ 

 

++++ 
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Dulu mainan 

pasaran mainan 

boneka gitu 

terus orangtua 

waktu itu 

gimana?  

Ya biasa aja, paling 

marah kalau aku dandan.  

Orangtua tidak 

mengontrol apa 

yang dilakukan 

subjek, namun 

akan marah ketika 

mengetahui subjek 

berdandan.  

 

TK 

 

 

 

OMR 

 

 

SB 

 

 

JP 

Tidak ada 

kontrol 

orangtua. 

 

Orangtua 

marah.  

 

Suka 

berdandan.  

 

Jiwa perempuan   

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Sejak kapan 

dandannya?  

Aku dandan sejak SD, SD 

kelas berapa yaaaa…  

Subjek sejak kecil 

memiliki jiwa 

perempuan yang 

ditunjukkan 

dengan kebiasaan 

subjek yang suka 

berdandan.  

 

SK 

 

SB 

 

JP 

Sejak kecil.  

 

Suka 

berdandan. 

 

Jiwa 

perempuan.  

++ 

 

+++ 

 

++++ 

SD dandan?  Ya dandan pakai punya 

ibuku. Pake bedak gitu, 

pakai bajunya, pakai 

sepatunya.. tak pakai.. 

Terus dimarahi sama 

bapakku sama ibukku 

Subjek sering 

berdandan 

perempuan dengan 

menggunakan 

perlengkapan 

milik ibunya. 

Meskipun setelah 

itu, subjek harus 

dimarahi oleh 

orangtuanya.  

JP 

 

SB 

 

OMR 

Jiwa perempuan  

 

Suka berdandan  

 

Orangtua marah 

++++ 

 

+++ 

 

+ 

Dimarahinnya 

gimana?  

Ya dipukul gitu sama 

bapakku kalau ketauan.  

Orangtua subjek 

marah dengan 

melakukan 

hukuman fisik.  

OMR 

 

PM 

Orangtua marah 

 

Perlakuan 

menyakitkan   

+ 

 

+ 

Terus akhirnya 

berubahanya 

waktu kapan?  

Aku berubah 

waktu..kuliah semester 3 

semester 4. Aku udah 

mulai.. 

- - - - 

Brarti masih 

umur 20an ya?  

Aku akuuuu  kuliah itu.. 

kan aku lulus, lulus itu 

lulus sekolah, nganggur 

setahun baru kuliah. Dadi 

aku nggak langsung 

Subjek melakukan 

perubahan 

penampilan secara 

bertahap, yang 

diawali dengan 

BK 

 

 

 

SB 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

 

Suka berdandan  

+++ 

 

 

 

+++ 
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kuliah itu rambutku 

langsung tak panjangin 

itu. seginiii (menunjuk 

sedada) 

 

Selama aku belum kuliah 

rambutku tak panjangin 

segini..  

Jadi waktu masuk kuliah, 

yang lainnya pada rambut 

pendek.. cepak, rambutku 

yan panjang sendiri 

segini.  

usaha 

memanjangkan 

rambut. 

 

JP 

 

Jiwa perempuan 

 

++++ 

Tapi masih 

cowok?  

Kan aku gelombang 3 

kan… Masih cowok 

waktu itu.. belum 

mengenal lelaki, yang 

berhubungan seks gitu 

belum. Terus akhirnya, 

dulu ka nada majalah atau 

tabloid apa namanya gitu 

kan, masukkan nomer di 

situ kan. Terus akhirnya 

kenalan. Ketemuan gini 

gini ginii. Itu masih 

belum dandan yaaa masih 

gay gitu bentuknya kan. 

Udah terus, ketemu sama 

polisi orang Akpol, 

tinggal di asrama situ. 

Terus akunya.. yaa itulah 

akhirnya perawanku 

hilang di situ. 

hhahahahahahaha… 

Pertama kali sama itu 

yang itu… Namanya 

siapa aku lupa. Aduh lupa 

aku namanya. Dia 

kayaknya orang-orang 

Maluku gitu deh dari 

namanya.. itune apa .. 

nama belakangnya. 

orang… dan gitulah.. aku 

dipaksa. Waktu itu kan 

 PSS Pengalaman 

seksual salah  

++++ 
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badanku masih kurus 

beratku masih 47. di 

bawah 50lah. Terus 

dipaksa.. yaaaa 

terjadilah..  berdarah 

berdarah.. pertama kali 

akuu…  Perawanku 

hilaaang…  

Ternyata dia gak sama 

aku aja, sama temen-

temenku yang udah jadi 

waria gitu sama yang M 

juga itu. Sama M itu 

kasusnya malah utang 

piutang. Dadi udang 

kuliahnya dia dipinjemin 

ke dia dah lama gak 

dibalikin. Akhirnya  M ke 

kantor polisi itu gebrak 

meja, dia kan orangnya 

berani. Walaupun kecil 

dia orangnya brani. 

Semenjak itu terkenal 

kalo dia itu polisi homo 

gitu. 

 

Terus waktu itu 

pertimbangan 

aku mau 

dandan 

perempuan itu? 

Oh itu, ceritane gini.. 

temenku satu kerjaan, 

dulu aku kan di salon di 

anapang di CN ada temen 

ku ya waria juga tapi yo 

gak dandan, tapi kadang 

dandan kaadang enggak.  

 

Dulu dia kan tiggalnya, 

kerjanya di Tegal, di 

Tegal terkenal.  

 

Terus mba kene main 

ketoprak, ada ketoprak 

dicari nganu disuruh 

dandan dipekso aku ikut.  

Kene tak dandani, 

yoweslah aku dandani. 

Subjek mulai 

berdandan karena 

menjadi menjadi 

bagian dalam 

sebuah 

pertunjukkan seni 

budaya yang 

dikuatkan dengan 

menilaian orang 

lain yang 

menganggap 

dirinya lebih 

cocok dan cantik 

ketika menjadi 

seorang 

perempuan.  

DC Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan.  

++++ 
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Terus kok menyamar dadi 

ayu, akhire keterusan ikut 

lomba menang ikut lomba 

kalah, juara 1 juara sekian 

itu dah biasa. 

 

Akhirnya? Ya akhirnya aku e… 

berubah gini. Aku waktu 

di citra land aja aku 

belom pakek apa 

namanya belom pake 

payudara jadi masih pake 

rambut panjang tapi 

masih trepes gitu. Ya 

sama almarhum juga itu 

 

- - - - 

Terus bikinnya 

payudara waktu 

itu ? 

Semenjak aku pindah dari 

citra land itu di saloon di.. 

salon di banyumanik. Di 

salon permata di 

banyumanik di Jati jalan 

Jati, aku dah mulai pindah 

jadi kayak aku harus ganti 

identitas dari trepes pake 

beha terus, walapun 

belum gede kan gitu. 

Sampe tahun berapa aku 

lupa. 

 

 

Subjek melakukan 

perubahan 

penampilan hingga 

mengganti 

namanya supaya 

lebih cocok 

menjadi 

perempuan.  

PU Perempuan utuh  +++ 

Terus akhirnya 

suntik? 

Suntik sebenere yo baru-

barusan gak lama juga 

sih, meh dua tahunan ini 

deh kayaknya. Aku dulu 

sama mantan pernah 

suntik gini, tapi 

berhubung efeknya penis 

tegangya mengecil terus 

gak isa tegang banget, 

terus keluarnya lama. 

Keluarnya lama banget, 

kalo keluar pun dikit 

bening gitu 

 

Sebagai usaha 

totalitasnya 

sebagai 

perempuan, subjek 

melakukan suntik 

untuk 

memunculkan 

payudara.  

PU 

 

 

Perempuan utuh  

 

 

+++ 
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Terus 

akhirnya? 

Ya akhirnya gak suruh 

berhenti, aku nurut sama 

dia ya udah aku berhenti. 

Aku gk boleh suntik putih 

suntik vitamin C. Ntar 

ginjalmu kena, dia malah 

nasehatin gini-gini… dia 

malah nasehatin kamu 

gak usah putih-putih gitu. 

Ya menerima aku apa 

adanya sih sebenere. 

 

Subjek memiliki 

hubungan dan 

komunikasi yang 

baik dengan teman 

kencannya 

sehingga subjek 

memiliki 

kesadaran untuk 

memperhatikan 

keadaan dirinya.   

KB 

 

 

PD 

 

 

MS 

Komunikasi 

baik.  

 

Paham dan 

peduli pada diri. 

 

Dapat 

menerima 

saran.  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++ 

 

 

 

Kalo nama 

Nana sendiri? 

Namaku kuh tu dari dulu 

gont ganti, ada Olivia, 

Olivia sapa gitu aku lupa, 

Priska terus apa-apa 

ganti.. sekarang-sekarang 

ya namanya ya Nana, 

Alona kalo enggak Via 

Montela itu. Kalo yang 

baik-baik di via Montela 

kalo yang agak sronok di 

Nana. Kalo di via 

Montela taunya aku cewe, 

kebanyakan taunya aku 

cewe. 

 

Subjek memiliki 

nama perempuan 

sebagai bentuk 

totalitas 

perubahannya 

sebagai 

perempuan.  

Selain itu bayak 

orang menganggap 

dan berependapat 

jika subjek lebih 

cocok sebagai 

wanita.  

PU 

 

DC 

Perempuan 

utuh. 

 

Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan.   

+++ 

 

++++ 

Tapi akhirnya 

dia bilang kalo 

? 

Ya akhirnya kalo dia 

ngajak ketemuan gini-

gini, maaf aku waria gini-

gini-gini… “masa?” 

yaudah kayak gitu-gitu, 

kalo ada yang lanjuti ya 

lanjut kalo gak ya udah.  

 

Subjek merupakan 

orang yang 

terbuka meskipun 

dalam upaya 

mencari uang 

sebagai pekerja 

seks.  

KB 

 

 

TO 

 

 

PPS 

Komunikasi 

baik.  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Profesi pekerja 

seks.  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++ 

Dapet namanya 

itu dari mana ? 

Via itu sama mantanku 

kan dulu namaku kan Via 

Koini kan nama mantanku 

ragil koini kan dadi sama  

- - - - 

Oh.. sama.. duh 

kek nikah ya? 

Aku udah dikasih 

cinciiin….. foto mau 

pernikahan ada (temen 

subjek: uda prewed juga 

di marina?) aku sebenere 

- - - - 
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kan pengen dandan ala-

ala itu daripada mbayar 

sendiri agak mahal ya aku 

udah ada gelagat gelagat 

e…. gak mencurigakan. 

Jadi aku manfaatin aja 

cowoku itu tak suruh 

mbayari foto, habis foto 

dia cus ke Malaysia dia 

ada kerjaan. 

Terus ada 

rencana ganti 

nama lagi gak 

ini? 

Eeee… sementara ini 

enggak. Tapi kalo di 

sosmed aku gonta ganti 

nama. Ada ilona ada itu… 

- - - - 

Biar apa? Ya kadang diblokir gitu 

kan, diblokir. Diblokir 

Ilona lah pa sapalah  

- - - - 

Kalo masalah 

mbak? jadi kan 

pasti setelah 

perubahan 

dihadapkan 

sama 

permasalahan 

permasalahan 

baru 

penyesuaian 

baru. Dari 

masalah fisik? 

 

Fisik dalam arti gimana 

itu? 

- - - - 

Dalam arti dari 

laki-laki 

menyesuaikan 

jadi perempuan 

gitu? 

Ya pertama-tama ya agak 

canggung ya karna 

temenku dari dulu 

temenku banyakan gay, 

gay terus aku ada gerak 

mundur. Terus punya 

temen lain yang kebanyak 

waria mulai manjangin 

rambut itu to. Mulai 

dandan dandan. Nah 

temen ku gay yang dulu 

agak tak jauhi, njauh  

karna aku dandan  

 

Subjek memiliki 

masalah relasi 

sosial yang buruk 

ketika memilih 

untuk berubah 

menjadi 

perempuan.  

RB Relasi buruk  +++ 
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Kalo dari 

masalah fisik 

ada kesulitan 

kesuliatan gak, 

menyesuaikan 

jadi perempuan 

gitu? 

Enggak sih.. Aku nyaman 

nyaman aja sih agak biasa 

aja  

- - - - 

Dari payudara 

dari rambut? 

Payudara.. Kalo rambut 

dari dulu aku ya panjang 

ya jarang aku potong 

pendek.  

Subjek merasa 

lebih cocok jika 

membentuk 

dirinya sebagai 

perepuan  

 

 

 

JP Jiwa perempuan  ++++ 

Kumis gitu? Kumis paling dicabut aja, 

gak pake kerok ya. Nanti 

keliatan kasar nah… 

Subjek berhasil 

menyelesaikan 

masalahnya 

sendiri.  

MM Menyelesaikan 

masalah. 

+ 

Sampe 

sekarang? 

Ya sampe sekarang, ini 

udh harus ya dua hari 

sekali lah. 

Subjek berhasil 

menyelesaikan 

masalahnya 

sendiri.  

MM Menyelesaikan 

masalah. 

+ 

Rutin ya? Ya kalo liat cermin kasar 

ya udah trs cabut-cabut… 

soalnya kalo dicukur 

malah lebih lebat, 

makanya aku enggak. 

Aku dinasehati temenku 

yang almarhum, yang 

ngajak aku dandan 

ketoprak itukan temenku 

alamarhum juga. Jangan 

dicukur di cabut aja, 

malah dia dulu yang 

pertaman njabutin. Tapi 

yang dulu kumisku juga 

gak terlau banyak sih,  

Subjek memiliki 

relasi dan 

komunikasi yang 

baik dengan orang 

lain.  

KB 

 

 

MS 

Komunikasi 

baik.  

 

Dapat 

menerima 

saran.  

++++ 

 

 

++  

Mungkin 

emang gak 

terlalu 

kelihatan 

 

He.em..  - - - - 
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Ada yang 

ngajak gak sih 

mba apa emag 

kesadaran 

sendiri buat 

berubah? 

Kesadaran sendiri, ya aku 

sadar sendiri. Semenjak 

aku kerja di salon aku 

menemukan jati diriku 

sebenarnya 

Subjek tahu dan 

paham jika dirinya 

lebih cocok 

menjadi 

perempuan.   

JP 

 

MD 

Jiwa perempuan 

 

Menerima 

keadaan diri.   

++++ 

 

+++ 

Apa yang 

dirasaiin? 

Ya kenyamanan gitu, aku 

nyaman 

Subjek merasa 

nyaman dalam 

kondisinya sebagai 

perempuan dalam 

keseharian.  

 

JP 

 

MD 

Jiwa perempuan 

 

Menerima 

keadaan diri.   

++++ 

 

+++ 

Kok aku jadi 

perempuan, kok 

aku dandan? 

 

Ya nyaman kok  - - - - 

Responnya 

keluarga waktu 

itu? 

Ya pertama aku selalu 

bilang, pak aku main 

ketoprak tapi aku dandan 

jadi cewek. 

Subjek terbuka 

tentang apa yang 

dia lakukan 

kepada 

orangtuanya.  

 

KB Komunikasi 

baik.  

++++ 

Heem terus ? Yowes, mikire aku udah 

dewasa dah gede dah bisa 

menemukan apa? 

 

- - - - 

Dah bisa tau 

gitu ya? 

Ya itu pilihanmu itu 

tanggung jawabmu 

sendiri. 

 

- - - - 

Dari orang tua 

gak ada yang 

pertama nolak 

dulu syok dulu? 

Ndak sih aku selalu cerita 

soalnya, aku ceritain 

masalah cowo sama 

mamah. 

Subjek terbuka 

tentang apa yang 

dia lakukan 

kepada 

orangtuanya.  

 

KB Komunikasi 

baik.  

++++ 

Jadi semenjak 

mulai tau kerja 

jadi perempuan 

gitu udah tau 

semua? 

Udahh.. udah tau. Keterbukaan 

subjek pada 

keluarga membuat 

keluarga 

memahami dan 

menerima keadaan 

subjek. 

KM Keluarga 

menerima.  

++ 
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Kalo adek? Kalo adek, berhubung 

adekku gini jadi tak 

certain..   

jadi adek iparku tau aku 

kalo aku kakanya adekku 

waktu dipanggung pas 

acara nikahan itu baru tau, 

kenalin ini kakak ku. Aku 

tapi aku gak dandan.  

 

 

Posisi ada temen-temene 

bapakku guru-guru kepala 

sekolah ketemu semua 

guruku SMA guruku SMP 

wahh ketemu semua. Tapi 

rambutu tak giniin tak 

gini-giniin  aja tak 

masukin ke hem.  

 

Keterbukaan 

subjek pada 

keluarga membuat 

keluarga 

memahami dan 

menerima keadaan 

subjek. 

 

 

 

 

Subjek menyadari 

keadaan dirinya 

sebagai anak yang 

mengharuskan 

dirinya tetap 

menjaga nama 

baik keluarga.   

KB 

 

KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP 

Komunikasi 

baik  

 

Keluarga 

menerima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadar peran  

 

++++ 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Terus? Ya udah aku pake hem. 

Buk aku tak dandan ya 

bu, ra usah ngene-ngene-

ngene 

Subjek dapat 

mengontrol 

dirinya dan 

menerima saran 

dari ibunya.  

 

 

MS Dapat 

menerima 

saran.  

++ 

Karna njaga? Ya karna aku njaga itu. 

Sodaraku sepupu nikahan 

di gumaya aku gak 

dateng. Karna kau pengen 

dandan, tapi aku gak 

boleh sama bapakku. Gak 

usah ngene-ngene.. ya 

udah aku gak dateng 

Subjek bersikeras 

ingin tampil 

sebagai 

perempuan.  

JP 

 

BK 

Jiwa perempuan  

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan. 

++++ 

 

+++ 

Terus yang 

adek gimana ? 

Kalo adekku cewe sih 

biasa aja, tapi kalo adekku 

cowo aku sadar diri. Kalo 

adekku pas dirumah ada 

temennya adekku aku 

selalu gak muncul. 

Dikamar aja gak muncul.  

Subjek menyadari 

jika dirinya perlu 

menahan diri 

untuk menjaga 

nama baik 

keluarganya.  

SP Sadar peran  ++ 

Kalo saudara 

keluarga besar? 

Oh.. da yang tau ada yang 

baru tau jadi pas ibukku 

Subjek dianggap 

lebih cocok 

DC Dinilai cocok 

sebagai 

++++ 
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kan dirumah sakit, aku 

diseblahnya kan aku 

dibawahnya dikira tuh 

aku pacarnya NG padahal 

itu diriku sendiri. Owalah 

tak kiro pacare NG. Terus 

aku senyum tok gak mau 

kebanyakan komen, 

senyum tok. Salaman 

senyum dah gitu 

 

sebagai 

perempuan bahkan 

oleh saudarannya 

sendiri.  

perempuan.  

Tetangga? Ya biasa aja sih, gak 

teralu memikirkan aku ya. 

 

- - - - 

Tapi ada 

omongan-

omongan gitu? 

 

Ya pasti adalah, banci 

ini.. okelah gapapa lagian 

aku jarang pulang juga 

kalo di Pati  

- - - - 

Berapa 

biasanya kalo 

pulang ke pati? 

Biasanya sampe 3 bulan 4 

bulan aku gak pulang. 

- - - - 

Tapi tetep 

komunikasi 

terus? 

Sama bapakku, kok kowe 

ora balek? lali omah? sek 

pak rak nduwe duit aku. 

Balek, ya balek. Pak aku 

jemput, ya dijemput. Jam 

berapa o dijemput. Pak 

aku anter terminal, pas 

aku mau balek semarang, 

ya dianter bapakku ke 

terminal. Kan rumahku 

deket sama terminal. 

Pusat kota lah 

 

- - - - 

Kalo sama 

temen 

sekuliahan itu 

waktu itu? 

Ya temen kuliahan ya 

mereka dah tau, karena 

aku sering nongkrong 

sama temen kuliah  

 

- - - - 

Jadi dah gak 

kaget ya ? 

Ya gak kaget. Ada 

temenku nikahan aku 

dateng dandan ya gak 

kaget. Waktu kemaren 

Subjek memiliki 

komunikasi yang 

baik dengan teman 

sekolahnya dan 

KB 

 

 

 

Komunikasi 

baik  

 

 

++++ 
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lebaran kemaren temen ku 

SMA pada ada yang 

sudah tau mereka kan  ada 

yang kuliah di Semarang 

jadi tau. Ya yang gak tau 

ya syok, liat foto-foto. Ini 

yang lagi rame di temen-

temen di SMP, baru 

gabung di grup di add, 

Nana sapa to Nana kui? 

Kelas endi? Nana ki 

Nanang ngene-ngene.. 

owalah. Trs ada yang 

ngevidio call langsung… 

kw kok dadi lemu, 

temenku dah jadi polisi 

dia di Lantas Polres 

Rembang ya ada temen 

ku SMA juga sih. Aku 

sak kantor karo H, 

owalah.. aku malah 

seneng ketemu temen-

temenku lama, tapi kalo 

nama aku inget gak ngeh 

wajahe kayak apa aku udh 

lupa sumpah. 

dapat diterima 

juga dengan 

keadaannya saat 

ini.  

DO Diterima orang 

lain.  

+++ 

Tapi seneng?  Aku seneng, aku 

gakpeduli orang-orang 

meh ngomong apa aku 

seneng kalo udah kumpul. 

Subjek berusaha 

tidak memikirkan 

penilaian orang 

terhadap dirinya.  

DS Menjadi diri 

sendiri.  

+ 

Kalo masalah 

psikologis? 

Dari tekanan, 

gak pede, sakit 

hati sama orang 

Aku gak pede kalo aku 

gak dandan cantik, aku 

harus pake eyeliner. 

Mataku kalo gak pake 

eyeliner kayak mata orang 

ngantuk.. itu. Terus kalo 

siang aku dandan biasa 

aja nggak dandan tebel 

tebel, ya udah dandan 

pagi ya udah sampe sore. 

Aku nyaman kalo aku 

pake baju item 

 

 

Subjek merasa 

kurang percaya 

diri ketika tidak 

berdandan.   

MF Masalah fisik.  ++ 
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Karna lebih 

keliatan kurus? 

Bukan masalah kurus tapi 

bisa jadi lebih putih, tapi 

aku lebih pede kalo aku 

pake baju item.  

 

 

Aku suka warna item 

merah, ,merah juga merah 

tertentu terus ungu aku 

suka, kalo aku pake putih 

auraku redup. Jadi nggak 

pede. 

Subjek paham dan 

tahu apa yang 

tepat dan pantas 

dikenakan oleh 

dirinya.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

+++ 

Jadi jarang 

pake baju 

warna putih? 

Kalo gak ada event gak 

ada dresscode putih. Jadi 

kadang aku beli baru, aku 

pake sekali duakali udah 

gak kepakai.  

- - - - 

Orang kaya… Gak harus mahal, yang 

penting nyaman cocok 

gitu.  

 

- - - - 

Ada tekanan-

tekanan dari 

orang gak mba? 

Yang sampe 

bikin sakit hati 

atau? 

Tekanan anak kecil..  

Biasanya anak kecil yang 

bikin sakit hati aku… 

Subjek merasa 

direndahkan 

dengan ejekan 

yang diucapkan 

oleh anak-anak.  

DR Direndahkan  +++ 

Kenapa?  Ya dibilangin di 

keramaian banci-banci-

banci gitu.. dulu aku kan 

aku kos sama dia aja anak 

kecil di depan masjid 

rame, banci-banci-banci 

gitu.  

 

Subjek merasa 

direndahkan 

dengan ejekan 

yang diucapkan 

oleh anak-anak.  

DR Direndahkan  +++ 

Pernah sakit 

hati sama 

omongan 

orang? 

Selama ini kayaknya 

nggak pernah ada deh. 

Kalau awal-awal dulu 

ya…. 

- - - - 

Kalo awal-awal 

dulu mungin? 

Ya kalo awal-awal dulu 

gitu mungkin gimanaa.. 

karna dah sering jadi dah 

kebal 

- - - - 
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Ada 

pengalaman 

apa?  

Gak ada, gak ada 

pengalama apa-apa… 

pengalamannya ga ada 

yang terlalu menyakitkan. 

Aku punya prinsip, 

prinsip yang aku pegang 

akhirnya runtuh juga 

karna apa, aku cerita jujur 

ya. Jadi aku ada job dari 

temenku cewe, mba mau 

nggak di crown? Berapa? 

Segini.. yaudah aku 

dateng. Disitu ada cewe 2 

sama satu cowo. Ternyata 

aku dinganu, kayak 

hawane tu kayak e apa ya 

e…. kw ngene sama waria 

iso ngceng gak gitu. Terus 

aku gak mau dijilatin 

sama cewe itu sampek 

aku dikulum gak isa 

berdiri. Itu prinsipku 

selama ini. Jadi aku 

pulang tu menyesal 

banget. Gak ada 10 menit 

aku udah pulang, aku 

cuman dapet uang 700. 

Pokoknya kamu nganu 

sama cewe bisa berdiri 

berarti nidur. Aku gak 

bisa berdiri o, dirangsang 

cewe gak berdiri, dikulum 

cewe gak berdiri 

 

Subjek memiliki 

pengalaman seks 

yang salah hngga 

membuat subjek 

saat ini terus 

melakukan 

hubungan seks 

dengan 

sesamanya.  

PSS Pengalaman 

seksual salah  

+++ 

Sama sekali ? 

 

Sama sekali gak berdiri 

 

 

- - - - 

Tapi jaman 

dulu punya 

tertarik sama 

cewe, pacaran 

sama cewe. 

Enggak pernah. Tapi aku 

sneng cewe kalo cewenya 

dalam arti e… 

mengagumi kaki e tinggi 

panjang tuk aku seneng. 

 

 

- - - - 
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Cuman itu tok? 

tapi gak pernah 

jatuh cinta 

sama cewe 

sama sekali? 

 

Enggak, enggak pernah  - - - - 

Dari jaman 

SMP? 

Dari SMP ini ketemu mau 

sama temen ku yang dulu 

tak senengi  

 

- - - - 

Berarti sempet 

sama cewe? 

Enggak sama temen ku 

cowo.jadi ngefans sama 

cowo 

- - - - 

Jadi dari SMP 

sukaknya udah 

sama cowo ? 

Iyaa sama cowo. Jadikan 

ada temen ku satu apa, 

satu b dulu ya dia. 

Yaawoh ganteng aku 

berharap dia ntar satu 

kelas kelas 2. Akirnya 

keturutan juga, kelas 2 

kelas 3 satu.. satu kelas 

tetep. Ya dari situ dah 

seneng, atiku udah seneng 

gak harus berhubungan 

ato apa ya dah seneng 

gitu… ya udah gitu 

doang. SMA gak ada 

yang aneh ya cuman 

mengagumi cowo, 

kumpulan ku malah anak-

anak nakal gitu malah, 

naik pager langsng cabut.. 

waktu pelajaran agama ke 

uks.. pura-pura sakit.  

- - - - 

Pelajaran 

agama…  

Aku kan gak bisa baca 

arab ya, jadi aku gini kalo 

ada ayat suruh afalan 

suruh mbaca tak suruh 

terjemahin ke latin dulu 

sama temen ku, ntar kak 

hafalin dulu… dah hafal 

langsung cepet-cepet aku 

langsung maju, dapet 

delapan loh.. 

- - - - 
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Daya ingatnya 

ini ya, pinter ya 

berarti? 

Makanya aku kuliah kan 

salah jurusan aslinya, 

harusnya aku di hukum 

apa di bahasa apa 

ekonomi lah ya  

- - - - 

Waktu itu 

malah ambil? 

Aku TI, harusnya kan 

anak ipa kan TI kan. 

Pantes dadi banci, 

Tanggul Indah … tau gak 

TI ? 

- - - - 

Apa itu TI ? Tanggul Indah.. - - - - 

Dimananya?  Di barito, kalo malem jam 

12 keatas mesti banyak 

waria di pinggir jalan situ, 

kalo enggak kamu di 

berok kota lama jembatan 

itu. Tapi kalo berok itu 

warianya itu lebih sangar-

sangar. Jadi dulu aku tuh 

dandan pertama kali di 

cakrawala, cakrawala tuh 

karang ayu maju lagi kn 

sekarang da superindo kn 

disitu, sebrange aku disitu 

 

Subjek sering 

mangkal sebagai 

bentuk usahanya 

dalam profesi 

sebagi pekerja 

seks.  

PPS Profesi pekerja 

seks.  

++ 

Mangkal ? Mangakal… Subjek sering 

mangkal sebagai 

bentuk usahanya 

dalam profesi 

sebagi pekerja 

seks.  

 

PPS Profesi pekerja 

seks.  

++ 

Yang ngajak 

mangkal siapa? 

Yang ngajak mangkal 

dulu itu almarhum 

temenku yang satu salon 

dulu namanya imel 

 

- - - - 

Lha waktu itu 

dia ngomngnya 

gimana ik 

mbak? 

Yo gak ngono, ayo wes 

ayoo ngono… temen-

temenku lain ya 

seangkatanlah. Terus dulu 

kan adanya di kampung 

kali, terus digusur gak 

Subjek sering 

mangkal sebagai 

bentuk usahanya 

dalam profesi 

sebagi pekerja 

seks.  

PPS Profesi pekerja 

seks.  

++ 
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boleh disitu akhirnya pada 

nyebar. Ada yang di TI, 

ada cakrawala, ya 

disitulah. 

 

 Aku terakhir disitu gara-

gara exsident aku 

berantem sampek sini ku 

dijahit 

Lha kenapa 

kok? 

Lha temenku abis lomba 

dari jepara kan malem 

minggu. Terus 

kelompokku kan menang 

kan pada pulang bawa 

hadiah, terus kan masih 

ada jam segini, yok pada 

nyebong yok. Ke 

cakrawala lah pada 

dandan cantik, terus ada 

temenku satu lagi duduk-

duduk di deket jembatan 

tiba-tiba dipukul temen ku 

waria satu lagi mabuk, 

terusan aku mesakke-

mesakke. Terus aku opo 

melu-melu, hoo langsung 

jedruk-jedruk tapi gak 

sampek kena muka 

jambak-jambakan. Aku 

direbut temen-temenku 

ikut-ikutan “cetuk” sini.  

Ada temenku gay Viki, 

haling-halangi iku 

ditengah jalan ada bis 

lewat. Aku baru ngeh 

waktu berdarah itu, loh 

kok basah tapi gak 

sakitt… terus aku akhire 

kemana ke Tlogorejo. Tak 

jait terus aku minta 

divisum sekalian meh tak 

laporke gitu kan. Terus 

aku berpikiran, ah ngko 

malah kedowo ah. Terus 

- - - - 
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akhire aku kan di deket 

depane Horison kana da 

kantor polisi itu kan itu, 

disitu kan ada temenku 

banyak disitu, banyak 

kenalan polisi situ. Terus 

mau dilabrak sama temen-

temennya naik motor 

besar, terus aku gak usah 

gak usah. Terus akhire 

aku pulang. Terus tiga 

hari setelah nyakiti aku 

motornya ilang.  

Tapi kamu 

pernah 

berantem-

berantem selain 

itu gak ? 

misalnya 

rebutan 

pelanggan?  

Oh.. gak pernah  - - - - 

Sama sekali ? Sama sekali 

 

 

- - - - 

Terus akhire 

berhenti stelah 

itu? 

Yo itu akhire aku dijalan. 

Terus aku berhenti 

Subjek berhenti 

mangkal di jalan 

setelah 

pengalaman 

buruknya.  

MK Memaknai 

pengalaman.  

+++ 

Berapa lama 

mba di 

jalannya? 

Aku lupa ya, paling 2 

tahunan. Sekitar 2 tahun. 

Waktu aku masih kuliah 

aku ada adek junior ku 

ketemu. Lho kowe kok 

dandan ngene, opo?  

Kono karo liyane wae 

koe. Pengalaman  susah 

seneng dijalan enak sih.. 

isa menter-menter jalan 

pake baju bagus, ndak 

harus laku ya menter-

menter 

 

- - - - 
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Seneng sendiri 

ya kalo kayak 

gitu? 

 

 

Heem… ada suka 

dukanya lah pokoknya  

- - - - 

Apa ? Ya sukanya kadang cowo 

ganteng, milih ganteng. 

Sukaknya dulu ada 

preman yang mau 

memperkosa aku. Jadi 

kalo ada preman dateng tu 

semua pada lari. Aku to 

lari terus aku keluar lagi 

kejalan ada dia terus aku 

suruh ngulumin dia, aku 

mau dimasukin kan aku 

kak gii-gini gak bisa, ya 

udah selese. Aku yang 

kena sial. 

 

 

- - - - 

Terus takut gak 

mbak kayak 

gitu lagi? Apa 

itu yang bikin 

aku berhenti 

dijalan? 

 

Ya karna masalah itu aku 

berantem sama temen ku 

waria sampek bocor itu. 

Subjek berhenti 

mangkal di jalan 

setelah 

pengalaman 

buruknya.  

MK Memaknai 

pengalaman.  

+++ 

Waktu itu mikir 

apa setelah 

kejadian itu? 

Ya ini mukak kayak gini 

setelah gak boleh sama 

yang diatas. Ya aku 

kesadaran sendiri sih ya, 

terus akhire aku dari dulu 

aku mainne kan online 

Subjek berhenti 

mangkal di jalan 

setelah 

pengalaman 

buruknya.  

Namun subjek 

beralih dengan 

menggunakan 

media online 

untuk 

mendapatkan 

pelanggan yang 

mau menggunakan 

jasanya.  

 

 

MK 

 

 

 

 

PPS 

Memaknai 

pengalaman.  

 

 

 

Profesi pekerja 

seks.  

+++ 
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Jadi setelah itu 

langsung 

online? 

Ya sebelum itupun 

sebenere aku sudah 

online, ya lebih intensif 

lah ya. Dari dulu tuh aku 

dapet labanya di online, 

gak harus dateng cuman 

gitu udah dapet 

transeferan…  

Subjek 

menggunakan 

media online 

untuk 

mendapatkan 

uang.  

PPS Profesi pekerja 

seks.  

++ 

Oh ada to 

klien-klien 

kayak gitu? 

Bule-bule. Sekarang kan 

lagi musim VCS kan, 

Vidio Call Sex kan. Ya 

udah sini transfer dulu 

baru video callan sexs. 

Subjek 

menggunakan 

media online 

untuk 

mendapatkan 

uang.  

PPS Profesi pekerja 

seks.  

++ 

Oh iya? kalo 

kayak gitu 

kamu pasang 

tarif berapa 

mbak? 

200 lah. 150. Tapi aku 

jarang kalo gitu-gitu o .. 

kalo gitu aku kayak aneh, 

maksute kalo aku gak 

pengen banget yo gak 

mau. Aku lebih ke ee… 

 ada sentuhan kulit gitu 

loh. Kalo cuman vidieo 

gitu gak.. kurang nyaman  

Subjek 

menggunakan 

profesinya juga 

sebagai penyalur 

nafsunya.  

PPS Profesi pekerja 

seks.  

++ 

Lha dulu kerasa 

greng gitu 

pertama kali 

sama cowo 

sama yang 

mana? 

Ya sama cowok yang 

pertama kali tuh aku sama 

sapa ya aku lupa ik 

Subjek memiliki 

pengalaman 

seksual yang salah 

dengan sesama 

jenisnya.  

 

PSS Pengalaman 

seksual salah 

+++ 

Yang 

mengambil? 

apa ada 

sebelumnya? 

Sebelumnya kan belum, 

aku lupa namanya. Udah 

lama sih lupak. 

- - - - 

Oh gitu.. 

ngerasa gitu? 

Terus ngrasa 

aneh gak sih 

waktu itu mba? 

Kan masih jadi 

cowo gitu kan? 

He.e jadi gay. Yo pertama 

kali berhubungan yo 

seneng gitu loh akhire 

bisa. Di kota Pati kan kota 

kecil kan, jadi kita gak tau 

temen sesama kita mana 

gak tau. Di Semarang kok 

ternyata banyak yang 

kayak ternyata banyak, 

jadi kita kumpul 

- - - - 
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Tapi taunya 

waktu itu 

bukanya di 

Semarang? kok 

bisa sampek 

semarang?  

Ya karna kuliahkan  - - - - 

Memang 

disuruh kuliah 

di semarang? 

Ya aku pengen kuliah. 

Sebenere dulu aku tuh 

mau ikut UMPTN kan, 

hari pertama e.. nganu 

ujian. Hari ke 2 gara-gara 

salah jurusan bis kota 

ganti sampek aku ke 

Mangkang. Harusnya aku 

kan ke SMA 1 ujian, 

gara-gara itu aku. Sampek 

beerapa taun berikutnya 

aku ngomong sama 

bapakku. Gara-gara gagal 

ikut. Akhire aku ke 

UDINUS. 

- - - - 

Berarti 

UDINUS itu 

berhenti mba 

waktu itu? 

Apa ? - - - - 

Ya kuliahnya 

langsung 

berhenti gitu? 

Aku belum lulus o - - - - 

Sampek 

semester berapa 

? 

Aku lulus semester meh 

selesai kok wong 

semester akhir kok 

- - - - 

Tapi gak 

diselesaiin? 

Enggak.. - - - - 

Eman gak? Ya sebenere agak 

menyesal tapi gimana 

lagi. Pikiranku udah gak 

nyampek disitu gitu. 

Kapan hari ada 

pemutihan, kata temenku 

ada pemutihan gini-gini-

gini cumak aku suratnya 

dirumah, aku gak tau. 

 

- - - - 
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Terus milih ah 

sudah barin 

aja? 

Ah sudah biarin aja - - - - 

Kalo tentang ? Kemaren juga ada cowok 

mau nguliahin juga, 

cumak aku mikir ntar kalo 

kuliah sambil kerja ntar 

berhenti di tengah jalan 

lagikan eman-eman, lah 

mending gak usah.  

- - - - 

Mau ditawarin 

kuliah mau 

dibayarin gitu? 

He.em sama mantanku 

itu. 

- - - - 

Yang RG itu ? He.em 

 

- - - - 

Dia 

berpengaruh 

besar gak sih 

mba buat kamu 

? 

Ya dia berpengaruh besar, 

makanya aku gak nyakitin 

dia karna aku e.. 

mengenang kebaikannya 

dia. Aku dulu sekolah di 

rudy hadi suwarno 

sekolah juga dia yang 

mebiayai. Dah yank kamu 

sini aja   

 

Subjek menerima 

dapat menerima 

saran dan mau 

mencari cara untuk 

mngembangkan 

kemampuan 

dirinya.  

 

 

DS 

 

 

 

MKM 

Dapat 

menerima saran  

 

 

Mengembangka

n kemampuan  

+ 

 

 

 

++ 

Dia yang 

ngarahin  

 

He.em.. - - - - 

Terus kalo itu 

perannya dia di 

kehidupanmu 

ya mba, kalo 

kesadaran dari 

perannya mba 

Nana buat 

orang lain apa? 

mba Nana itu 

apa sih buat 

orang lain? 

Berperan apa 

sih di keluarga 

misalnya. 

 

Di keluarga ya sebagai 

kakak, sebagai tulang 

punggung ya gak juga sih. 

Apa ya ?  

Subjek menyadari 

perannya dalam 

keluarga dan 

tanggungjawabnya 

terhadap keluarga 

untuk membantu 

perekonomian 

keluarga.  

NP 

 

 

SP 

Nilai hidup 

positf  

 

Sadar peran  

++ 

 

 

++ 
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Yang sudah 

dijalani selama 

ini peran 

sebagai apa? 

Ya sebagai sapa ya  ya 

cuman sekedar sebagai 

anak, ya sebagai anak 

Subjek menyadari 

jika saat ini 

dirinya masih 

menjadi bagian 

dari keluarga. 

SP  Sadar peran  ++ 

Ditunjukkann 

dengan 

gimana? 

Ya ngasih.. kalo sama 

keluarga mesti aku telfon, 

kalo wireless di rumah 

yak aku yang bayar.  

Subjek menyadari 

perannya dalam 

keluarga dan 

tanggungjawabnya 

terhadap keluarga 

untuk membantu 

perekonomian 

keluarga.  

 

NP 

 

 

SP 

Nilai hidup 

positf  

 

Sadar peran  

++ 

 

 

++ 

Rutin? Rutin tiap bulan 

 

 

- - - - 

Kalo misalnya 

enggak gitu 

sempet 

ditanyaain gak? 

Ya ditanyaain, buk aku 

belum puya duit bayar sek 

nanti tak ganti gitu 

Subjek menyadari 

perannya dalam 

keluarga dan 

tanggungjawabnya 

terhadap keluarga 

untuk membantu 

perekonomian 

keluarga.  

 

NP 

 

 

SP 

Nilai hidup 

positf  

 

Sadar peran  

++ 

 

 

++ 

Tapi pasti 

bilang diganti 

gitu? 

Yo kalo aku ada rejeki ya 

o tak kasih ibukku kalo 

ada kelebihan 

Subjek menyadari 

perannya dalam 

keluarga dan 

tanggungjawabnya 

terhadap keluarga 

untuk membantu 

perekonomian 

keluarga.  

NP 

 

 

SP 

Nilai hidup 

positf  

 

Sadar peran  

++ 

 

 

++ 

Kalo peran 

sebagai kakak? 

 Kalo sama adekku lebih 

nurut sama adekku cowo, 

masa ya aku lebih deket 

sama adekku cowo 

daripada adekku cewe. 

Kalo ada apa-apa adekku 

cowo mesti ke aku 

curhatnya  

Subjek juga 

merupakan pribadi 

yang memiliki 

komunikasi yang 

baik dengan 

adiknya sehingga 

memunculkan rasa 

percaya adik 

terhadap dirinya.  

NP 

 

 

SP 

 

DD 

Nilai hidup 

positf  

 

Sadar peran  

 

Dapat dipercaya  

++ 

 

 

++ 

 

+ 
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Punya pacar 

mba adeknya 

yag cowo ? 

 

 

Adekku cowo, cewe nya 

dokter sekarang 

- - - - 

La itu juga 

cerita apa-apa 

tenttang itu? 

E… tapi aku gak terus 

setuju, takutnya ndak.. 

ndak.. takutnya aku kan 

orang biasa kalo dokter 

kan dari kelaurga itu. Ya 

aku gak tau ya, adekku 

yang menjalani kan 

 

- - - - 

Tapi masih 

baik-baik? 

 

Masih baik… - - - - 

Apa-apa adek 

cerita? 

Kalo ada apa, lagi sakit 

gitu waktu dirumah sakit 

jangan bilag ibuk kalo 

aku sakit 

Subjek memiliki 

komunikasi yang 

baik dengan 

adiknya sehingga 

memunculkan rasa 

percaya yang kuat 

satu sama lain.  

 

 

KB 

 

 

DD 

Komunikasi 

yang baik  

 

Dapat dipercaya  

++++ 

 

 

+ 

Kalo adek 

cewek? 

Gak deket sih. Deket-

deket biasa gak deket-

deket banget 

 

 

- - - - 

Gak Tanya-

tanya minta di 

dandani 

diajarin dijarin? 

Enggak… enggak.. paling 

rmbut suruh motong gitu.. 

kalo aku dirumah  ya kalo 

aku bawa gunting ya tak 

potong, bapakku tak 

potong, tentangga pada  

mintak potong 

Subjek dapat 

mengembangka 

kemampuannya 

dengan mau 

menerapkannya 

dalam kehidupan 

sehari-harinya.  

MKM Mengembangka

n kemampuan  

++ 

Berarti tetangga 

udah nerima-

nerima aja? 

Ya udah menerima. Kan 

aku jarang pulang kan, 

kadang kalo pulang Pati 

ki aku gak tau 

perubahannya. Iki 

anaknya siapa  aku gak 

- - - - 
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tau. Iki anake koncomu 

iki-iki aku gak tau. Tiba-

tiba ada anak kecil 

banyak. Jadi aku jarang 

pulang 

3 bulan itu ya? 3 bulan, kadang-kadan 6 

bulan 

- - - - 

Kalo lebaran 

pasti pulang ? 

Kalo lebaran pasti pulang  - - - - 

Shalat ID juga 

gak mbak? 

waktu kemaren 

shalat? 

 

Waktu kemaren aku 

shalat.. tak kepang terus 

tak masukin ke ini. 

- - - - 

Tapi habis 

shalat tetep 

kaftan? 

 

Tetep cantik lah  - - - - 

Ketemu 

keluarga? 

Iya ketemu keluarga. Tapi 

kalau ketemu keluarga 

aku pake jaket jeans aja 

gak sampe itu. Tapi kalo 

aku kedesanya sodara ku, 

aku dandan cantik. 

Adeknya ibukku kan 

tinggalnya di desa kalo 

aku udah ikut sama dia 

aku dandan cantik. Tapi 

kalo dari keluarga 

bapakku kan rada-rada itu 

ya, jadi aku jaga sikap. 

Kalo dari keluarga ibukku 

orange kan open gitu. 

Aku lebih deket dari 

keluarga ibukku daripada 

keluarga bapakku 

Subjek cenderung 

memiliki 

keinginan untuk 

menjadi 

perempuan utuh 

dengan berdandan 

dan berpenampilan 

sebagai 

perempuan. 

Meskipun di sisi 

lain subjek tetap 

menyadari 

posisinya masih 

sebagai anak yang 

perlu menjaga 

nama baik 

keluarga.  

JP 

 

PU 

 

SB 

 

SP 

Jiwa perempuan  

 

Perempuan utuh  

 

Suka berdandan  

 

Sadar peran  

++++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

Berarti sejauh 

ini deketnya 

lebih sama ibuk 

daripada sama 

bapak? 

 

 

Aku sama ibukku deket 

semua  

- - - - 
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Yang pertama 

kali waktu itu 

bapak ato ibuk? 

 

Bapakku ya, soalnya aku 

telfon bapakku. Pak aku 

dandan. 

Subjek memiliki 

komunikasi yang 

baik dengan 

keluarga.  

KB Komunikasi 

baik 

++++ 

Terus bapak 

langsung? 

Ooo …. Acara opo? 

Acara ketoprak iki karo 

sama,  

dulu sama bupati opo 

walikota 

 

 

- 

- - - 

Terus waktu 

itu? Waktu 

hari-hari, mbak 

NN dateng 

keruah terus 

dandan cewek 

gitu? 

 

 

Aku pulang kerumah dulu 

tuh gak dandan cewek sih, 

rambut masih panjang 

tapi tanpa payudara. 

Yaudah kayak gitu-gitu 

doing 

- - - - 

Terus 

sekarang? 

Sekarang pulang udah 

pake dandan  cantik. 

Mungkin 5 tahunan ini 

pulang dandan cantik 

Subjek selalu 

berdandan dan 

berpenampilan 

sebagai 

perempuan.  

JP 

 

SB 

 

PU 

Jiwa perempuan  

 

Suka berdandan  

 

Perempuan utuh  

++++ 

 

+++ 

 

+++ 

Kalo 

sebelumnya 

kalo  masih 

pulang? 

 

Ya biasa aja gitu, tetep 

pake eyeliner. 

Subjek suka 

menggunakan 

make up.  

SB Suka berdandan  +++ 

Harus kalo itu? Pake eyeliner Subjek suka 

menggunakan 

make up.  

SB Suka berdandan  +++ 

Kalo hubungan 

komunikasi 

sama keluarga 

baik-baik terus? 

 

Baik-baik Subjek memiliki 

komunikasi yang 

baik dengan 

keluarganya.   

KB Komunikasi 

baik.  

++++ 

Keluarga besar 

pernah ada 

yang menolak 

gak sih mbak? 

 

 

E … jarang ketemu ya 

jadi ya gak tau. 

- - - - 
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Ada 

pengalaman 

yang buat jadi 

pembelajaran 

gak buat mbak 

NA ? 

Belum menemukan 

pembelajaran yang 

gimana, yang 

berpengaruh banget beum 

ketemu 

- - - - 

Tapi kecil-kecil 

aja mungkin, 

yang gak 

banget gitu tapi 

yang kecil-kecil 

gitu kira–kira 

apa? ada 

pengalaman 

apa? 

Apa ya… bingung aku 

say. Udah terlalu lama 

jadi bingung  

- - - - 

Masa gak ada? 

Waktu ini 

bener-bener 

ngajari? 

Ya kayak kejadian e…. 

apa ya ? ya masalah ttw , 

jadi kadang katanya di 

transfer gak di transfer. 

Jadi sekarang kalo mau 

mending cash aja.  

- - - - 

Kalo buat nilai-

nilai pegangan 

hidup yang 

jadi, oh ini ya 

ternyata aku 

harus jadi orang 

yang kayak gini 

ya gitu? 

Ya kalo pas ada temenku 

meninggal karena ini, 

kadang aku takut sendiri 

- - - - 

Selain itu ? Belum menemukan - - - - 
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WAWANCARA  II : 7 DESEMBER 2017   

Pertanyaan Jawaban  Interpretasi Koding Tema Intensitas 
Kalo nilai –

nilai yang 

dipegang 

sajauh ini apa? 

Terus mba 

Nana itu 

pengen jadi 

pribadi yang 

kayak apa sih? 

Ya aku pengen jadi orang 

baik lah ya.. baik sama 

orang.  

Yang gak mau menyakiti 

orang lain. Aku orangnya 

ka biasa aja ya, gak 

terlalu mbelingg 

engakk… aku kan kalem 

aslinya.  

Wong dulu itu aku 

pemalu aslinya.jarang 

ngomong, pemalu. 

Ketemu orang baru aku 

malu.  

Subjek memiliki 

keinginan untuk 

memperbaiki diri 

dan berusaha tidak 

menyakiti orang 

lain.  

NP Nilai hidup 

positif.  

++ 

Terus kalo yang 

nilai-nilai? 

Maksutnya 

kayak mau jadi 

orang yang 

sukak amal? 

Salah satunya.. - - - - 

Selain itu? mau 

jadi orang yang 

gimana? 

pribadi yang 

kayak gimana? 

Ya pengen, pengen jadi 

pribadi yang bermanfaat  

bagi junior-junior ku.  

Subjek berhadap 

dirinya bisa 

menjadi pribadi 

yang dapat 

memberikan 

contoh yang baik 

untuk orang di 

sekitarnya.  

 

NP Nilai hidup 

positif  

++ 

Junior dalam 

arti penerus ? 

Penerusku… kan 

sekarang banyak 

bermunculan kan itu. 

 

- - - - 

Dan lebih ini 

ya, mulai   

Ya maksute mereka 

sharing mbak gini-gini-

gini gitu…  kamu bagus e 

pake ini, ini gak usah 

gini-gini gtu..  

Subjek merupakan 

pribadi yang mau 

membagi 

pengalaman dan 

pengetahuannya 

kepada orang lain.  

 

NP 

 

 

MK 

Nilai hidup 

positif  

 

Memaknai 

pengalaman  

++ 

 

 

+++ 

Ketika mbak Kamu gaksah jalan kayak Subjek dapat MK Memaknai +++ 
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NA bisa ngasih 

tau orang lain 

gak usah begini 

gitu, itu kira-

kira gak usah 

jadi yang kayak 

gimana dan 

mba Nana 

dapet itu  dari 

mana?  

 

gini-gini, kan mesti 

dijalan lebih keras 

soalnya kalo dijalan.. 

memaknai 

pengalamannya 

selama di jalan 

dan menyadari jika 

di jalan itu 

berbahaya.  

pengalaman  

Terus ? Ya e… jaket ya yang 

pertama kan dijalan kan 

gak kurang savety  

 

- - - - 

Itu mungin kan 

secara 

pekerjaan ya 

mbak ya? kalo 

selain itu kalo 

yang bener-

bener pegangan 

nilai hidupnya 

mbak NA? 

punya prinsip 

apa di 

kehidupannya 

mbak NA? Aku 

gak akan jadi 

orang yang 

gimana? 

Aku jadi orang yang baik 

sama orang, yang gak 

menyakiti, ditiru yang 

baik dari aku gitu 

Subjek ingin 

menjadi pribadi 

yang baik dan 

tidak menyakiti 

orang lain. 

NP Nilai hidup 

positif.  

+++ 

Dapet nilai itu 

dari mana? 

siapa yang 

menginspirasi 

sampe akhirnya 

oh aku mau jadi 

orang yang 

kayak gini gitu? 

Dari kesadaran sendiri 

kali ya.. 

- - - - 

Kalo dari 

pengalaman da 

gak sih atau 

aku pernah 

disakitin 

Gak ada sih. Aku juga 

jarang nganu juga sih 

ya…  

- - - - 
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makanya aku 

tau rasanya 

sakit tu kayak 

gini, makanya 

aku gak mau. 

Ada pikiran 

kayak gitu ?  

Pernah dapet 

pembelajaran 

dari orang lain 

gak? 

 

E ….ada dari temen… - - - - 

Apa misalnya? Ya masaah cowok, 

masalah gitulah pkoknya 

jangan gini…  

- - - - 

Mbak NA bakal 

selamanya 

begini? 

Aku gak tau, mungkin 

nanti nek diatas umur 40 

ato berapa gak tau aku 

mengalir aja hidupku. 

 

    

Punya rencana 

gak, maksutnya 

pandangan 

nanti aku mau 

jadi kayak gini 

ajalah? 

Kadangaku dalam mimpi 

juga aku pengen ntar 

umur ini berhenti potong 

pendek jadi cowo, cowo 

kayak dia. Kadang aku 

mimpi kayak gitu 

 

 

- - - - 

Kepikiran 

kayak gitu ? 

Iyaa… - - - - 

Tapi masih 

tetep dandan? 

E ………… gak tau kalo 

itu, yah megalir ajalah. 

- - - - 

Belom ada 

rencana ya? 

Belom ada, karna aku 

masih nyaman dengan 

diriku ini gitu 

Sampai saat ini 

subjek masih 

merasa nyaman 

membawa dirinya 

sebagai perempua 

JP Jiwa perempuan  ++++ 

Sebagai seperti 

ini? 

Kan ada yang kadang dari 

panjang bisa jadi pendek 

karena, karena.. apa ya? 

karena tekanan keluarga 

juga kan…? 

- - - - 

Tapi mba Nana Gak ada tekanan. Ibukku - - - - 
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gak dapet 

tekanan? 

to, terus dipotong rambute 

gitu.. gak ah gak nganu.. 

cowoku gak seneng 

rambut pendek. 

Terus waktu 

mba NA bilang 

gitu, ibuknya 

giamana? 

Halah …. Tapi wes biasa 

sekarang dah biasa. 

- - - - 

Udah 

terserahlah 

gitu? 

Ini rambut terindah buk 

dari yang terindah… aku 

mesti bilang gitu. 

Subjek merasa 

percaya diri 

dengan 

penampilannya 

sebagai 

perempuan.  

JP Jiwa perempuan  ++++ 

Dan ibuk 

ketawa ya pasti 

ya mbak? 

Tak liatke fotoku cantik-

cantik seneng. Buk iki 

bojone kapolres loh buk, 

ayu to bu aku gitu? 

Subjek merasa 

percaya diri 

dengan 

penampilannya 

sebagai 

perempuan.  

JP Jiwa perempuan  ++++ 

Fotonya mba 

NA yang 

ditunjukin ? 

Lha foto ku yang SKCK 

wae, “sopo to kui ?”  

“foto ku to buk..”  

“mosok?”.. bapakku 

“fotone sopo iku?” 

“fotoku to pak”. Polisi-

polisi yang di dalem, jadi 

aku ngobrol.. dah jadi 

malah diajak ngobrol. 

- - - - 

Terus? Diajak ngobrol sama 

polisi-polisi sama polwan. 

Selfie yok mbak gitu.. 

- - - - 

Itu berarti kalo 

tadi nilai positif 

ya mbak ya 

yang 

didapetkan dari 

orang lain? 

Kalo nilai 

negatifnya?  

Ya aku kalo gak nyaman 

sama si A.. aku mending e 

menghindar, menghindari 

untuk berteman terlalu 

deket. Aku kalau temen 

emang agak pemilih ya, 

kalo gak deket gak itu ya 

aku gak, gak akan ngobrol 

banyak-banyak. 

 

- - - - 

Ngeresa orang Ya dari omongnnya - - - - 
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lain gak cocok 

gitu misale gak 

pas buat Mbak 

NA gitu ketika 

orang lin itu 

kayak gimana? 

terlalu tinggi, dari tingkah 

lakunya itu aku gak 

seneng 

Yang seperti 

apa? 

Ya kasar gitu-gitu gak 

seneng aku, walaupun 

temen waria loh ya. 

Walaupun waria itu 

terlalu kasar aku gak 

seneng. 

- - - - 

Berarti gak 

semua waria 

juga 

berhubungan 

baik ya kalo 

gitu sama mbak 

NA? 

Ya ada.. ya mungkin 

didekat tapi gak tau di 

belakang. Cuma karna 

aku kan jarang kumpul 

juga, dalam arti kumpul 

sama mereka-mereka kan.  

Kalo pas ada acara apa 

baru ketemu, kalo gak pas 

dijalan ketemu. 

- - - - 

Berarti dulu 

yang ngajak 

Mbak NA gak 

ada salah satu 

bagian dari 

mmereka gitu? 

Jadi ada 

temennya 

Mbak NA yang 

misalnya yang 

jadi waria lebih 

dulu gitu, 

kayaknya 

ngajak Mbak 

NA gitu ? 

Ya yang almarhum itu, IL 

alamarhumah Imel. Dulu 

yang pertama kali 

ngajakin dandan aku. 

- - - - 

Ketemu 

diamana mbak? 

Di tempat kerja, satu 

tempat kerja 

- - - - 

Terus akhire 

diajakin yuk 

gitu? 

Iyaaa.. he.e .. di temptku 

dulu itukan kebanyakan 

ya gak ada yang normal 

lah,  

- - - - 

Kalo Menang lomba juara satu - - - - 
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pengalaman 

paling berkesan 

selama jadi 

waria? 

mengalahkan yang udah 

operasi, dulu pernah itu. 

Itu pengalaman yang, 

walah kok menang 

padahal dia lebih cantik 

perasaan uda kayak cewe 

banget,  

 

Kebanggan 

tersendiri? 

Ya kebanggan buat aku 

sendiri ya.. 

 

- - - - 

Selain itu ? Selain itu apalagi ya ? 

 

- - - - 

Atau ada 

pengalaman 

yang akhire tu 

jdi 

pembelajaran 

baru buat Mbak 

NA trs ternyata 

oh harusnya 

kayak gini? 

Terus kalo aku 

menghadapi 

masalah yang 

sama o aku 

belajar dari 

yang dulu 

sampe akhirnya 

aku harus 

bersikap kayak 

gini gitu ada gk 

mbak? 

pengalaman 

yang terulang 

tapi 

menyikapinya 

Mbak NA beda, 

ada gak? 

 

Ya masalah sama cowok 

lah ya, sama tamu. Harus 

bersikap gimana gitu, 

jangan kasar. Kalo 

dikasar, dia mesti akan 

kasar juga. Jadi 

menghadapi unuk 

menghindari sesuatu 

bersikap manis, nice 

gitulah. Rayu-rayu dikit 

Subjek mampu 

memperbaiki sikap 

dengan memaknai 

apa yang 

sebelumnya 

pernah dialami.  

MK Memaknai 

pengalaman.  

+++ 

Kalo 

pengalaman 

yang terburuk 

buat Mbak NA 

Terburuk dari hidupku 

adalah aku diselingkuhi 

sama sahabatku sendiri, 

sakit hati yang dalam 

Subjek dapat 

memaafkan orang 

yang menyakiti 

meskipun setelah 

SM 

 

 

 

Sudah 

memaafkan 

 

 

+ 
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sejauh ini apa ? banget, yang lama gak 

bisa ilang. Ilangnya 

sampe almarhum dah gak 

ada, itu. Aku udah kak 

maafkan. Udah wes plong 

 

orang yang 

bersangkutan 

meninggal.  

Selain itu ada 

lagi? 

No.. - - - - 

Sama sekali? Gak ada. Walau aku 

dipukul pun aku, pas 

berantem di pukul tuh 

habis berapa bulan yadah 

akan lagi. Yo say hello, 

baikan lah. 

Subjek adalah 

pribadi yang mau 

memaafkan orang 

yang menyakitinya 

meskipun dalam 

proses beberapa 

waktu.  

 

SM  

 

 

NP 

Sudah 

memaafkan  

 

Nilai hidup 

positif  

+ 

 

 

++ 

Apa yang 

dipikirin Mbak 

NA sampe 

akhirnya aku 

besok lagi 

berarti oke 

udah biasa aja, 

apa? 

Pertimbangann

ya apa? Kan 

tetep jengkel 

ada ya mba ya, 

sakit hati 

Yo pokonya bersikap 

sewajarnyalah, weslah 

dipikirkan terlalu ah… 

gitu loh. Terlalu nganu 

banget malah jadi stress 

Subjek memiliki 

prinsip untuk tidak 

terlalu memikirkan 

dengan berat 

menghindari 

stress.  

NP Nilai hidup 

positif  

++ 

Hal apa yang 

bisa yang 

kadang-kadang 

dipikir Mbak 

NA terlalu, aku 

harus mikir ini 

nih  

 

Akhir-akhir ini aku 

masalah keuangan dan 

aku udah umur 35, jadi 

aku harus bener-bener 

save money. 

Subjek menyadari 

keadaan diri dan 

tahu apa yang 

harus 

dilakukannya.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

+++ 

Sudah mencoba 

? 

 

Udah, tapi gagal terus. - - - - 

Tapi sedikit-

sedikit? 

Ya sedikit-sedikit 

adalah… ada beberapa. 

- - - - 

Nilai-nilai yang Nilai… ya gak mau Subjek memiliki NP Nilai hidup ++ 
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dipegang 

sejauh ini? 

Prinsip 

hidupnya Mbak 

NA apa?   

 

menyakiti orang lain, ya 

pokonya itulah. 

prinsip untuk 

berusaha tidak 

menyakiti orang 

lain.  

positif 

Ada yang harus 

di evaluasi dari 

kepribadian? 

Kepribadian? Harus lebih 

pede ya, soalnya aku 

sendiri gak terlalu pede 

aslinya 

Subjek masih 

merasa kurang 

puas dengan 

keadaan dirinya 

terlebih untuk 

upaya 

berpenampilan 

sebagai 

perempuan.  

MF Masalah fisik  + 

Apa yang bikin 

gak pede? 

Kan aku warna kulit, terus 

sekarang aku kan tambah 

gemuk. Ya itulah yang 

bikin aku gak pede.  

Subjek masih 

merasa kurang 

puas dengan 

keadaan dirinya 

terlebih untuk 

upaya 

berpenampilan 

sebagai 

perempuan.  

 

MF Masalah fisik  + 

Konteks 

mencari 

pekerjaan ada 

pengaruh gak? 

E …. Selama ini aku 

belom karna bidang yang, 

pekerjaan yang aku tekuni 

juga sesuai dengan diri 

aku 

- - - - 

Apa yang perlu 

diperbaiki dari 

seorang Mbak 

NA? 

Harus lebih sabar. Ya aku 

pengen meninggalkan 

dunia malem dikit-dikit 

dugem lah ya 

 

- - - - 

Mulai dari itu ? Ya… aku udah 2 minggu 

gak dugem 

 

- - - - 

Bisa? Bisaa… ini udah 2 

minggu, sebulan mungkin 

bisa aku 

 

- - - - 

Tentang konsep Jadi apa ya? Menjadi - - - - 
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diri Mbak NA, 

aku harus jadi 

apa sih, begini-

begini, ku harus 

jadi orang yang 

seperti apa? 

 

 

 

diriku sendiri 

Iya, menjadi 

mba Nana yang 

gimana? 

Aku yang sabar, aku sabar 

yo buk wonge buk. Aku 

orangnya sabar, apalagi 

ya? Harus lebih keras, apa 

yang aku cita-citakan, 

pengen bukak usaha 

sendiri 

- - - - 

Usaha yang 

sejauh ini 

dilakukan biar 

bisa  sabar, bisa 

akhirnya buka 

usaha sendiri 

itu apa? 

Ya menabung, sekarang 

kan udah mulai menabung 

- - - - 

Kalo tentang 

sabar? 

Sabar, ya gimana ya? Ya 

sabar ngadepi masalah 

dalam hidup 

Subjek menyadari 

jika dirinya adalah 

pribadi yang sabar 

dalam menghadapi 

segala sesuatu 

dalam hidup 

PD 

 

 

NP 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

positif  

+++ 

 

 

++ 

Masalahnya 

Mbak NA apa 

aja ? 

Ya apa ya, dalam 

pekerjaan, tekanan dalam 

pekerjaan kudu sabar. 

Subjek menyadari 

jika dirinya adalah 

pribadi yang sabar 

dalam menghadapi 

segala sesuatu  

PD 

 

 

NP 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

positif  

+++ 

 

 

++ 

Kalo kaitanya 

sama orang 

lain? 

Sama orang lain. Apa ya? 

Bingung aku. Konsep opo 

mau? 

- - - - 

Iya, yang 

ditanemin 

dalam diri 

Aku orange sabar 

memang 

Subjek menyadari 

jika dirinya adalah 

pribadi yang sabar 

dalam menghadapi 

segala sesuatu 

dalam hidup 

 

PD 

 

 

NP 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

positif  

+++ 

 

 

++ 

Belajar sabar Dari diri sendiri ya.. - - - - 
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dari mana? 

Atau usahanya 

Mbak NA biar 

jadi orang yang 

sabar itu 

gimana? 

Kan ada ya 

orang yang 

sabar itu 

langsung 

berpikir gak 

usah dengerin 

kek gitu? 

Kalo kayak gitu aku diem - - - - 

Nah itu contoh, 

selain itu kalo 

dari Mbak NA? 

Apa ya? Shalat, 

merendahkan diri kadang. 

Apa ya say. Aku bingung 

njaawabnya 

- - - - 

Caranya mba 

Nana buat 

begitu, buat 

jadi orang yang 

dipengenin 

sama mba 

Nana? 

Haduh susah njawab kalo 

ini. 

- - - - 

Apa yang 

dilakuin Mbak 

NA biar 

diterima sama 

orang lain? 

Lebih nice lah ya, terus 

jangan terlalu urakan 

kayak gitu-gitulah 

pokonya. Ya jaga sikap 

diri kitalah bisa 

menempatkan diri kita 

dimana gitu 

Subjek tahu 

bagaimana 

caranya 

menempatkan diri 

dan bersikap di 

depan orang 

SP Sadar peran  ++ 

Menempatkan 

diri kita yang 

kayak gimana? 

Ya e… nice gitulah… 

diem manis gituu 

- - - - 

Terus selain 

itu? 

Ya udah gitu doang.. - - - - 

Ada yang lain 

gak biar 

diterima sama 

orang lain? 

Gak sih. Ya cuman itulah 

supaya diperbaiki ulang, 

jangan mengecewakan 

orang lain. 

Subjek berusaha 

memperbaiki diri 

dengan tidak 

menyakiti atau 

mengecewakan 

oranglain.  

NP Nilai hidup 

positif.  

++ 

Jaga Jaga kepercayaan itu Subjek berusaha NP Nilai hidup ++ 
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kepercayaan 

orang lain? 

penting untuk menjaga 

kepercayaan 

supaya dapat 

dipercaya oleh 

orang lain.  

 

 

DD 

positif  

 

Dapat dipercaya  

 

 

+ 

Seberapa 

berharga Mbak 

NA buat orang 

lain, meurut 

Mbak NA tuh 

seberapa 

penting sih aku 

buat orang lain 

? 

Aku gak berpikiran 

sampai segitu ya 

- - - - 

Sama sekali? Yawes pokomen sikapku 

tuh ya lebih baik 

- - - - 

Apa yang 

dilakuin biar 

dianggep 

berharga? 

Pengen 

dihargai? 

Ya kita mengahargai 

orang lain dulu baru 

mengahrgai diri kita 

sendiri. 

Subjek berusaha 

menerapkan nilai 

yang dia inginkan 

dengan cara 

menerapkannya 

terhadap orang 

lain 

 

NP Nilai hidup 

positif  

++ 

Pengennya 

Mbak NA 

diperlakukan 

orang lain 

gimana? 

Ya diterima dilingkungan 

lah ya, di semua tempat 

- - - - 

Diterima dalam 

konteks yang 

oke dalam 

keadaannya 

Mbak NA atao 

dengan yang 

seperti apa ? 

Ya diterima keadaan ku 

seperti gini gitu. Kan 

kadang ada cowo, ada 

sekumpulan cowo yang 

takut kan, ya kayak gitu-

gitu. 

Subjek memiliki 

cukup banyak 

teman laki-laki.  

TLK Teman laki-

laki.  

+ 

Tapi Mbak NA 

sempet 

menggoda gitu 

gak sih mba ? 

Enggak… aku gak sampe 

yang menggoda, aku 

cuman sampe yang 

memandang mata, gak 

sampe yang menggoda-

goda, aku bukan tipe 

ornag yang menggoda hai 

Subjek memiliki 

cukup banyak 

teman laki-laki.  

TLK Teman laki-laki + 
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gitu aku ndak bisa. Aku 

harus cowo dulu yang 

menggoda aku, baru aku 

maju. Kalo enggak kita 

punya pandangan gitu. 

Aku dimanapun gak 

pernah nggoda, kalo dia 

kasih nganu dulu baru 

aku. Kalo ga ada yang 

kasih kode 

Kemampuan 

yang dipunyai 

sama Mbak NA 

itu apa? Yang 

disadari, oh ini 

aku punya 

kemampuan ini 

ya ternyata. Itu 

apa?  

Apa ya? Aku mampu? 

Bingung aku jawabnya. 

Kemampuan dalam hal 

apa ini? 

- - - - 

Apa aja Ya kemampuan dalam hal 

make up, maksutnya 

dalam hal dunia 

kecantikan 

 

Subjek menyadari 

kemampuan dalam 

hal dunia 

kecantikan.  

PD Paham dan 

peduli pada diri  

+++ 

Sudah 

dikmbangakan 

belum? 

Ya… aku kepengin sih 

ya, pengen belajar make 

up penganten apa apa, 

tapi kan ya agak mahal 

jadi harus perlu. Selain 

mahal modalnya juga 

gede 

Subjek memiliki 

keinginan dan tahu 

apa yang memang 

bisa 

dikembangkan 

dari dirinya.  

PD 

 

 

MKM 

Paham dan 

peduli pada diri 

 

Mengembangka

n kemampuan   

+++ 

 

 

++ 

Ada yang 

langsung 

dikembangi ada 

gak  

E …apa ya  - - - - 

Dunia 

kecantikan ya 

misalnya? 

Iya dunia kecantikan - - - - 

Kan biasanya 

kalo dari dunia 

kecantikan kan 

tertarik dulu,  

Sebenere aku pengen jadi 

artis yang mumpuni lah 

ya, tapi doronganku 

belom ada 

- - - - 

Selain itu, Kadang pengen kerja Subjek merasa PD Paham dan +++ 
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berarti bukan 

itu ya? 

Kemampuan 

apa yang 

disadari, oh oke 

aku mau 

ngembangin ini 

apa? 

kantoran, ya gitu-gitu 

kadang kepikiran ya. 

Soalnya aku punya 

kemampuan lain di 

banding waria lain lah 

gitu ada. 

memiliki 

kemampuan yang 

membuatnya lebih 

unggul jika 

dibandingkan 

dengan waria lain.  

peduli pada diri  

Kalo apa yang 

sudah berahsil 

dikmbangaka?  

 

 

Masih dalam tahap on the 

way ke tahap itu 

- - - - 

Kalo sajauh 

ini? Selama 35 

tahun ini? 

 

35 tahun kan aku baru 

lahir. Dari aku jadi waria 

apa ya?  

- - - - 

Dari 10 tahun 

ini berarti? 

15 tahun ini ya berarti, 

apa ya. Aku terlalu santé 

dengan hidupku sih ya, 

gak punya beban berat 

banget gitu belom punya 

pikiran yang kayak gitu. 

Hidupku terlalu santé sih 

gak terlalu aku pikirin, 

aku gak punya duit, tanya 

sama dia. Uangku tinggal 

22 ribu masih bia dugem, 

masih bisa makan. Dulu 

aku pernah satu kos sama 

dia. 

 

- - - - 

Tantangan yang 

dihadapai 

Mbak NA 

dikehidupan 

ini? 

 

 Tantangaku adalah 

dengan diriku sendiri 

- - - - 

Apa? Ya pengen menabung itu 

kan, jangan sampek boros 

dan sampek boros 

 

- - - - 

Masih susah? Masih susah, masih - - - - 
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pengen foya-foya blanja-

blanja gitu. Masih belum 

bisa mengalahkan diriku 

sendiri. 

 

Mbak NA tadi 

mugkin 

mengatakan 

pengen jadi 

orang yang 

sabar gitu ya, 

sudah sejak 

berapa lama 

bisa jadi orang 

yang sabar?  

Ya semenjak aku punya 

masalah berat pas masa 

percintaanku, sama 

sahabatku sendiri. Sikap 

ku gimana bisa sabar, gak 

sampek apa namanya 

emosi yang meluap-luap 

gitu.  

 

 

Masih bisa berpikiran 

positiflah, masih bisa 

berkepala dinginlah. Tapi 

waktu aku marah banget 

itu, ya kejadian yang 

kedua. Diselingkuhi orang 

yang sama, aku menahan 

amarah. Aku tuh dijemput 

dari bandara, mau ke  

hotel kan, aku di hai 

senyum-senyum tapi aku 

gak mau kan. Dikamar dia 

bilang, kamu ada apa? 

Gak, gak ada apa-apa. 

Udah bilang aja. Terus 

aku masih sama diakan. 

Kamu gak usah bohong, 

aku tau buktinya kamu 

gak usahh bohong. Ya 

udah iya. Eh.. terus ke 

tembok. Ya udah terus 

aku balik semarang lagi. 

Aku bawa koperku, 

dihalang-halangi e.. pintu, 

terus aku dipeluk “jangan 

pergi-jangan pergi, aku 

masih saying kamu”  

 

Subjek berusaha 

menunjukkan 

sikap tenang saat 

dihadapkan pada 

hal yang membuat 

emosinya naik.  

NP Nilai hidup 

positif.  

++ 

Kalo saying Ya gak tau, mungkin dia - - - - 
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gak kayak gitu 

ya harusnya? 

pengen punya dua. Ya 

akhirnya gini-gini. 

Makanya aku pulang, aku 

pulang ke semarang 

seminggu masih smsan, 

berhubungan aku 

memutuskan stop, ntar 

nyakitin diriku sendiri. 

Entah orang curiga, oang 

nganu sakit  

 

Kalo 

kelebihannya 

Mbak NA? 

 

Kelebihan apa 

maksutnya? 

- - - - 

Mbak NA tuh 

kelebihannya 

apa sih kalo 

bicara tentang 

dirinya mba 

Nana? Apa 

yang disadari? 

Aku punya kelebihan 

dalam hal kesabaran 

mengahadapi masalah, 

dan aku harus lebih sabar 

lagi. 

Subjek menyadari 

jika salah satu 

kelebihan yang 

dimilikinya adalah 

menjadi pribadi 

yang sabar.  

PD 

 

 

NP 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Nilai hidup 

positif 

+++ 

 

 

++ 

Maksudnya? Ya kayak masalah kayak 

gitu kan 

- - - - 

Selain itu?  Masalah dalam hal 

pekerjaanku kan sempet 

gaji telat, yang lain pada 

gini-gini, terus aku 

enggak. Yaudah gapapa 

nanti aja. Bayarannya 

nanti aja, kalo gitu sih 

masalah-masalah kerjaan 

- - - - 

Itu kelebihan, 

kekurangan? 

Kekurangan ku? 

Kayaknya aku terlalu 

minder, dengan kulitku, 

fisikku, kan aku gak putih 

kan, gitu. Ya kadang gak 

pede 

Subjek mengakui 

kekurangannya 

dan merasakan 

jika 

kekurangannya 

membuat dirinya 

menjadi kurang 

maksimal terutama 

dalam penampilan.  

 

PD 

 

 

 

MF 

Paham dan 

peduli pada diri  

 

Masalah fisik 

+++ 

 

 

 

+ 

Itu aja? Iya, makanya kalo aku - - - - 
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make item aku pede. Kalo 

pake putuih, lansung 

redup. 

Mbak NA itu 

sadar gak sih 

kao mba Nana 

itu punya 

talenta punya 

kemampuan? 

Ya kadang gak sadar juga 

sih 

- - - - 

Yang disadari 

selama ini apa? 

Kana da berarti 

kadang-kadang 

ada wakunya 

sadar 

Kadang aku sadar - - - - 

Oh ternyata aku 

pinter ini nih, 

aku diasih 

Tuhan 

kemampuan 

buat ini itu apa? 

Sebenernya aku seneng 

baca buku sih, kalo pas 

kesepian aku bisa baca 

buku aku 

- - - - 

Terus usahanya 

biar bisa 

berkembang 

apa? 

Apa ya? Aku bingung 

kalo ditanyain kayak gitu 

- - - - 

Kan penilaian 

dari Mbak NA? 

Apa ya say.. aku ada 

rasanya pertanyaanya 

menjadi telent make up 

artis yang terkenal. 

Kadang cuman gak pede 

dulu gitu kan. Terus dari 

hal financial, kan kalo 

pengen gitu kan make up 

ya yang model brand 

gitukan. Satu bedak aja 

sampe 500ribu, tau 

sendiri kan lipstick aja 

harganya 300ribu. 

Maksutku belum kadang. 

 

- - - - 

Tapi ada arahan 

kesana? 

Yo pengen menabung 

dulu, cari om-om kaya 

- - - - 

Loh kan Cari gadut dulu? - - - - 
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banyak?  

20 juta gimana? Ya masih sering aku 

lakuin, gimana kabarnya, 

udah oke belom? 

Pokokmen alas an ku aku 

gak dijinin tiggal di 

Jakarta, soale adekku 

udah di Jakarta. 

- - - - 

Alesannya itu? Alesanku itu sama 

kontrakku kerja masih 

panjang 

 

- - - - 

Padahal? Padahal aku sebenere 

pengen ke Jakarta, tapi 

takutku tuh gini. Kalo aku 

iyakan ntar hidupku 

dlama sangkar emas, uang 

banyak tapi aku gak 

bebas. Dalam arti bebas 

aku gak bisa sama cowo 

lainlah ya, gak sering 

main dolan. Takutku ntar 

kalo aku sakit hati. Kalo 

udah kejadia-kejadian 

kayak belakang-belakang 

kayak gitu kan. Jadi 

mendingan mungkin wes 

gak usah deh kayaknya. 

Aku masih enjoy dengan 

hidupku yang kayak gini, 

yang serba kekurangan 

tapi masih bisa dugem 

bisa nongkrong di sini 

 

Subjek berusaha 

menghindari hal-

hal yang memiliki 

kemungkinan 

besar berdampak 

buruk bagi dirinya.  

MK Memaknai 

pengalaman.  

+++ 

Tujuan 

hidupnya mba 

Nana apa? 

Tujuan hidupku pengen 

membahagiakan orang 

tuaku yang sudah tua 

sekali. Kadang aku 

kepikaran kayak gitu. 

Subjek masih 

menyadari 

perannya sebagai 

seorang anak yang 

memiliki 

kewajiban 

terhadap orangtua. 

  

SP Sadar peran  ++ 

Dengan cara? Ya… nganu ya apa. Ya Subjek masih SP Sadar peran  ++ 
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ngasih duitlah ya. 

Bapakku kan udah 

pension, ya masih 

kekurangan  

menyadari 

perannya sebagai 

seorang anak yang 

memiliki 

kewajiban 

membantu 

perekonomian 

keluarga.   

 

PNS bapak? Iya PNS, di dinas 

pendidikan 

- - - - 

Kalo ibuk? Ibukku ibu rumah tangga. - - - - 

Oh di dinas 

pendidikan? 

Iya di dinas pendidikan - - - - 

Oh pantes 

kepala sekolah 

kenal semua 

Iya kenal semua - - - - 

Wah cukup 

terpandang ya 

mbak? 

Enggak juga, seperti 

keluarga biasa aja 

Subjek cukup 

merendah dengan 

sanjungan peneliti. 

NP Nilai hidup 

positif.  

++ 

Tapi cukup? Dibilang cukup ya cukup, 

dibilang kurang ya kurang 

- - - - 

Yang 

itungannya 

secara kasat 

mata yang gak 

kepikiran  

Yang gak keliatan… 

heee…  

- - - - 

Itu juga ada 

yang kek gitu.. 

selain itu ada 

apa lagi? 

Apa ya ? - - - - 

Pengalaman 

apa? 

Ya kadang pas 

menemukan e… ress 

dresser.. resss… crosss…. 

Cros dresser… tau kan 

cross dresser? 

- - - - 

Apa itu? Jadi dia cowok tapi 

pengen dandan kayak kita 

gitu 

- - - - 

He‟ee…  Dengan keadaan kayak 

gitu dia puas 

 

- - - - 

oo.. gitu yaa.. Aku punyak satu - - - - 
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pelanggan di punya 

jabatan di pelindo III 

Surabaya. Terus dia tu 

kalo dia dateng, jadi 

sebelumnya aku mau ini-

ini-ini dandan ini-ini-ini, 

aku dikasih uang bisa 

sejuta atau berapa untuk 

belanja beli baju beli 

accesoris yang dia ingin 

kan, pengen break ya 

kayak apa? Dah gitu.. hari 

H ketemu,  foto-foto 

kadang udah ada sendiri 

loh dah klimaks dah 

keluar sendiri, tanpa aku 

berhubungan intim loh 

ya,tanpa aku… tanpa aku 

nganu dia.. ngajarin dia 

aja udah tak bedaki dan 

itu udah… udah gini.  

Ooo….. Baru bedakan baru tak… 

apalagi dah ada… 

- - - - 

Berarti cuman 

memfasilitasi 

gitu aja ya 

Mbak NA? 

Ya aku diem aja, gak 

sampe berhubungan. 

Uangnya juga banyak, 

aku kehilangan 

handphone mas, aku gak 

punya duit. Dikirimi satu 

juta. Ada temen di 

facebook pas saya gak 

pernah chating jarang 

banget namanya chatting, 

tiba-tiba lihat statusku 

kamu kenapa dek gitu.. 

hapeku hilang mas, gini-

gini-gini.... ini mau 

ngurus gini-gini. Dah ini 

kak kirimi dikit ya.. terus 

nomor bca, kamu ada bca 

gak? Ada.. inii-inii-ini. 

Wes, terus besok dicek 

sudah kak masukin dicek 

dulu ya..kamu tau berapa, 

Salah satu 

pendapatan subjek 

bersumber dari 

teman laki-

lakinya.  

TLK 

 

 

DUL 

 

 

PPS 

Banyak teman 

laki-laki  

 

Dapat uang dari 

laki-laki  

 

Profesi pekerja 

seks 

+ 

 

 

+ 

 

 

++ 
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aku dikasih satu juta 

setengah.  

Padahal gak 

pernah ketemu 

ya? 

Ndak pernah ketemu.. 

ginii-ginii-ginii… 

kemaren aku ke jakarta, 

oh iya Mas TT ya 

kerjanya di kesertariat 

Negara. Secret Negara, 

terus gk, dia gak itu pas 

aku di jakarta dia di 

Surabaya lagi ada tugas.  

 

Tapi dia mbukak 

pesannya seminggu 

setelah aku dari Jakarta. 

Maaf kemaren aku sibuk 

banget, pas kebetulan 

kamu dateng aku lagi di 

surabayaaa… aku masih 

janji sama kamu beliin 

parfum. Terus aku pengen 

beli parfum j‟adore. Ya 

udah nanti kalo ada aku 

kak belikan. Waktu gak 

ada pernah ketemu tapi 

dia sering ngubungi chat 

aku gitu 

 

Salah satu 

pendapatan subjek 

bersumber dari 

teman laki-

lakinya.  

TLK 

 

 

DUL 

 

 

PPS 

Banyak teman 

laki-laki  

 

Dapat uang dari 

laki-laki  

 

Profesi pekerja 

seks 

+ 

 

 

+ 

 

 

++ 

Ya banyak 

yang sayang ya 

kalo kayak 

gitu? 

Ya kadang yo pas hatiku 

nyaman gak lagi boring 

opo aku lagi mood yo 

chat e ngene tak bales… 

saiki begitu kan? Tapi 

kalo pas saya males yo… 

kalo mereka menjursnya 

terlalu sexs, aku mesti 

tak. Tapi kalo dijak 

ngobrol tukar pikiran 

mesti tak layani.. 

bercanda-bercanda gak 

harus begitu, gak harus 

menjurus ke situlah.   

 

- - - - 

Kalo Mbak NA Ya aku merasa diriku Subjek menyadari PD Paham dan +++ 
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sendiri ada gak 

kepuasan dari 

dandan 

perempuan? 

cantik ya, merasa diriku 

cantik.. seneng.. kadang 

gak pede dengan 

hidungku yang gede ini, 

katanya…  

keadaan fisiknya 

dan apa yang 

menjadi 

kelemahannya 

 

 

MF 

peduli pada diri  

 

Masalah fisik  

 

 

+ 

Tapi kalo dari 

jakun ya gak 

keliatan terlalu 

keliatan ya ?  

Gak keliatan si ya… - - - - 

Nggak kok, tapi 

gak yang, gak 

yang terlalu 

nonjol 

Mungkin sekarang karna 

aku gemukan ya, kalo 

dulu waktu kurus 

- - - - 

Keliatan ya? Hee.. nonjol banget. - - - - 

Kalo suara? Kalo orang seneng dagu 

ku ini 

- - - - 

Iya ininya ya 

mbelahnya ini 

ya… kalo 

suara? 

Suara dari dulu - - - - 

Dari dulu? Dari dulu ngene.. Aku 

malah males tak buat-buat 

kayak tak kecil-kecilin… 

enggak..  

- - - - 

Tapi bisa ? Em… ya sebenere falset 

gitu 

- - - - 

Mbaa pa kabar? 

Gini-ginii-

gini… 

Kecilin sih isaa.. cuman 

capekk.. 

- - - - 

Kalo ini bisa? Kalo ini suara ku biasa, 

ya suara ku gede gini 

- - - - 

Apa gak terlalu 

gak keliatan 

yang lebih 

besar dari itu? 

Enggak lah… gede gini  - - - - 

Maksutnya gak 

yang..gak yang 

besar cowok 

gitu loh? 

Yo gak tau aku, mungkin 

orang yang menilai kalau 

aku suara aku gede 

- - - - 

Kayaknya 

kemran tuh ada 

beberapa ya 

yang sebelum 

Ya kan kalo aku ini kan 

suara ku sendiri, kamu 

kalo ketemu namanya 

MY dia suaranya kecil 

- - - - 



439 
 

 

juga pernah 

ketemu gitu 

kalo bilang 

“ekhm” gitu 

uda kerasa jadi 

berat kan 

keliatan ya 

yang ngomong 

cuman di 

rongga mulut? 

 

kayak cewe jadi orang 

gak tau kalo itu waria. 

Orang kecil gede tetek. 

Tapi ya kekurangannya di 

rambut, dia masalahnya 

dirambut 

Kenapa? Rambutnya tipis mau 

botak 

 

- - - - 

Mikir terus 

kayak banyak 

kasus? 

Enggak dia dari dulu 

mang gitu o. dia kasusnya 

dari dulu gitu. Dari masih 

waktu muda 

 

- - - - 

Berapa taun 

kalo Mbak 

MY? 

 

Apanya? - - - - 

Umurnya mba 

maya ? 

Dia tuaan setahun. Dia 

tigaaa enem. 

 

- - - - 

Tapi orang-

orang tau dia 

sebagai 

pengacara 

cowok? 

Itu dilingkungan terdekat 

lah ya.. kalo kmu gak tau. 

Ini kayake akhir-akhir dia 

belum sah jadi pengacara 

karna dia lagi cuti ujian 

advokat nanti bulan ini 

dia ujian. Maka mau 

ngajak aku ke Bali, yok 

cari dudukane, yok 

kembali yok. Sek aku cari 

sponsor sek aku bilang 

gitu. wenak seng 

nyeponsori akeh aku 

 

- - - - 

Mbak MY juga 

melayani? 

Nglayani kos nya aja dua 

jutak…  

- - - - 

Apanya? Kos-kosan.. dia hamper - - - - 
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tiap hari gini, bisa sampe 

lima po berapa. Yo buk 

ya ? lha secara gak ada 

kerjaan di kos. Dia 

bayaranya gede-gede, 

lebih gede dari aku. 

Duitnya banyak. 

 

Kalo gitu 

pasang tarif 

sendiri mbak? 

Ya om-om banyak. 

kadang mbak MY tarifnya 

lima ratus, yo kadang ada 

brondong seratus yo 

diangkat. Tapi dia lebih 

seneng brondong, kalo 

udah kayak om-om mesti 

tariff e diatas.  

 

- - - - 

Subsidi silang 

ya kayaknya? 

Ya subsidi silang betul… 

(temen subjek: pokoknya 

sehari dia harus kalo dia 

butuh sambilan satu hari 

tiga juta yo harus pasang 

tarif yang mahalan) yo 

kadang gitu… (temen 

subjek: yang penting 

mbayar, kalo gratisan 

pasti dia gak mau si 

namanya MY itu).  Kak 

kos ada , brondong, lha 

aku liat status gak dulu 

deh soalnya yang lain 

yang agak-agak genit juga 

ada yang mau. Kalo kamu 

mau ya kamu yang 

terakhir.  

 

- - - - 

Mbak NA 

sehari berapa 

gitu mba 

biasanya ? 

Gak mestiii kok… gak 

mesti. Kadang aku 

seminggu gak sama 

sekali, kalo aku males ya 

males kek gitu  gitu..  

 

 

- - - - 

Oh jadi bener- Mood.. aku gak mengejar Subjek yang TLK Banyak teman + 
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bener kalo 

memang? 

terus orang yang aku 

senengi (mulai yok) yok.. 

terus ada, aku paling 

seneng kalo dari luar kota  

berprofesi sebagai 

pekerja lebih suka 

melayani teman 

laki-laki yang 

berasal dari luar 

kota.  

 

 

 

DUL 

 

 

PPS 

laki-laki  

 

Dapat uang dari 

laki-laki  

 

Profesi pekerja 

seks 

 

 

+ 

 

 

++ 

Kenapa?  Bayarnya lebih gede, 

bayarnya mereka lebih 

gede. Nah kubilang tadi, 

kalo orang Jakarta mesti 

dapet di atas lima ratuslah 

tarifku. Kalo orang 

semarang paling dua ratus 

tiga ratus, lima ratus udah 

bagus kalo orang 

semarang. 

Subjek 

mendapatkan uang 

dari teman laki-

laki dengan 

menjalankan 

profesinya.  

TLK 

 

 

DUL 

 

 

PPS 

Banyak teman 

laki-laki  

 

Dapat uang dari 

laki-laki  

 

Profesi pekerja 

seks 

+ 

 

 

+ 

 

 

++ 

Tapi bukan 

awal lima ratus 

dulu? 

Paling tiga ratus  - - - - 

Kenapa gak 

berani lima 

ratus? 

Enggak, enggak kadang 

aku tanya-tanya dulu, aku 

gak mau range berapa aku 

njwabe gak gak gak itu 

gak segini enggak. Aku 

mesti ngesir dulu, kamu 

dapet nomerku darimana 

kamu orang mana tinggal 

di mana 

- - - - 

Biar tau dia 

dulu? 

Iyaa.. hee.. kadang aku 

salah, salah itu… salah… 

salah… misalnya dia dari 

kota tak kasih tarif segini 

gitu, kadang aku salah. 

Yaudah dah di iyain yo 

ngapain.. ya udah deh… 

dari Jakarta, oh… berapa 

sih tarifnya lima ratus… 

ndak bisa kurang? Ndak 

bisa. Ya udah ntar nanti 

kesini ya goltang gini-

gini-gini…. Aku nggak, 

selama aku kos ku baru 

sini aku gak pernah 

- - - - 
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masukin cowo, kecuali 

temen-temenku yang 

bener-bener temen. Kalo 

tamu-tamu gitu ya 

enggak. 

Kose cuman 

bayar tok kan 

contohnya 

sekarang? 

Apa?  - - - - 

Mbak NA kan 

kalo misalnya 

sering dihotel 

gitu? 

Kadang aku juga pengen 

bobok hotel, ya aku bayar 

dulu. Tapi karna untuk 

mengembalikan uangku 

buat yang buat itu aku 

manggil cowok. Biar 

nutup bayar hotelnya itu. 

- - - - 

Seneng ya 

Mbak NA? 

Ya seneng kalo dapet 

cowo ganteng setipeku 

cocok dengan aku, seneng 

- - - - 

Pernah gratisan 

gak sih mbak? 

 

Yo pernah kayak gitu  - - - - 

Kalo level 

seneng pengen. 

Tertariknya 

sama cowo 

yang kayak 

gimana ? 

Aku seneng cowo yang 

pinter. Aku seneng cowo 

pinter, seneng. Walaupun 

dia e…  

 

biasa mukanya tetep aku 

seneng nyaman ya udah 

jalan.. kalo aku ndak ya 

ndak.. males o. ganteng 

kalo omonganya terlalu 

gede ya tak tinggal. 

 

- - - - 

Jatuh cinta gak 

tapi? 

Ya… ada rasa. Tapi untuk 

melangkah jadi jatuh cinta 

susah.  

- - - - 

 

 

 

 



443 
 

 

WAWANCARA PIHAK LAIN : 7 DESEMBER 2017  

Pertanyaan Jawaban  Interpretasi Koding Tema Intensitas 

Selamat sore 

mbak, maaf 

mengganggu 

waktunya 

sebentar. Saya 

Shinta dari 

Unika 

Soegijapranata 

Semarang. 

Maaf apakah 

kenal dengan 

Mbak NA? 

Karena menurut 

Mbak NA, 

Mbak A adalah 

salah satu orang 

yang cukup 

dekat dengan 

Mbak NA.  

Karena 

kebetulan Mbak 

NA adalah 

salah satu 

subjek dalam 

penelitian saya, 

dan saya 

meminta waktu 

Mbak A 

sebentar untuk 

memberitahu 

informasi 

tentang Mbak 

NA. 

Oh iya mbak, bisa.  - - - - 

Maaf mbak 

kenal dengan 

Mbak NA udah 

berapa lama ya?  

Ya, kalau kenal sih lama 

ya.  

Soalnya aku sama Mbak 

NA kan masih saudara.  

- - - - 

Saudara dari 

mana mbak?  

Terus apa yang 

diketahui 

tentang Mbak 

NA dari 

sebelum sampai 

akhirnya 

berubah seperti 

sekarang?  

Hahahaahaha, yang aku 

ketahui sampai dia jadi 

sekarang.  

 

Yang aku ketahui 

memang dia cowok, 

Cuma ada yang salah dari 

dalam dirinya dia sejak 

lahir. Masalah gen bukan 

ya..  

Subjek diketahui 

memiliki sisi 

feminism sejak 

subjek dari lama.  

JP  Jiwa 

perempuan  
++++ 
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Tapi jiwanya yang 

condong kea rah wanita 

atau lelaki feminim.  

Kok bisa 

begitu? Yang 

membuat 

ngrasa begitu 

apa?  

Kalau ditanya kenapa 

lelali bisa berubah 

wanita, ya panjang dan 

banyak faktor jaman 

sekarang.  

Yak arena dari lahir 

jiwanya sudah feminism. 

Bukan karena 

lingkungan. Teman atau 

trauma. Karena dia 

terlahir lelaki tapi 

jiwanya wanita.  

Atau jaman sekarang 

disebut sakit.  

Subjek diketahui 

memiliki sisi 

feminism sejak 

subjek dari lama.  

JP  Jiwa 

perempuan  
++++ 

Pertama kali 

berubaha waktu 

itu gimana?  

Kalau dia dari bangku 

sekolah dia normalnya 

laki-laki secara 

penampilan.  

Tetapi dalam hatinya dia 

dan benaknya ya tetep 

sukanya sama cowok. 

Walaupun diwaktu itu, 

dia memang nampak 

maskulin.  

Jadi murid yang pintar, 

selalu juara 5 besar, 

selalu aktif dalam 

ekstrakulikuler seperti 

band-bandan.  

Drumband.  Dan public 

speaking dia juga bagus.  

Kuliah juga di UDN 

jurusan TI kalau nggak 

salah.  

Naaaaah saat itulah dia 

mulai dandan.  

Subjek diketahui 

memiliki sisi 

feminism sejak 

subjek dari lama.  

 

Subjek juga 

memiliki 

ketertarikan 

terhadap sesama 

jenisnya.  

 

Sejak saat kuliah 

subjek diketahui 

mulai suka 

berdandan.  

JP  

 

 

 

 

PSS 

 

 

 

 

 

SB 

Jiwa 

perempuan  

 

 

 

Pengalaman 

seksual salah 

 

 

 

 

Suka 

berdandan   

++++ 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

++++ 

Lalu sekarang 

bisa dandan, 

gimana 

ceritanya?  

Dari kuliah itu, dia mulai 

beli make up, panjangin 

rambut, belanja baju 

wanita, sepatu wanita  

Subjek diketahui 

menyukai barang 

dan mulai 

berdandan sebagai 

perempuan sejak 

kuliah.  

JP  

 

 

SB  

Jiwa 

perempuan  

 

Suka 

berdandan  

++++ 

 

 

++++ 

Tanggapan 

keluarga ketika 

itu?  

Saat itu dia kos.  

Kalau ditanya tanggapan 

keluarga ya pasti syok 

banyak yang bertanya. 

Kenapa begini, kok bisa, 

Subjek mulai 

merubah 

penampilannya saat 

jauh dengan 

orangtuanya.  

TK  Tidak ada 

kontrol 

orangtua  

+ 
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dan Mbak NA pun pasti 

juga akan merasakan 

bagaimana dengan norma 

susila di keluarga.  

 

Lalu apa yang 

dilakukan Mbak 

NA 

menanggapi 

respon keluarga 

yang seperti 

itu?  

Yang paling utama 

adalah orangtua. Akan 

sangat sulit pasti 

menerima bahwa ternyata 

anaknya tidak sesuai 

yang dilihat.  

Tapi entah bagaimana 

Mbak NA menjelaskan, 

orangtuanya mengerti.  

Karena jika aku lihat 

dengan penilaianku 

sendiri, seburuk apapun 

anakmu orangtua akan 

tetap menerima. Tetapi 

untuk orangtua Mbak NA 

juga tidak sembarangan 

membebaskan segalanya. 

Tetap ada aturan keluarga 

yang berlaku.   

 

 

Subjek berhasil 

menjelaskan 

keadaannya kepada 

keluarga sehingga 

kedua orangtuanya 

memahami keadaan 

subjek.  

KB 

 

 

KM  

Komunikasi 

baik  

 

Keluarga 

menerima  

++++ 

 

 

++ 

Tapi menurut 

Mbak A sendiri, 

Mbak NA 

termasuk orang 

yang kayak 

gimana sih?  

Dia itu orang yang nggak 

banyak omong ya 

sebenernya. Atau nggak 

cerewet. Mulutnya gak 

lenjeh.  

 

Ya yang pasti dia malu 

untuk menampakkan diri 

di keluarga besar. Dia 

pemalu waktu itu.  

Jadiwaktu ada acara 

keluarga besar dia 

ngumpet. 

 

Hahahaha, nggatau ke 

mana dia. Tapi dia ilang, 

ngumpet aja. Padahal 

ada, tapi nggak nampak, 

ngumpet nggaktau di 

mana. Di atap rumah 

mungkin ya waktu itu. 

hahahaa…  

 

 

- - - -  
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Mbak A, tau 

nggak sih 

tanggapan 

negatif apa 

yang 

didapatkan 

Mbak NA 

waktu itu?  

Tapi seiring berjalannya 

waktu, mungkin dia 

capek dan ada pikiran 

(masa bodohlah) 

mungkin ya… 

 

Karena akhirnya dia 

menunjukkan siapa dia.  

 

Ini lho aku yang 

sebenarnya, jiwanya aku 

ini lho yang asli.  

Not anyone.  

 

Subjek berhasil 

menunjukkan 

keadaan dirinya 

dengan terbuka 

mengungkap diri 

untuk dapat 

diterima oleh orang 

lain.  

KB  

 

 

TO  

 

 

KM  

Komunikasi 

baik  

 

Terbuka pada 

orang lain  

 

Keluarga 

menerima  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++ 

Lalu tanggapan 

saudara 

gimana?  

Kalau aku lihat, pasti 

sanak saydara banyak 

yang bertanya. Tapi entah 

bagaimana, orangtua 

menjelaskannya.  

Yaaa pada akhirnya 

semua menerimanya 

sampai sekarang. Dan 

Mbak NA tetap seperti 

ini saat dia pulang ke 

rumah. Dan tidak 

kembali menutup diri. 

  

 

Subjek mulai 

terbuka mengenai 

keadaannya di 

depan orang lain 

sehingga orang bisa 

memahami dan 

menerima 

keberadaan subjek.  

KB  

 

 

TO  

 

 

KM  

 

 

DO  

Komunikasi 

baik  

 

Terbuka pada 

orang lain  

 

Keluarga 

menerima  

 

Diterima orang 

lain 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++ 

 

 

+++ 

Hubungan 

Mbak NA 

sendiri dengan 

keluarga dan 

saudara saat ini 

bagaimana?  

Baik kok, udah biasa aja 

kalau ketemu.  

Cuma memang kita 

nggak yang terlalu deket .  

Kan memang jarang 

ketemu juga.  

Tapi setauku dia cukup 

sering pulang buat 

nemuin keluarganya. Kan 

dia di Semarang.  

 

 

- - - - 

Kalau tentang 

prinsip hidup 

hidup? Apa 

yang diketahui 

Mbak A tentang 

prinsip 

hidupnya Mbak 

NA?  

 

 

Itu kan lebih ke pribadi. 

Tapi kalau menurutku 

Mbak NA orang yang apa 

adanya. Yang nggak 

banyak ribet. 

Aku ya kayak gini.  

Subjek adalah 

pribadi yang 

terbuka untuk 

menjadi dirinya 

sendiri.  

TO  Terbuka pada 

orang lain  

+++ 
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Kelebihan 

Mbak NA 

menurut Mbak 

A?  

Dia itu orang yang nggak 

banyak omong ya 

sebenernya. Atau nggak 

cerewet. Mulutnya gak 

lenjeh  

Jadi dia buka tipe orang 

yang  suka ngomongin 

orang lain.  

Subjek adalah 

pribadi yang tidak 

suka membicarakan 

orang lain.  

NP  Nilai hidup 

positif  

++ 

Kalau 

kekurangannya?  

Kekurangannya ya itu 

kurang deket sama 

keluarga. Kadang masih 

menutup diri walaupun 

udah nggak kayak dulu.  

- - - - 

Baik mbak, aku 

rasa cukup. 

Terimakasih 

atas waktunya 

ya.  

Oh udah ni?  

Iya sama-sama.  

- - - - 
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Tabel Intensitas Tema Subjek 3  

NO. TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1.  Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

individu 

menjadi waria 

Sejak kecil  SK ++ Subjek merasa jika sejak kecil dirinya mulai merasakan 

kenyamanan menjadi perempuan karena tidak suka 

dengan kegiatan laki-laki dan justru lebih senang 

memainkan mainan perempuan.  

Suka 

berdandan  

SB +++ Subjek sangat suka berdandan, bermula ketika subjek 

mulai mencoba berdandan dengan make up miliki 

ibunya membuat subjek menjadi terbiasa untuk 

menggunakan make up hingga dewasa supaya terlihat 

cantik.  

Jiwa 

perempuan  

JP ++++ Hasratnya menjalani kehidupan sebagai perempuan 

dirasakan dari dalam diri, sehingga subjek merasa ada 

yang mendorong dari dalam dirinya sehingga dirinya 

memiliki naluri untuk menjadi perempuan.  

Orangtua 

marah  

OMR + Saat pertama kali mengetahui subjek menggunakan 

make up, orangtua subjek sangat marah dan memberikan 

hukuman fisik terhadap subjek. Justru karena mendapat 

penolakan subjek menjadi semakin berani untuk 

merubah diri.  

Tidak ada 

kontrol 

orangtua 

TK  + Karena subjek tinggal di luar kota, subjek tidak 

mendapat kontrol dari orangtuanya. Sehingga subjek 

secara bebas mengeksplorasi diri sesuai dengan 

keinginannya. 

Dinilai cocok 

sebagai 

perempuan  

DC ++++ Perubahan penampilan subjek ketika berdandan menjadi 

perempuan dinilai sangat cantik. Sehingga banyak orang 

yang menilai dan menganggap jika subjek adalah 

seorang perempuan.  
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Pengalaman 

seksual yang 

salah  

PSS +++ Saat pertama kali perubahannya menjadi perempuan 

subjek pernah berkenalan dengan seorang laki-laki yang 

membawanya ke dalam hubungan seksual dengan 

sesame jenis yang akhirnya justru terus dilakukan oleh 

subjek.  

2.  Masalah Fisik  Masalah fisik  MF + Kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki oleh subjek 

karena memiliki kulit yang kurang putih, Selain itu, 

subjek yang menganggap jika payudara adalah salah 

satu cirri dari seorang perempuan membuat dirinya 

melakukan suntik hormon guna mendapatkan payudara 

sebagai identitas menjadi perempuan.  

3.  Masalah Sosial  Relasi buruk  RB +++ Tempat tinggal subjek yang berada di luar kotanya 

membuat subjek hanya memiliki relasi di sekitar 

lingkungan kerja dan di perkumpulan orang yang 

memiliki perasaan sama dengan keadaan subjek saat ini. 

Relasi di sekitar rumahnya juga cenderung tidak baik 

karena subjek hanya sesekali waktu pulang ke kampung 

halamannya.   

4.  Masalah 

Psikologis 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

BK ++++ Meskipun telah dimarahi oleh orangtuanya bahkan 

hingga mendapat hukuman fisik namun subjek tetap 

berusaha dan memaksa diri untuk tetap berdandan dan 

berpenampilan seperti perempuan.  

Ingin menjadi 

perempuan 

utuh  

PU  +++ Untuk menjadi perempuan utuh subjek rela melakukan 

suntik hormon dan beberapa kali mengganti namanya 

supaya lebih cocok dengan nama perempuan.  

Direndahkan   DR +++ Subjek yang awalnya berusaha untuk mencari teman 

justru direndahkan oleh orang yang baru dikenalnya 

sehingga subjek mengalami peristiwa seksual yang salah 

yang membawanya pada kejadian berhubungan seks 

dengan sesama jenisnya.  

 



450 
 

 

Selain tu muncul juga olok-olok yang datangnya justru 

dari anak-anak di dekat subjek tinggal yang sering 

memanggil subjek dengan sebutan banci.  

 

5.  Faktor – faktor 

yang 

mempengaruhi 

konsep diri  

Perlakuan 

menyakitkan  

PM + Subjek yang sering terlibat cinta karena profesinya 

sering merasakan sakit hati, karena orang yang 

dicintainya sering mengkhianati subjek dengan menjalin 

cinta dengan teman subjek sendiri. Sehinggz dari hal 

tersebut subjek merasa disakiti baik oleh orang yang 

disayanginya maupun oleh teman dekatnya.  

 

Dapat 

menerima 

saran  

MS ++ Kedekatan subjek dengan orang lain membuat subjek 

sering mendapatkan masukan dan saran yang baik untuk 

subjek. Misalnya saja dari mantan pacarnya, subjek 

pernah dinasehati untuk tidak menggunakan 

sembarangan suntikan demi merubah diri subjek karena 

subjek harus memikirkan dampak dari hal tersebut. 

Selain itu subjek juga mendapat saran dari teman 

dekatnya supaya subjek memfasilitasi ketertarikannya 

dalam dunia kecantikan dengan mau mengikuti 

pelatihan yang berguna bagi perkembangan 

kemampuannya.  

 

Sudah 

memaafkan  

SM + Subjek sudaj ikhlas memaafkan orang-orang terdekat 

yang pernah menyakitinya. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan kemauan subjek untuk menjenguk teman yang 

telah menyakitinya saat sedang sakit. Selain itu, subjek 

juga mau melayat ketika temannya tersebut meninggal 

dunia.  
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Keluarga 

menerima  

KM ++ Keterbukaan subjek dengan keluarga membuat keluarga 

akhirnya mau tidak mau menerima keadaan subjek 

sebagai individu berbeda karena subjek tetap anggota 

dari keluarga. Bahkan subjek cenderung selalu 

menceritakan pengalaman dan harapannya kepada 

ibunya untuk menjadi perempuan.  

Memaknai 

pengalaman  

MK +++ Karena pernah disakiti, maka subjek berusaha untuk 

tidak menyakiti orang lain dengan tetap berperilaku baik 

kepada siapapun. Subjek juga berusaha memahami 

karakter setiap tamu yang dilayaninya karena subjek 

pernah dibohongi oleh tamunya, sehingga subjek tidak 

ingin kejadian itu terulang kembali.   

Mnyelesaikan 

masalah  

MM + Subjek berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. 

Seperti ketika dirinya mengalami konflik percintaan 

dengan temannya sendiri, subjek berusaha berbicara 

baik-baik dengan temannya supaya hubungan mereka 

tetap baik.  

Diterima 

orang lain  

DO +++ Usaha subjek untuk menunjukkan diri apa adanya 

membuat subjek tidak malu mengakui keberadaan 

dirinya sebagai individu berbeda sehingga orang yang 

mengenal subjek mau menerima subjek sesuai dengan 

keadaannya. 

Sakit hati  SH ++ Subjek pernah merasakan sakit hati karena dikhianati 

oleh pacarnya dengan teman dekatnya sendiri. Namun 

justru karena hal tersebut membuat subjek menjadi 

pribadi yang mudah memaafkan kesalahan orang lain.  

Banyak teman 

laki-laki  

TLK + Subjek merasa jika dirinya lebih cocok dan mudah 

untuk membangun relasi dengan laki-laki sehingga hal 

tersebut membuat subjek memiliki lebih banyak teman 

laki-laki.  
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Mendapat 

uang dari 

teman laki-

laki  

DUL + Profesi subjek sebagai pekerja seks membuat subjek 

memiliki banyak tamu laki-laki, yang dari sana subjek 

mendapatkan pemasukan uang yang membantu subjek 

melangsungkan kehidupannya.  

 

Jarang 

beribadah  

JBR + Kesibukan subjek dalam bekerja dari pagi hingga 

malam membuat subjek tidak memiliki waktu untuk 

beribadah dan berkomunikasi dengan Tuhan. 

Rindu akan 

Tuhan 

RT + Kesadaran subjek yang jarang beribadah membuat 

subjek merasakan kerinduan akan Tuhan namun rasa itu 

sering tertutupi oleh rasa malas subjek untuk beribadah 

karena kesibukannya dalam bekerja.  

 

Profesi 

pekerja seks  

PPS +++ Subjek merasakan jika melalui profesinya sebagai 

pekerja seks dapat membuat subjek memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

 

Sadar peran  SP ++ Posisi subjek sebagai anak juga membuat subjek sadar 

akan kewajibannya untuk membantu perekonomian 

keluarga. Selain itu, subjek memiliki kesadaran peran 

sebagai anak untuk tetap menjaga nama baik keluarga 

dengan menjaga sikap dan perilakunya di tempat umum. 

 

6.  Struktur Diri Paham dan 

peduli pada 

diri  

PD +++ Subjek memahami dan mengetahui jika usahanya untuk 

tampil sempurna dengan melakukan perubahan pada 

beberapa bagian fisiknya akan berdampak pada 

kesehatannya sehingga perlu untuk dipikirkan berulang 

kali.  
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Menerima 

keadaan diri  

MD +++ Subjek menyadari jika dirinya adalah individu berbeda 

yang perubahannya dipandang sebelah mata sehingga 

dengan segala kesiapan mentalnya subjek memiliki 

kesiapan untuk menghadapi respon masyarakat sekitar 

terhadap perubahannya.  

7.  Ideal Diri   Komunikasi 

baik  

KB ++++ Subjek berusaha mengkomunikasikan apa yang 

dirasakan oleh dirinya kepada orang lain dengan 

harapan orang lain dapat menerima keadaannya.  

Terbuka pada 

oranglain  

TO +++ Subjek mengakui kondisinya sebagai individu berbeda 

sehingga orang lain dapat menerima keadaannya sebagai 

seorang waria.  

Nilai hidup 

positif  

NP ++ Rasa sakit hati karena dikecewakan membuat subjek 

berusaha untuk hidup dengan tidak menyakiti orang lain 

dan tidak menganggu kehidupan orang lain.   

Mudah 

bergaul  

MBR ++ Keterbukaan subjek untuk mengenal orang baru 

membuat subjek mudah memiliki teman baru.  

Dapat 

dipercaya  

DD + Tidak jarang tamu yang dilayani oleh subjek justru 

menceritakan masalahnya kepada subjek karena orang 

tersebut memiliki rasa percaya yang tinggi kepada 

subjek.  

Menjadi diri 

sendiri  

DS + Subjek juga selalu berusaha menjadi diri sendiri dengan 

menjalani kehidupan dengan keadaan yang dirasa 

nyaman bagi dirinya.  

Mengembang

kan 

kemampuan  

MKM ++ Karena mendapat saran untuk diminta mengikuti kursus 

kecantikan maka subjek mengikuti saran tersebut karena 

subjek juga memiliki ketertarikan dalam dunia 

kecantikan.  

Peduli pada 

oramg lain  

PO + Kepedulian subjek terhadap orang lain ditunjukkan 

ketika subjek mengetahui jika orang yang pernah 

menyakitinya sedang sakit bahkan meninggal subjek 

tetap mau menjenguk hingga melayat.  
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Matriks Antar Tema Subjek 3 

1. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Individu Menjadi Waria  

 SK SB JP OMR TK DC PSS 

SK -       

SB  -  ++++    ++      +   

JP   -       ++    +++ 

OMR    -    

TK     -      +     ++ 

DC      -  

PSS       - 

 

Keterangan :  

SK  : Sejak kecil    SB : Suka berdandan    

JP : Jiwa perempuan    OMR  : Orangtua marah     

TK  : Tidak ada kontrol   DC : Dinilai cocok sebagai perempuan 

PSS : Pengalaman seksual yang salah  

 

2. Masalah yang Dihadapi Waria  

 MF BK  PU DR RB 

MF - 

 

+ +   

BK 

 

 - + ++    ++ 

PU 

 

  - ++    ++ 

DR    - 

 

++++ 

RB     - 

 

 

 

Keterangan :  

MF : Masalah fisik     

BK : Bersikeras menjadi perempuan  

RB : Relasi buruk    

PU  : Perempuan utuh 

DR : Direndahkan  
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3. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri  

 PM MS SM KM MK MM DO SH TL

K 

DU

L 

JBR RT PPS SP 

PM 

 

-   ++  +++   ++ +     ++  

MS 

 

 -  ++ +  +  + +    +++ 

SM 

 

  -  ++ ++  +      +++ 

KM 

 

   -          +++ 

MK 

 

    - ++ + +     + +++ 

MM 

 

     - +        

DO 

 

      -   ++   +    ++ ++ 

SH 

 

       - +    + ++ 

TLK 

 

        -    +  

DUL 

 

         -   ++  

JBR 

 

          -   + ++  

RT 

 

           -      

PPS 

 

            -  

SP 

 

             - 

Keterangan :  

PM : Perlakuan menyakitkan   MS : Dapat menerima saran 

SM : Sudah memaafkan   KM : Keluarga menerima 

MK : Memaknai  pengalaman   MM : Menyelesaikan  masalah 

DO : Diterima orang lain  SH : Merasakan sakit hati  

TLK : Banyak teman laki-laki  DUL :Dapat uang dari laki-laki 

JBR : Jarang beribadah  RT : Rindu Tuhan  

PPS : Profesi pekerja seks  SP : Sadar  peran  
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4. Struktur Diri  

 

 

5. Ideal Diri  

 KB TO NP MBR DO DS MKM PO 

KB - 

 

 ++++   +++ +++ ++ ++  ++ 

TO  - 

 

    ++ ++ ++ +  + 

NP   

 

-       + +  ++ + 

MBR   

 

 - ++ +  + 

DO     - 

 

+  ++ 

DS      - 

 

+ ++ 

MKM       - 

 

 

PO        - 

Keterangan :  

KB : Komunikasi baik    TO : Terbuka pada orang lain 

NP : Nilai hidup positif   MBR : Mudah bergaul   

DO : Diterima orang lain   DS : Menjadi diri sendiri   

MKM: Mengembangkan kemampuan   PO : Peduli pada orang lain 

 

 

 

 

 

 

 PD MD 

PD - 

 

+++ 

MD  

 

- 

Keterangan :  

PD : Paham dan peduli pada diri 

MD : Menerima keadaan diri  
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VERBATIM SUBJEK 4 

WAWANCARA 1 : 16 OKTOBER 2017  

Pertanyaan Jawaban Interpretasi  Koding  Tema Intensitas 
Apa sih yang bikin 

MDkok akhirnya 

bisa jadi waria gini 

M?  

Aku tu merasa beda 

pokoknya lulus sekolah 

aku punya pacar laki-

laki, o kalo waria itu 

pasti berawal dari 

seorang gay, awalnya 

lho, tapi dia emang 

seneng basicnya dari 

laki-laki dulu, namanya 

gay lho bukan waria, 

Cuma gimana 

presentnya dewe meh 

jadi cantik itu pasti 

punya alesan sendiri-

sendiri.  

Subjek sudah lama 

merasakan jika dirinya 

memiliki ketertarikan 

dengan sesama jenis.  

PSS Pengalaman 

seksual yang 

salah.  

+ 

MDkenapa jadi 

gay? 

Soalnya gue gak laku 

say, mana ada sih gay 

yang gendut, ireng, elek 

pasti kan nggak laku, 

pasti kan ngono, 

misalkan mbak NA 

contoh, kamu pengen 

jadi seorang waria yang 

cantik yang nyaman di 

titik seperti ini, dia 

dapet job yang banyak, 

pasti kan beda-beda gitu 

lho, dan kebanyakan 

pun say kamu liat deh 

waria-waria gak ada lho, 

waria-waria yang 

sempurna itu karena 

apa, dia itu pasti gay, 

nek kowe seneng mbek 

lanangan, kowe rak 

dandan, lanangan gilo 

lho mbek kowe lho, kan 

mesti ngono, lanangan 

kan mesti ndelok JY, 

nek ndelok lanang rak 

gelem lho say, tapi nek 

JY bentuke ayu, ngopo-

ngopo lanang dodolan, 

tetep wae lanangan 

gelem lho, ndelok mbak 

NA nek bentukane 

lanang, nganggo poni 

wes, jajal opo ono. 

 

- - - - 
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Beda banget ya 

waktu jadi cowok 

ya? 

Iya, aku lanang wedok 

yo podo wae rupaku, 

koyok ngono kui, ndak 

ada yang istimewa 

yowes ngono kui,  

- - - - 

Tapi semakin 

cantik waktu 

dandan, waktu 

rok-rok, sepatu? 

Baju mahal ya kak, kan 

beda-beda alesan, bisa 

beda-beda 

Subjek merasa yang 

membuat dirinya cantik 

adalah barang-barang 

perempuannya.  

SB 

 

TBP  

Suka berdandan.  

 

Tertarik barang 

perempuan  

+++ 

 

+ 

Ada kepuasan 

sendiri waktu dia 

dandan, 

kenyamanan ? 

Ya, ya pokoknya itu lah, 

berawal dari seorang itu 

apa, kalo gak gay, kan 

gay.. 

- - - - 

Itu kan jelas gitu, 

mungkin dulu aja 

MDmasih ada 

usaha buat jadi 

perempuan, jadi 

kalo jalan berdua.. 

o cowok sama 

cewek.. 

Jadi balance ya.. 

sekarang ki lanang 

yank.... 

- - - - 

Lebih frontal yaa.. Dan sekarang aku boleh 

bilang ya itu menjadi 

salah satu itu dunia 

LGBT paling besar lho, 

transgender, lesbian, itu 

disleks jadi urutan ke 

berapa kan setelah 

Indonesia, Semarang tu 

punya prioritas 

presentasi juga lho, yang 

apa ya.. yang perlu di 

kaji ulang, Semarang tu 

ada ternyata. 

- - - - 

Dan kenapa bisa 

banyak ya? 

Heem, makane rak 

manak kui, banci rak 

metu, rak manak rak 

lahir, ngerti-ngerti saiki 

kae dandan,  

- - - - 

Kalo dulu tu ada 

nama MD tu 

darimana? 

Dulu kan Ivan Gunawan 

ki lho yank, MamaMia, 

MDIgun ki lho, kan 

biyan Ivan Gunawan 

dadi komentator juri, 

dandan rambute pendek, 

bajunya perempuan, 

MDIvan Gunawan, tapi 

dia pake bajunya cowok 

banget, kemayu, 

nganggone koyok 

model-model gamis 

seng mekrok-mekrok, 

tapi ki rak nganggo BH 

deen ki, MDMamamia 

- - - - 
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seng jurine cah cilik-

cilik, dadi ki ngundange 

madam, biyen MDUfo, 

karena dulu kerjanya di 

martabak Ufo, tapi aku 

sekarang kerja MC pure.  

GD karena 

dandanannya ? 

GD, kamu suka dandan, 

gila dandan dari itu, GD 

wae, soale dulu kita 

punya genk, GD, 

Gemerincing, Gemuruh. 

Gemuruh ki koncoku 

Donita, deen ki nek 

dandan ayu, lemu deen, 

nek Gemerincing ki 

koncoku kuru, tapi deen 

sekarang udah 

meninggal, nganggone 

krincing-krincing ki lho, 

deen bunyi-bunyi 

nganggo gelang sikil 

barang, koyok nganu ya 

penari tak unekke 

ngono, kita punya 

namanya 3G 

(Gemerincing, 

Gemuruh, Gilda) wes 

seng senenge dandan 

paling ayu, mbiyen ki 

kan jek jaman sering-

seringe, dulu ya yank 

aku kan paling seneng 

kemana-mana tu tampil 

cantik tapi setelah itu, 

dewe nek lewat kan dadi 

omongan, dadi kita 

sadar, mosok kowe meh 

ngene terus ngono kan, 

 

Subjek memiliki 

ketertarikan untuk 

berpenampilan sebagai 

perempuan.  

JP  

 

 

SB  

Jiwa perempuan  

 

 

Suka berdandan  

++++ 

 

 

+++ 

Tapi berarti yang 

menyadarkan 

secara gak 

langsung omongan 

orang-orang .. 

 

Ya, kan - - - - 

Tapi selalu 

mengakui ya 

madam, aku banci 

aku waria apa 

pernah gak sih MD 

menutupi ? 

O, saya menutupi saat 

berkunjung ke rumah 

Allah, biar Allah gak 

melihat dengan 

menutupi kan rambut 

tak iket, aku juga masih 

punya godek kan ketok 

lanang lah, dadi yo kui 

nggak keliatan, tapi 

Subjek adalah pribadi 

yang tekun beribadah 

dengan Tuhan.  

 

Dalam pengalaman 

hidupnya subjek sering 

mendapatkan perilaku 

dikucilkan maupun 

direndahkan yang 

DT  

 

 

 

DR 

 

 

DK  

Dekat dengan 

Tuhan  

 

 

Direndahkan  

 

 

Dikucilkan  

+++ 

 

 

 

++ 

 

 

+ 
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tetep ono seng cah cilik 

mendelik ngono, nek 

bapak-bapak kan gak 

mungkin, nek anak-anak 

kan tetep ndeloki,  

biasanya dilakukan 

oleh anak-anak.  

Aneh sedikit.. Liyane lanang yo biasa 

wae, kok nganggo alis, 

lipstik kok kandel 

coklat, iki kok kui lah, 

kok nduwe..adek... 

lucu..  

- - - - 

Temen-temennya 

MD kok udah 

banyak yang 

meninggal tu 

karena sakit apa 

aja? 

Aku gak tau, gak mau 

tau dan gak mau 

berstatement, kamu 

pasti udah ngerti lah, 

penyakitnya apa, Cuma 

aku gak mau 

berstatement, you know 

lah, gitu, awalnya 

bronkitis, awalnya tipes, 

awalnya apa, tapi aku 

yakin bukan itu 

penyakitnya.. 

- - - - 

Akhir-akhirnya ya 

MD.. intinya.. 

Intinya kan bukan itu, 

mungkin karena gaya 

sex nya dia, apa-apanya 

dia, kalo kita gak safety 

sendiri kita yang rugi 

lho.. 

Dari pengalamannya 

subjek  mengetahui apa 

yang harus dihindari 

dan apa yang terbaik 

untuk dirinya.  

MK 

 

 

 

PD 

Memaknai 

pengalaman  

 

 

Paham dan peduli 

pada diri 

+++ 

 

 

 

+++ 

Tapi ada ya 

MDyang saingan 

antar waria? 

Saingan? Yang aku? - - - - 

Gak, maksudnya 

sesama kan ada 

yang saling 

tersaingi? 

Kalo aku tu ngerasa 

saingan sama orang tu 

nggak, tapi mungkin 

mereka saingan sama 

saya, lha yo MD nembe 

ntes-ntes an nge-MC 

kok cucuk iso ngene, iso 

ngene, ada lho, cuman 

yo kembali ke kita 

sendiri, kita kudune 

apek lho, semakin 

jengkel sama kita, o kae 

lho semakin sukses tapi 

dia gak sombong, yo 

nongkrong, e iya ayoo, 

tapi aku gak mau yank, 

aku meh nongkrong ki 

mbek cah-cah yang 

kayak aku, aku mesti 

low profile, ngimbangi 

yank, nek aku sok-sok 

an wawawawa,, dipikir 

Subjek berusaha 

mengembangkan 

kemampuannya melalui 

profesi yang 

dijalaninya sebagai 

pekerja entertain  

 

Subjek merupakan 

pribadi yang rendah 

hati dan mudah bergaul 

dengan orang lain.  

MKM 

 

 

 

 

 

 

 

MBR 

 

 

NP 

Mengembangkan 

kemampuan  

 

 

 

 

 

 

Mudah bergaul  

 

 

Nilai hidup positif 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

++++ 
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dadi omongan, aku 

biasa, waee lha ndi, kok 

rak nggowo mobil 

ngene-ngene-ngene.. hal 

yang paling kecil mobil 

lah, lha ndi kok rak 

nggowo mobil, o aku 

nek job tok og nek 

numpak mobil.  

Merasa ada yang 

iri gak sih sama 

MD? jealous 

banget mungkin 

sama MD? 

Ada, namanya Mak TR, 

penyanyi dangdut 

- - - - 

Karena apa ? 

karena job yang itu 

juga MD? 

....... 

Yaampun akeh banget 

iik seng video 

kejengkang, tak bolan-

baleni videone.. 

- - - - 

Kok ada yang 

ngevideo madam? 

Yang sweet, yang sweet 

ultah, yang sweet kan 

tak suruh duduk 

didepan, neng instagram 

aku ndelokke statusnya 

dia kan, eh kirimi itu 

dong, lucuu, itu kan pas 

adegan tibo, iyo madam, 

itu guyon to madam, 

iyaa guyon, hemh, 

batinku itu aku bener-

bener tibo og, aku 

munggah ngene ki to, 

aku rak munggah ondo, 

dadi eh..eh.. aku tibo 

yank, kui ki ngisorku 

ono seng main game, 

dadi ki aku cekelan 

kursi, aku isin banget iik 

sumpah.. 

Subjek adalah pribadi 

yang mau bekerja keras 

dan totalitas terhadap 

profesinya.  

PK  

 

MKM 

 

 

SP 

Pekerja keras  

 

Mengembangkan 

kemampuan  

 

Sadar peran  

++ 

 

+++ 

 

 

++++ 

Malah jadi hiburan 

tapi... 

Heem, iyo, lha temenmu 

pada ketawa semua? ya 

ketawa to madam, tak 

pikir itu gimmick, 

gimmick batinku, 

gimmick jare, yaowoh, 

cucok lah seng nonton, 

67 lho videone, kan 

biasane seng nonton 

Cuma 40 apa 30, 

nikahan aku meh turun, 

dadi ki aku ora ngidak 

ngene ki, yaampun aku 

isin banget, lha kudune 

kan ngidak, aku turun to 

Subjek adalah pribadi 

yang mau bekerja keras 

dan totalitas terhadap 

profesinya.  

PK  

 

MKM 

 

 

SP 

Pekerja keras  

 

Mengembangkan 

kemampuan  

 

Sadar peran  

++ 

 

+++ 

 

 

++++ 
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nggak ngidak kuine lho, 

sampe seng iki njerit, 

aw..aw..aw.. yang ini 

yang sweet, ngantek 

kesurung ki lho yank, 

ngene aw.. ngono iku.. 

aku isin banget sumpah, 

isin banget, seng celine 

wae nonton og, seng 

sweet og, ni lho yank, 

celine nonton, mana 

yaa.. 

Yang di 

nestcology 

kemaren itu MD? 

Celine kayaknya bukan, 

ni celine birthday party 

dia, nonton ik, aku isin 

to ya, ketok banget.. 

- - - - 

Yang ngerekam 

juga dia ? 

Heem, batinku - - - - 

Kalo mau nge-MC 

gitu belajar juga 

MD? 

Ha ? aku nggak.. - - - - 

Apa adanya ngalir 

aja, pokoknya 

jalan, yang penting 

tau acaranya gitu ? 

Ho‟o yang penting nge-

flow aja terus yang 

penting guyonanku tu 

nggak menyakiti orang 

lain, nek aku tu kan 

guyonan aku ngelek-

ngelek aku dewe yank, 

maksud‟e ki aku lemu 

opo-opo, nggak yang he 

bocah, kamu lemu yaa, 

kan jangan.. 

Sebagai salah satu 

bentuk totalitasnya 

subjek tidak pernah 

ingin menyakiti hati 

oranglain.  

PK  

 

MKM 

 

 

SP 

 

NP 

Pekerja keras  

 

Mengembangkan 

kemampuan  

 

Sadar peran  

 

Nilai hidup positif  

++ 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

Tapi pernah ada 

pengalaman yang 

dulu misalnya MD 

nyindir-nyindir 

apa ngelek-ngelek 

yang ada orang 

lain, pernah gak 

MD? 

Ha ? apa kak ? - - - - 

Pernah gak MD 

ngelek-ngelek, 

kalo itu kan MD 

sekarang 

belajarnya gitu ya, 

sekarang ngelek-

ngelek dirinya MD 

gitu, Tapi pernah 

gak dulu waktu 

MC ? 

Oo, iya awal-awalnya 

aku ngono, aku mbek 

bunda waktu itu di 

Kudus, aku malem hari 

ini mau cari yang botak 

yang kumisan, terus 

seng kui ki rodo pie 

ngono, ki, jare rak 

entuk, bunda ngomong 

ngene kowe ki suk 

meneh ojo ngono, oh 

iyo bun, apik neh iki 

yank.. 1..2..3.. menang 

banyak yaa dapetnya 

Subjek dapat mau 

menerima kritikan dan 

saran dari orang lain 

untuk mengembangkan 

kemampuannya.  

MS 

 

 

MKM 

 

 

NP 

 

 

 

Dapat menerima 

saran  

 

Mengembangkan 

kemampuan 

 

Nilai hidup positif   

++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 
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angpao, aku emang 

bener lho, seitu-tu do 

ngekek kabeh, andani 

yo.. 

 

Dol beras.. Heem, dol beras, 

campur mbek kutu 

beras, mending nek seng 

nduwe yank, gawe iki 

lho yank, neng toserba 

ngene-ngene lho, ee,, 

mbek sopo ? orsk yo iki 

ki bosku, nek melu 

mbek deen aku ki di kek 

ii seket (50rb), yo aku 

yo halo mbak say.. yo 

tak kemayu-kemayukke 

ngono, bosmu yo lucu 

yaa.. bojomu 

ngomongke aku rak ? 

orak, aku ki lucu kon 

nanggap, aku muni 

ngene lha po joged 

ketek kon nanggap, asyu 

ya kowe ya, aku ki nek 

mbek bojoku ki seru ya, 

maksudnya tu kita 

bener-bener  lo-gue, 

maksudnya lo punya 

gue, gue punya loe, apa 

sih, lho aku tu gitu 

banget, cuman setelah 

dia selingkuh, mbek 

temen-temenku dan 

apalah-apalah yang 

apalah- apalah, aku ya 

minderlah, aku juga 

udah semakin tua, 

ngapain gitu lho, yo wes 

meh 24, deen brondong 

kinyis-kinyis jek telu las 

tahun ora sepantaran yo 

mbek aku, kita ngobrol-

ngobrol gini aku 

ngumpulin kelompok 

banyak nih..  

 

- - - - 

Itu tapi saing 

kayak temen-

temen sesama MD 

tu kayak gitu juga, 

jadi kalo dia kenal 

gitu? 

 

Ya dari kenalan gitu 

terus dia rempong gitu, 

kan  

- - - - 
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Pada rempong dan 

tapi MD marah 

waktu itu? 

2 hari, aku nek bener-

bener disakiti koyok iki 

kan bojoku di neson-

nesoni terus bar balik, 

balik bengi nek wes 

balik isuk yowes, nggak 

pie-pie 

 

- - - - 

Tapi marah pas dia 

begitu sama 

temennya MD ? 

Nek aku, aku nggak gitu 

say, oh cukup tau aja, 

kowe nikung bojoku to, 

yowes aku ndak bakal 

kenal kowe, bye-bye, 

gitu  

 

- - - - 

Terus waktu itu 

baikannya gimana 

MD setelah 2 hari? 

Baikannya ? kita pergi 

makan , jalan, seneng-

seneng, bojoku ki 

seneng ngono yank, 

ngombe wong loro 

nongki-nongki deen 

muni yoh.. 

 

- - - - 

Lha dulu 

ketemunya? 

Dulu ketemunya di 

restoran sama, kok iki 

lucu jek cah cilik, 

nggawakke ome ngono 

nggo aku koyok ngono 

ki, tapi yang restoran 

padang yang dulu, terus 

kan pindah.. 

 

- - - - 

Sama yang dari 

berapa ratus tahun 

to MD? 

Bojoku wes limang 

tahun lho iki, eh,, 

6..6...6.. 

- - - - 

Lha waktu itu 

yang ngajakin 

kenalan MD atau? 

 

Aku.. kenalan neng 

bandungan, berdua 

bendino yank, sepeda 

motor wong loro, ki.. 

Subjek memiliki 

pengalaman seksual 

yang salah dengan 

teman sejensnya.  

PSS Pengalaman 

seksual yang salah 

+ 

Dia ya mau MD? Gelemlah, lanangan ndi 

seng rak gelem dijak 

ngono kui, di kek ii 

rokok.. 

Subjek memiliki 

pengalaman seksual 

yang salah dengan 

teman sejensnya.  

PSS Pengalaman 

seksual yang salah 

+ 

Asli mana MD itu? Sampangan.. - - - - 

Tapi tinggalnya 

masih sama MD? 

Ya masih, masih-masih, 

meeting, inget ya mbak, 

satu buat berdua.. 

- - - - 

Kemaren sama 

mas deddy ngejob 

dimana itu MD? 

Dimana ? alamanda ? 

grand opening resto, eh 

grand opening foodcourt 

gitu loh.. 

- - - - 

Yang warung itu 

punya mas deddy 

MD? 

Hooh, seng seafood iku, 

deen nduwe, kok kamu 

kenal mas deddy? 

- - - - 
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Lha kan kemaren 

dikenalin MD.. 

O, ho‟o deng pas ngado 

aku yaa, ngekekii ne 

mesti kok do boneka, 

kok boneka terus to ? 

kapan aku sadare nek 

ngene? kan aku tau yoda 

suka boneka, tapi yo ojo 

mbok kek ii boneka 

teruss.. peci kan 

bermanfaat yaa... 

 

- - - - 

Dia kayaknya gak 

mau MD tobat.. 

Heem, iya deh 

kayaknya, deen wes 

tobat sih yaa, wes 

nduwe anak wes nduwe 

bojo 

 

- - - - 

 Lha dulu juga 

sama? 

Sama, emmm, wong dia 

parah yank.. 

 

- - - - 

Parah kenapa MD? Nek sayang mbek 

lanangan ki lanangan 

bener-bener di jar ngono 

duite, nek aku ki bener-

bener nggenggem, 

heem, aku ki bener-

bener nek deen ki jar 

ngono mbek lanangan, 

tukokke hp kek, opo kek 

opo, mbak-mbak ada 

krupuk gak sih mbak, 

ada krupuk nggak sih?  

mangane enak mbek 

krupuk yaa.. 

O, pati aku kayaknya 

pernah liat ig story nya 

dia.. 

 

- - - - 

Kalo mama masih 

protes-protes MD? 

Nggak - - - - 

Sama sekali? Sama sekali, waktu aku 

jek nduwe duit kowe 

meh dadi opo wae seng 

penting kowe rak lali 

mbek omah, tetep 

dateng mesti ngono.. 

seng penting aku selalu 

pegang mamaku, ben to 

ngono, seng penting 

raksah ngerubah iki, 

ngerubah iki-iki-iki.. 

rambut tok rakpopo tak 

dowokke 

 

Subjek adalah pribadi 

yang mau menerima 

saran terutama yang 

berhubungan dengan 

tanggungjawabnya 

sebagai seorang anak 

dalam keluarga. 

MS 

 

 

SP 

Dapat menerima 

saran 

 

Sadar peran   

++ 

 

 

++++ 
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O ya to MD? Alis aja aku kan nggak 

boleh sebenernya, tapi 

kann aku perez‟e ngene, 

halah mah kan 

kerjaanku ngene, nek 

rak tak kerok koyok 

sinchan gedi alisku.. 

 

Subjek bersikeras untuk 

merubah 

penampilannya agar 

bisa totalitas menjadi 

perempuan.  

BK 

 

 

 

JP 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan 

 

Jiwa perempuan  

+ 

 

 

 

++++ 

MD gak mau 

sulam to? 

Nggak mau, gak boleh 

katanya, orang islam 

kan gak boleh sulam, 

kesuwen sih nek aku, 

cuman aku wegah 

ngerubah-ngerubah-

ngerubah ngono yank, 

tapi tetep wae to rupaku 

koyok banci, alis nek 

ngono kui cukup dengan 

pensil alis.. 

 

Subjek masih patuh 

terhadap aturan yang 

ada dalam 

keyakinannya.  

DT Dekat dengan 

Tuhan  

+++ 

Lha kan bangun 

tidur langsung 

cantik, on set 

semua 

Bener - - - - 

Make up nikahan 

juga iya MD ? 

Lagi belajar, buat bekal 

tua say, aku tu soale 

nyonto mbak SL, mbak 

SL umur puluhan tahun, 

dari 20 an sampe 30 an 

gitu masih nge-MC aja, 

sekarang kan masih 

muda tapi 30 an ke atas 

kan dia kan semakin tua, 

ngumpulin aset-aset 

buat kuli as, kan 

semakin tua rak ono 

seng meh nganggo to 

yank, aku sendiri juga 

gak mau jadi seperti itu 

terus kan.. 

 

Subjek mulai saat ini 

sudah mulai 

memikirkan apa yang 

bisa dan dapat 

dilakukan di hari 

tuanya.  

MKM 

 

 

 

MSD 

Mengembangkan 

kemampuan.  

 

 

Merencanakan 

masa depan.  

+++ 

 

 

 

++ 

Tapi udah prediksi 

MD mau ditahun 

berapa gitu ? 

Aku gak pernah prediksi 

yaa, soalnya Tuhan pasti 

ngasih kejutan-kejutan 

buat aku, jadi gitu aja, 

sopo ngerti sih biyen 

aku nge-MC bayarane 

jek 500, 300, 350, 

sekarang di tahun 2016, 

aku dikasih Tuhan untuk 

kepercayaan beli bayar 

angsuran, kan tanggung 

jawabku jadi lebih 

makin gede 

Subjek meyakini apa 

yang terjadi dalam 

kehidupannya adalah 

rencana dari Tuhan.  

 

Subjek juga menyadari 

apa yang dimilikinya 

adalah sebuah titipin 

yang menjadikan 

dirinya memiliki 

tanggungjawab yang 

lebih besar.  

DT 

 

 

 

NP 

 

 

SP  

 

 

 

Dekat dengan 

Tuhan  

 

 

Nilai hidup positif  

 

Sadar peran.  

 

+++ 

 

 

 

++++ 

 

 

++++ 
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Emang kalo 

sehari-hari 

sholatnya rutin 

MD? 

Nggak do bolong-

bolong  

Subjek berusaha untuk 

dapat beribadah dengan 

tepat waktu. 

DT Dekat dengan 

Tuhan  

-+++ 

Tapi pasti? Rodo - - - - 

Alhamdulilah  Nggak ada 5 waktu, 

belum lah.. 

Subjek berusaha untuk 

dapat beribadah dengan 

tepat waktu.  

DT Dekat dengan 

Tuhan 

+++ 

Pacarnya 

mendukung nggak 

sih MD sejauh ini? 

Tentang ? - - - - 

Tentang 

rutinitasnya MD? 

Dukung banget lah, kalo 

gak gitu dia dapet 

makan dimana ye kan? 

hidup ini aja lah, realita 

aja lah ye kan? oh yo, 

bojoku rak ngedol rokok 

aku sopo ? dia juga 

kerja lho, aku yo rak 

ngerti bayarane deen 

piro sih, aku yo rak 

ngutik-ngutik bayarane 

deen sebulan walaupun 

piro sih, sebulan koyok 

aku sekali show og.. 

- - - - 

Itu aja dia masih 

gak tau madam, 

kalo bayarannya 

MD lebih besar? 

Ngerti dia, kan dia juga 

nggak mau nyampurin 

keuanganku, karena dia 

juga tau aku nyicil 

omah, nyicil mobil 

yank, ngerti aku lah, 

paling dia sekedar 

ngancani aku rokok, 

makan, deen bayaran 

aku ki terharu og, 150 

aku ditukokke sego 

kucing tapi akeh ki lho, 

sego kucing terus sate, 

krupuk, ki aku bayaran, 

yaowoh jane wegah 

mangan tapi dia beli gitu 

lho, itu kan hasil kerja 

dia sebulan, dulu dia 

gak kerja tapi sekarang 

dia kerjo kan, dadi ya 

lumayan nggo 

kesibukane deknen 

yank, timbange deknen 

neng omah 

- - - - 

Kok akhirnya dia 

bisa milih, udah 

aku kerja 

tambahan gitu?  

Kan dia punya pacar yo 

duite ben dinggo 

bahagia mbek wong loro 

iki to  

 

- - - - 
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Adil ya MD yaa.. Bojoku yo nduwe pacar 

wedok, pacar wedok yo 

rak pelit mbek deknen, 

kan enak, aku wes 

ditukke iki lho, kan 

penjaga toko ki 

bayarane akeh lho, 

bayarane 1.650 sebulan, 

makan dikasih dari situ, 

kan utuh uangnya, 

pembalut juga dikasih 

dari situ nek nopo-nopo-

nopo tinggal jipuk 

tumbas, jaga warung 

kan cucok lho 

bayarane.. 

- - - - 

Tapi dari awal 

pacarnya MD 

langsung ngaku 

kalo MD, aku 

punya pacar... 

O dia selalu ngomong 

ama gue, open minded 

mesti, yowes to yank 

nek emang kamu mau 

serius  yo diseriusi, 

dalam hatiku aku rung 

siap aku..ngono.. 

- - - - 

Sakit hati gak MD 

sebenernya? 

Awalnya kenapa aku 

gak sakit hati, aku ada 

yang nasehatin senior 

aku namanya mas 

dimas, dia bilang gitu 

aku kan dulu nangis-

nangis yank, pacarku 

nduwe pacar wedok, 

kowe nduwe pacar 

lanang rak ? kuwi luwih 

enak rak ML ? heheh, 

ML luwih enak, 

daripada bojoku yowes 

realistis lah hidup, 

ngono dingonokke mbek 

temenku yang namane 

mas DM,  

ya iya,  

ngapain gue sendiri 

yakan, dia meh nikah 

kan urusane dia, nggak 

gangguan gue gitu lho,  

toh pun kalo masih sama 

gue ya paling ngikutin 

gue kerja terus bayaran,  

dia pulang kerumah, gak 

kerumah gue, mmm gak 

lagi say, gak ada lagi 

yang namanya malem-

malem makan berdua 

say 

Subjek dapat menerima 

masukan dan nasehat 

yang diberikan oleh 

temannya sehingga 

membuat subjek 

menjadi lebih realistis 

menjalani 

kehidupannya.  

 

Namun subjek juga 

memiliki pengalaman 

seksual yang salah 

dengan sesama 

jenisnya. 

MS 

 

 

NP 

 

 

 

 

 

 

 

PSS 

Dapat menerima 

saran.  

 

Nilai hidup positif  

 

 

 

 

 

 

Pengalaman 

seksual yang 

salah.  

 

 

 

 

++ 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Berarti MD udah 

10 tahun MD ? 

Nggak sih 9tahun, dari 

2008, kan aku lulus 

2006, terus 2007 aku 

kerja 2008 aku ketemu 

dia, 2008, 2009, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

itu agustus kemaren 9 

tahun, tanggal 12 mesti.. 

- - - - 

Anniversary an 

berarti? nggak 

dirayain? 

Pas ulangtahunnya dia, 

jadi aku makan di 

restonya dia, tanggal 10, 

tanggal 11 pagi tu jalan-

jalan dan dia tu 

ngomong aku besok 

ulangtahun lho, lho, 

tanggal berapa? tanggal 

12, terus kan jadi oh, 

pas gitu lho momentnya, 

duh rak ono opo-opo ki 

nek hotel, nang 

Bandungan kan rak ono 

opo-opo kak, kamu sini 

sek yaa, nopo? meh 

tumbas rokok, yaa aku 

munggah tuku rokok 

neng alfamart, tuku 

rokok neng bandungan 

kui lho yank, mbek tuku 

lilin, mbek kudunne 

tuku lilin kan rak entuk 

siji yank kudu sak 

wadah ngono kae lah, 

alamat olo, aku mbek 

tuku roti sobek sari roti, 

deen jek turu deen sms, 

deen gak gak nduwe 

BBM to, kamu tu 

dimana kok suwi men, 

sek sek sebentar, jengkel 

deknen, suwi men ya, 

asu ya, kowe malah 

ninggal to, aku mbok 

tinggal to, deen kan wes 

wedi kan, batinku aku 

mesti ditinggal, nek aku 

ninggal kowe helm 

jaketku wae jek neng 

kamar, gak mungkin nek 

aku ninggal kowe, sek 

entenono sek, kowe 

malah golek lanangan 

liyo to, oraak.. 

- - - - 

Cemburu ya ? Mboh ah, karepmu, 

deen nonton tv, tak 

dodok-dodok to, room 

- - - - 
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service, suaraku koyok 

lanang kae to, deen 

wedi, soale rak kenal 

kan, jek cilik kan, sopo 

ki, „ay buka, buka ay‟, 

wasem yaa ngerjani aku 

to, hepi birthday to 

you,so sweet , kowe rak 

ngomong nek meh 

ulangtahun ogg.. aku rak 

ngerti ulangtahunmu, 

kan nembe kenal, 

tanggal 10 aku makan 

ditempatnya dia aku pas 

bar job.. 

 

Langsung minta 

nomer hp? 

Langsung minta nomer 

handphone tanggal 11 e, 

yuk jalan-jalan yuk, 

perez‟e aku ngono, yok, 

aku tiwas wedi, ngko 

mbok tinggal balik, rak 

mungkin to ya.. 

 

- - -- - 

Kalo gininya 

berubahnya MD 

akhirnya jadi 

cewek ? 

Kerja - - - - 

Dari? Dari tahun 2008 atau 

2007, pokoknya 2006 

aku lulus sekolah, 2006 

ke 2007 tu aku kerja 

setahun, akhirnya bulan 

mei aku wes nge-MC 

wes didandan-dandani 

bongkar pasang tu lho 

yank, tapi tetep lanang 

tetep nganggo wig 

- - - - 

Terus yang 

berubah sekarang 

hari-hari dandan 

gitu kapan MD? 

2010 - - - - 

Berarti udah 7 

tahun ini? 

Heeh, 2011 tu aku eh 

2009 tu aku.. aku meh 

potong anakku malah 

suruh potong lanang, 

akhire aku isin, motivasi 

kan aku lanang terus. 

2010 job mulai gede, 

2011 dapet job, aku 

kembali ke jalanan, 

untunge bojo ku waktu 

itu nggak ngerti untunge 

dia kerja. 

- - - - 
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Jadi nggak tau 

kalo mbalik ke 

jalan? 

 

Heem,  - - - - 

Habis itu? Habis itu.. sek tak 

campur es teh e, tapi 

sayange disini gak boleh 

ngerokok yaa.. 

 

- - - - 

 iya Habis itu terus kayak 

rejeki tu dateng terus 

yang, aku tu dari 2013 

aku tu wes nge-MC, 

job-job lain tu bayarane 

udah jos, terus sampe 

terkumpullah gelondong 

30 juta, terus 

memberanikan diri 

untuk beli mobil, ya 

harapannya kan juga 

kalo aku punya ini kan 

jadi semakin bekerja, 

kerja wes pokokmen 

apapun, kowe kok 

gelem dibayar sak mene, 

kalo lagi kosong, iyaa.. 

iya berapapun wes 

pokoke iya, aku bilang 

gitu, soale mindsetku 

kan.. 

 

Dengan keadaannya 

subjek dapat 

mengembangkan 

kemampuan dan 

merencanakan apa yang 

bisa mendukung 

pekerjaannya.  

MKM 

 

 

MSD 

Mengembangkan 

kemampuan.  

 

Merencanakan 

masa depan  

+++ 

 

 

++ 

Kerja ? Ada tanggungan gitu 

lho, bodo amat banci-

banci bilang eh MDlaris, 

lha kan dia nggak ngerti 

kebutuhan dapur gue, 

ngapain ngurusin, 

kemaren aku sempet og, 

kowe to wingi dirasani 

mbek banci-banci, iya to 

kak, kowe kok akeh 

tikus e ya gludak gluduk 

kek neng tong tji ne 

paragon, kan ono suara 

gludag gludug atasnya 

kan tempat ngegym cel-

fit kan tikuse ngegym 

ketoke.. 

 

Subjek mengutamakan 

tanggungjawabnya 

untuk memenuhi 

kebutuhannya daripa 

memikirkan apa yang 

dibicarakan oleh orang 

lain.  

SP 

 

 

Sadar peran.  

 

 

++++ 

 

 

Terus kalo dirasani 

gitu respon MD 

gimana? 

Awal-awalnya ngene ya, 

kok jadi beban ya, kok 

aku ternyata semua 

orang tu baik sama aku 

didepannya kok 

Rasa sakit hati yang 

pernah dirasakan 

subjek membuat subjek 

menjadi lebih 

memahami bagaimana 

EN 

 

 

PD 

 

Evaluasi nilai 

hidup 

 

Paham dan peduli 

pada diri 

+++ 

 

 

+++ 
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dibelakangnya koyok 

ngono ya, Cuma aku 

mikir nek ngurusi 

deknen aku tu pernah 

yank, jadi aku kan 

punya guru spiritual ya, 

nek aku manggil e 

bunda, aku tu gini-gini, 

percoyo ra, aku tu tak 

pikir batek batek to yank 

job cancel, aku buka 

harga dia mundur, 

aturan aku buka harga tu 

kan haruse dia nawar ya, 

itu tu ndak lho, tau-tau 

yang nge-MC orang 

lain, kayak gitu, o nek 

aku mikir yang bener-

bener tu rejeki bakal 

menjauh, pokokmen aku 

wes tak rasakke og, o 

ho‟o ya aku mikir kae 

rejeki ku ngadoh karena 

memang aku lagi 

bahagia aku tu liat aku 

gak mau yang mikir gitu 

lho say, enggak wes, 

minggu depan aja, 

legowoaku dulu pernah 

mikir,wes bojoku 

sleingkuh mbek 

koncoku dewe, oposih, 

kowe mesti ngerasakke 

lah sakit hati seng 

bener-bener neng wes 

ulu hati, seng rasane ki 

wes hancur berkeping-

keping kebahagiaan 

yang kita tanam 

kemudian dirusak sama 

temen sendiri gandeng 

jembut lho say, ibarat 

kata tu kemana-mana 

kita mesti bareng mbek 

koncoku, lha kok nopo-

nopo nopo-nopo ngerti-

ngerti deen bermain di 

belakangku koyok 

ngono, lha jenenge 

bojoku cah jenenge jek 

bocah, yok rene deloki 

omahku, tak kek ii 

rokok, tak kek ii 

congyang, tetep, dan itu 

memang gak di 

karakteristik orang dan 

membuat subjek dapat 

menjadi lebih dewasa.  

 

MK 

 

 

MM 

 

Memaknai 

pengalaman.  

 

Menyelesaikan 

masalah 

 

+++ 

 

 

+ 
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dapatkan dari saya, 

sorry ya nek kowe 

omben-omben gah aku, 

nek rokok ayo, sejak itu 

tak pikir yang bener-

bener sampe aku pernah 

jatuh sakit lho, sampe 

aku meh nopo-nopo ki 

pie to, wes nek kowe jek 

gelem mbek aku ayo, 

kita VCT, aku gak 

pengen terjadi apa-apa, 

yowes VCT aku manut 

mbek kowe aku VCT, 

bojoku VCT waktu itu 

hasil kita negatif, 

alhamdulilah kan, balik 

meneh yowes kan, 

temenku juga entertaint 

kan, mau nggak mau 

kita ketemu, kalo aku 

nge-MC dia yang 

nyanyi, kalo dia nyanyi 

aku yang nge-MC, di 

salah satu brand , brand 

nya waktu itu sophie 

martin tu lho, kan tiap 

bulannya mesti ada 

member-member dan 

katalog-katalog baru, itu 

aku yang nge-MC, aku 

yang mundur, bu BL 

depan saya gak bisa, lho 

lha kenapa madam, saya 

gak bisa aja akhirnya 

kalo kamu ngelepasin 

sesuatu Tuhan bakal 

kasih yang lain dan saya 

percaya itu, yowes tak 

culke, biarin itu, 1 event 

itu 2, 1 nya 1 juta kan 

lumayan, luamayan 

banget lho yank, yang 

pertama itu gathering 

member, seng ngedol-

ngedolke ngono yang 

kedua yang gathering 

customer kan lumayan 

semuanya dateng, 

akhirnya aku mundur, 

500-500, lha nek aku 

ngandalke spohie martin 

tok aku mengabaikan 

yang 500-500 lainnya 

tapi nek ping uakeh 10 
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event kan lumayan, aku 

mundur, aku sampek 

reguler barang neng 

kafe, nyanyi nek alam 

indah, sampek aku 

lepas, yang reguler aku 

ketemu orang baru, o 

iya ya follow instagram 

saya, liat saya MC kan 

jadi dipercaya terus 

akhirnya pake, tapi nek 

reguler itu akhirnya tak 

tinggal soalnya nek 

ndak tak tinggal aku 

ndak bakal ketemu 

orang-orang nek ketemu 

pas fashion show gitu ya 

aku buang muka, aku 

sakit hati gitu, makasih 

yaampun kok iso ya, 

kowe ki koncoku ndeng 

kowe gandeng jembut 

mbek aku ndeng kok iso 

ngono yaa rasane ki iiih 

ngono lho, sampek 

akhirnya ora tak pikir, 

2016 dia meninggal 

sendiri karena sakit, 

terus deen panas kan 

mbek aku, aku nduwe 

mobil dia akhirnya tuku 

mobil yank, dia gak 

menikmati yang dia 

dapet kan akhirnya jadi 

mbatek, sesok aku 

mangan opo, kan dadi 

loro lho kui duh aku rak 

ono job sesuk pie, 

sampe akhirnya dia 

ngalling, deen ki 

ngelonte lho pinggir 

dalan, pake mobil lho, 

eh sakjane ndak maksud 

ngerasani almarhum 

amit, amit. 

.  

Pake mobil tu 

masih dipinggir 

jalan MD? 

Iya, brio mobilnya 

karena nggak mikir, 

padahal job-jobannya 

dia sama aku banyak dia 

lho, tapi dia mungkin 

kurang bersyukur Tuhan 

udah kasih segini yo 

seng penting bayar 

angsuran arep meh pie 

Subjek meyakini jika 

apapun yang dijalani 

adalah hal yang telah 

direncanakan oleh 

Tuhan. 

DT Dekat dengan 

Tuhan  

+++ 
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kan mengko Gusti Allah 

ngasih rejeki sama 

orang lain gitu lho, lha 

deen bar ngejob nakal, 

sesuke nopo kan capek 

di forsir terus, akhirnya 

asam lambungnya dia 

naik, sampe itu kan dia 

kan kowe neng ndi te ? 

nek ngundang aku kan 

lonte, aku jek show nek 

bogor, aku mlebu RS og 

te o yo mak, cepet 

sembuh yo mak, dan 

sebelum dia meninggal 

tu kita sempet apikan 

meneh, bukan apikan sih 

maksudnya tu dia ada 

job, karena dia gak bisa 

aku suruh gantiin dia 

dulu, nyanyi dangdut 

bayaranku sak juta te, 

mengko kowe tak kek ii 

500, o yo, mak rakpo, 

jam piro mak jam 10 

tekan jam 2, mengko 

aku tekko acara, deen 

kan selalu seperti itu 

biasane seng nduwe 

acara lha yo penyanyi 

laris neng ndi-ndi ono, 

nyanyi 2-3  lagu neng 

acara bar kui balik, 

ngono dimaafin ya buk 

mbak KRnya, jenenge 

mbak KR iyo, lucu aku 

nek kon atraksi 

panggung gak bisa, 

emang dia urakan nek 

neng panggung nek aku 

kan elegan lucu ku kan 

dari joke-joke kata-kata 

nggak yang dari bapak-

bapak.. 

 

Paling minta 

pangku ya 

masnya? 

Hmm, minta pangku 

kiss-kiss manja, yang 

elegan gitu lho gak yang 

frontal, akhirnya dia 

meninggal 2016, aku 

ketemu temenku itu dia 

nggoleki kowe lho, 

barangkali minta maaf 

tapi dalem hatiku aku 

udah memaafkan 

Subjek merupakan 

pribadi yang mudah 

memaafkan kesalahan 

orang yang telah 

menyakiti dirinya.  

SM 

 

 

NP 

Sudah memaafkan  

 

Nilai hidup positif 

+ 

 

 

++++ 
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kesalahannya dia kok, 

akhirnya doa wae, aku 

wes benar-benar 

mengikhlaskan yang 

dulu pernah terjadi. 

 

Layatan? Aku, aku jadi ceritanya 

gini, hari jumat aku 

balik ke semarang, aku 

capek banget kan, aku 

naik mobil dewe og, aku 

ditelfon koncoku kowe 

neng omah sakit rak? 

KR krisis nek omah 

sakit lho, kosek ya nak, 

aku tak leren sik, sek tak 

istirahat mengko aku 

bangun jam 10 jam 11 

aku tak sholat jumat 

dulu, mengko nek wes 

habis jumatan aku neng 

omah sakit, aku wes 

ngono lho, tak besuk 

deknen, yowes, bar kui 

aku terus tangi, aku 

bobok, sampe rumah tu 

aku jam 4 subuh, tidur-

tidur aku tu bangun-

bangun jam setengah 11, 

habis itu ono Broadcast 

an koncoku seng 

ngabari nek mbak KR 

udah parah, udah kritis 

ngono kui tolong yang 

punya hutang dll bisa 

diselesaikan sama 

keluarganya tak BBM 

koncoku, pie? wes parah 

banget lho, kosek ya bar 

jumatan aku lagi mrono, 

aku sholat jumat aku 

dengerke dakwah entuk 

Broadcast an, dia udah 

meninggal 

 

Subjek termasuk 

pribadi yang peduli 

dengan orang lain.  

NP Nilai hidup 

positif.  

++++ 

Setelah sholat 

jumat? 

Setelah sholat jumat, 

sbelum jenazahe dibawa 

ke purwodadi, kan dia 

aslinya purwodadi 

 

- - - - 

Kalo gitu yang 

ngurusi ya temen-

temen waria gitu? 

 

Iya karena dia juga salah 

satu member perwaris 

juga 

- - - - 
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Kalo member gak 

boleh? 

Heem, maksudnya 

walaupun dia bukan 

orang semarang, tapi 

kalo ikut grup Perwaris 

diurusin gitu lho, mbak 

NN kan gak ikut 

perwaris, coba kamu 

tanya mbak NN ikut 

perwaris gak,  

 

- - - - 

Gak tau aku, 

pahadal ini ikutnya 

yang arisan 

bareng-bareng kan 

ada? 

Arisan Asuba, heem 

arisan Asuba itu, 

perwaris waria-waria itu 

kan ada mbak SL juga 

ya kalo mbak NN nggak 

ikut perwaris ya, jadi 

kalo ada apa-apa dia 

mau dibawa ke pati dll 

kita gak urusan gitu lho, 

, nopo-nopo ,meh nopo-

nopo yowes itu 

urusanmu.. 

- - - - 

Ada untungnya 

ya? 

Heem, kayak mbak JY 

kan ikut member baru, 

kita urusin kan kita tau, 

kita dateng ke pekerjaan 

dia atau apa, o ternyata 

dia punya salon, yang 

belum punya apa, 

sharing gitu lho jadi kan 

enak 

Subjek memilih untuk 

menjalani dan 

tergabung dalam 

organisasi yang 

disadari dibutuhkannya 

dan dapat bermanfaat 

bagi dirinya. 

PD Paham dan peduli 

pada diri  

+++ 

Tapi banci-banci 

saling ini? 

Heem enake ikut 

perwaris kayak gitu 

- - - - 

MD berarti sudah 

berapa lama ikut 

perwaris? 

Aku dari 2011, 6 tahun - - - - 

Diajakin waktu itu 

MD? 

Iya, waktu itu diajakin 

kapan ya, sek sek ono 

ogg.. 

- - - - 

Ada kartunya ya 

MD? 

Ada lhoo, dari 2000, rak 

ono yo kak.. 

- - - - 

Tapi ini untuk 

selamanya MD  

Iya - - - - 

Iii cantiknyaa 

potonya 

Jek awal-awal nganu 

kak, jek langsing iyaa 

jek melu program 

herbalife, kak herbalife 

ki bener-bener nyilikke 

lho, ngantek nggonku 

sak moh-mohe.. 

- - - - 

O ini ada 

sekretariatnya ya 

itu MD? 

 

Heem, mbak SL kan - - - - 
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Di salon gitu atau 

dirumahnya? 

 

Dirumahnya, kan mbak 

SL, kok kenal mbak SL 

- - - - 

Brarti mbak NN, 

gabung MD, aku 

malah taunya dari 

mbak NN, aku 

sempet tanya buat 

data ini, waria, 

terus aku tanya 

ketuanya mbak 

SL, aku sempet 

mau tanya Cuma 

kata mbak SL 

harus ada surat 

pengantarnya, 

cuman aku kan 

surat ijin personal 

yang tak jadiin 

subyek, jadi aku 

nggak jadi ambil 

tanya mbak SL. 

 

Masa gabung, ora sih, 

ketoke nggak deh say, 

kan  

- - - - 

Apa cuma tau 

mungkin? 

Mungkin memang tau, 

apalagi sesama waria 

 

- - - - 

Salon ya MD? Heem, apalagi sama-

sama salon, paling 

ngerti sih 

 

- - - - 

Terus pasti dia 

punya id card itu 

tadi, fungsinya apa 

madam? 

Fungsinya kalo buat rzia 

kamtib atau apa pake itu 

kitabisa lolos jadi oo 

perwaris, iya perwaris, 

jadi kalo perwaris itu 

tapi juga terjun ke 

lapangan bagi-bagi 

kondom walaupun mesti 

deen mbek lagi mangkal 

kan, tapi kan udah 

aman, terus langsung 

dilepas, kalo yang nggak 

perwaris aja kudu 

masuk penjara  

 

- - - - 

Temennya MD ada 

yang pernah gitu ? 

Pernah, ada - - - - 

Sampe akhirnya 

gabung ke 

perwaris itu? 

Orak, rodo ndedel wae, 

sok cantik, ada waria 

yang sok cantik padahal 

yang dicari perwaris 

ndak yang ayu-ayunan 

tapi seng nduwe utek 

lah, tapi dia nggak 

- - - - 
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punya otak seng penting 

deen ngene ngono kan, 

kan kadang ono lho 

yang punya pekerjaan, 

yang punya pendidikan 

jelas gitu kan tapi di 

data dia udah dateng 

dari dinas kesehatan 

juga 

 

Kalo MD yang 

ngajakin siapa 

MD? 

Temenku mbak HN, 

mbak HN tu sekarang 

jadi sekretariatnya 

perwaris 

 

- - - - 

Kalo itu MD 

profesinya apa ? 

waktu itu ya jek lanang 

yank, kowe melu 

perwaris wae, nek aku 

basic e gay kan, homo 

juga ada jenenge ki opo 

ngono lho persekutuane, 

lha kan kowe jaremu 

ayu ngono ki, nek waria 

kan nganggo iki nek 

klambiku kan jek lanang 

paling sneg kemayu, pas 

nganggo klambi ireng 

bar nge-MC di Mc. 

Donalds didatengi gitu, 

didata ditanyai nama, 

alamat omah aku 

kecelakaan to didatengi, 

aku jatuh tibo seko 

motor tok ki lho yank 

ikikku dijahit, rawat 

jalan dirumah dateng 

ngasih roti, ngasih duit, 

yaowoh apikan banget, 

jadi perwaris yo 

memang pas papaku 

meninggal yo ngewangi, 

gondorng-gondrong rak 

do macak kae do 

ngeangi, nyenengke og 

pokoke melu perwaris ki 

enak, nek gak ikut 

perwaris yo wes, o deen 

perwaris mesti di 

uwongke. 

 

- - - - 

Lha kalo tau nggak 

gitu ya terserah? 

Heem, ada mbak yang 

barusan meninggalpun 

mbak ND, kan 

namanya, ayu putih 

- - - - 
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duwur, kelase juga 

bookingane bule-bule, 

tapi dia nggak ikut 

perwaris, cuman kan 

karena kita tau dari 

instagrame dia dulu 

kerja dulu di ana fang 

salon, dia miss waria, 

miss waria pariwisata 

juga di Tegal, dan kita 

tau kenal meninggal ya 

kita cuma bantu 

ngelayat aja, nggak yang 

turun bantu atau apa.. 

 

O Mbak SL uga 

udah berumur ? 

Udah berumur to, udah 

meh 40 og yank, wes 

wedok banget, tapi 

kesehariannya udah 

perempuan nek deen, 

wes omah-omahan 

mbek bojone, wes 

koyok ibu-ibu ngono ki 

lho sok dasteran og, 

deen.. 

- - - - 

Ibu rumah tangga 

banget ya berarti? 

Heem, wes nduwe bojo 

wes iso masak, wedok 

tenan nek aku kan jek 

koyok cah pacaran ki 

lho, maksude jek cuek-

cuek ki lho,  

tapi aku salute mbek 

deen ki umroh, sholat 

jumatnya tekun, 

makanya aku diajarin 

dia lho, nek tanganku 

kesel ngadakke 

pengajian,  

makane sangar ya, jadi 

kan kayak inspirasiku, 

cuman kan nek mbak SL 

udah bener-bener pure 

waria, dia tu udah 

merasa perempuan nek 

aku to rak iso ik, kan 

ono waria seng pengen 

suntik, aku to rak 

pengen ik, nopo yaa.. 

Bersumber dari 

relasinya subjek 

mendapatkan nilai 

hidup positif untuk 

tatap rajin beribadah.  

DT 

 

 

NP 

Dekat dengan 

Tuhan  

 

Nilai hidup positif  

+++ 

 

 

++++ 

Berarti kepikiran 

balik? 

Lhaa, ketoke yaa, aku 

wae mbek ustadzah ku 

kok aku ndelok kowe 

iso kok, tak amini to ya, 

amin, tak doain ada 

perempuan yang 

Subjek menguatkan 

kebiasaannya 

berdandan sebagai 

bentuk 

profesionalitasnya 

dalam bekerja.  

TPK Tuntutan 

pekerjaan.  

++++ 
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mencintai kamu, amin, 

terus kon nggenggem 

ngene, nduwe anak siji 

sesuk, amin, pokokmen 

yang baik-baik tak 

amini meneh toya, 

amin.. amin.. nek kowe 

meh nduwe bojo sing 

koyok pie? aku meh 

nduwe bojo seng seko 

ndeso, yo ngerti 

pekerjaanku, nek aku 

meh show dandan baju-

bajuku dilebokke neng 

mobil, mangkat salim 

duh yaowoh syahdu ya 

yank 

 

Tidak 

meninggalkan ini 

tapi kehidupannya 

normal gitu ya? 

Ketoke ki syahdu ngono 

lho, nduwe bojo 

- - - - 

Terus yang 

MDmulai  hari-

hari mulai sejak 

kapan? yang 

keseharian? 

 

Aku nggak mau dandan - - - - 

Maksudnya yang 

kalo pergi gitu kan 

yang kemayu? 

 

Kalo pergi iya, kalo ke 

mall gini aku harus pake 

eyeliner 

Subjek selalu 

berdandan ketika pergi.  

SB Suka berdandan  +++ 

Nah itu sejak 

kapan? 

 

Sejak 2010 - - - - 

2010 itu? Pokokmen aku mlegtek 

tu 2010 

 

- - - - 

Sempet takut gak 

waktu itu madam? 

Sempet, karena papaku 

bener-bener seng 

kemaren tak ceritain tu 

to, bener-bener berontak 

nek aku tu uripe wong 

lanang kok dadi wedok 

karena pekerjaan aja, 

kita buktikan dengan 

prestasi, pekerjaan 

konco-koncone papa do 

ngundang aku, nek ono 

acara, dadi kan ngerti, o 

anakmu kae nek nge-

MC koplak lho, lucu 

lho, kentir kae, nek 

mamaku anakmu kae 

Subjek sempat 

mendapat penolakan 

dari orangtua dalam 

bentuk kemarahan 

orangtua ketika 

mengetahui subjek 

berdandan sebagai 

perempuan.  

 

 

Subjek juga masih 

memahami peran yang 

harus dijalankannya 

sebagai anak dengan 

mendoakan ayahnya 

yang sudah meninggal. 

OMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT  

 

 

NP 

 

 

Orangtua marah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekat dengan 

Tuhan  

 

Nilai hidup positif  

 

Sadar peran  

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

++++ 
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lucu lho, heeh, mbek 

isin kae lho, anakmu 

kae, hooh hooh, jenenge 

naluri seorang ibu ya, 

isin nduwe anak lanang 

koyok ngono, mamaku 

sampe sekarang gak bisa 

terima saya kalo ditanya 

mamamu bisa nggak 

seperti ini, aku 

merasakan atiku, dia 

ndak bisa nerima aku 

seperti itu, tapi karena 

aku berprestasi karena 

aku nyicil omah, nyicil 

mobil, dia jadi heem, dia 

jdi nerima sih, gitu lho, 

ngene, wes meneng gitu 

lho, koyok wingi pas 

pengajian jadi kan aku 

meeting ya jam 5 tu aku 

ada meeting di 

nestcology, buat sweet 

17, aku bar meeting itu 

kan aku dandan to, nek 

sama orang gitu kan aku 

harus make up, kan tapi 

rak nganggo baju koyok 

cewek, yo kaosan koyok 

lanang, celana koyok 

lanang, nganggo sepatu, 

lha terus bar kui balik 

meeting aku gak sempet, 

hapus make up karena ki 

aku teko dok wes 

setengah 7 kan, 

pengajiannya tu bakdo 

isha, bahkan aku noto-

noto nopo-nopo wes rak 

sempet lah, wah 

mamaku ngonek-

ngonekke aku, wes tak 

ngonokke tok, iyoh, wes 

lungguh mbek bapak-

bapak, penting mbokku 

wes ayem nek wes 

ngono ki.. 

 

SP ++++ 

Dulu kesulitannya 

apa MD? buat 

dandan kayak 

perempuan? 

Make up ya, dulu kan 

aku didandanin yank, 

2010 kan aku nek meh 

nge-MC aku didandanin 

bar itu aku isa sendiri 

 

 

- - - - 
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Belajar? Belajar, o nggawe alis 

ngene, gawe eyeliner 

ngene, nek menor 

ngene, pasang bulu mata 

seperti ini ya plek plek 

plek jiwa ya jiwane 

wedok sih, iki angel,  

- - - - 

Jadi di 

penampilan, paling 

makeup itu tok, 

kalo di relasi sosial 

MD? ada yang 

waria lebih dulu 

jadi waria terus 

merasa tersaingi 

jadi? 

O ada, jadi tu aku punya 

temen, tapi dia penyanyi 

dangdut, pure penyanyi 

dangdut, satu angkatan 

mbek mbak kristin 

itulah, jadi senior, nek 

ngene ki lho yank, jadi 

aku laris neng dunia 

nge-MC cuman aku pun 

juga mengakui dia kalo 

aku nyanyi dangdut aku 

juga gak bisa, wong aku 

bukan penyanyi 

dangdut, pakemku tu 

MC gitu kan, sekarang-

sekarang lagi nge-in 

dangdut seng aneh-aneh, 

ditinggal rabi, bojo 

galak, aku kan ngikutin 

kan walaupun ngono 

kan aku harus ngikutin 

walaupun acara 

gathering, gede, bos-bos 

kan aku mau nggak mau 

belajar, acara guede 

sweet 17 an, jarang 

goyang, ditinggal rabu, 

ya mau gak mau 

makanya itu harus 

belajar, dia itu agak sirik 

yank, ora tak pikir orang 

kayak gitu, pie kowe ki 

laris, tapi kowe ojo 

sombong, wong 

penampilan yo biasa 

wae, kok yo wah 

branded kan ada lho 

waria yang kayak gitu, 

sok cantik nek neng 

mall nganggo heels 

klutek-klutek-klutek 

dadi wong nek ndelokke 

ngene ki lho, nek wong 

ndelokke aku ya.. wes 

lha nek deknen, 

penampilan lebay, 

rambut dowo katok 

kesusu, nganggo tas, 

Adanya rasa iri hati 

dari orang lain tidak 

membuat subjek 

menjadi sombong.  

NP  Nilai hidup positif  ++++ 
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wong kan ndelokine 

ngene ngono kan, iyo to, 

realistis rak? ih ih, 

sampe mlaku ki jek 

ngene nek aku kan 

paling nggak ada yang 

interest lah, lha nek 

deen uwahh dandanan 

neng mall ngene-ngene 

kan dadi kae-kae-kae 

tenan po ra, kan ndeloki 

aku dadine  

 

Kalo tetangga MD 

begitu ada tau 

dikata atau dari 

keluarga besarnya 

madam? 

maksudnya dengan 

dandanan 

perempuan gitu 

waktu itu 

responnya gimana, 

pernah liat MD 

nge-MC? 

 

Responnya, setelah aku 

dandan? 

- - - - 

Setelah tau gitu? 

 

 

 

 

Ya biasa wae ik 

 

 

- - - - 

Ada rasan-rasan 

apa? 

Nggak, karena jadi 

ceritanya itu, tetanggaku 

tu belum tau, kae 

kenopo to kae, kok 

dandan, nek mangkat 

kerjo dandan, ngopo-

ngopo , belum ngerti, 

sampe suatu saat tu ada 

tetanggaku acara, 

acarane kui kenenge kui 

ee.. Ikatan Lion Dance 

Indonesia, ILD, ikatan 

lion dance jawa tengah, 

aku nge-MC kan  

ternyata ya kan, 

tetanggaku tu dateng, 

lha kan dia tu pesenan, 

sama-sama lho kae kan 

tetonggoku, terus eh 

ibukk... tak kemayu-

kemayukke ngono, sok 

akrab sepanggung 

ngono lah, pokoke terus 

Subjek pernah 

mendapat tanggapan 

negatif dari orang lain 

yang belum memahami 

pekerjaannya, serta 

sempat dikira menjalani 

profesi sebagai pekerja 

seks. Namun subjek 

berusaha menunjukkan 

kemampuan yang 

dimilikinya. Selain itu, 

subjek juga tetap 

berusaha menjalankan 

perannya dalam 

kehidupan sehari-hari, 

baik dalam hal 

keagamaan maupun 

relasi sosial.  

DR 

 

NP 

 

 

SP 

 

DT 

Direndahkan  

 

Nilai hidup positif  

 

Sadar peran  

 

Dekat dengan 

Tuhan  

++ 

 

++++ 

 

 

++++ 

 

+++ 
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anakku mantu kowe 

seng nyanyi yo, ngono, 

malah dipake, aku 

waktu itu 2014, 2014 

akhirnya aku dipake 

tetanggaku itu, itu tu 

bener-bener the real 

style gue its first time 

iki lho gaweanku , aku 

ngono ki, ini 

pekerjaanku, jadi 

tetanggaku ki wes „wah‟ 

tapi iki koyok o nyanyi, 

o ngene tapi mereka 

kayak aku kan ada 

menunjukkan itu semua, 

ki wonge ratau dandan 

kok yo ora nganggo 

klambi wedok, klambine 

yo klambi lanang, yo jek 

sholat jumat, mangkat 

bareng mbek tetonggo, 

ngono, jogo pos kamling 

nek bengi ngeronda, 

heem lha kan aku 

ngeronda  

 

Sampe sekarang? Heem kan aku gantiin 

almarhum papa 

Subjek menyadari 

perannya sebagai 

kepala keluarga yang 

juga harus 

bersosialisasi dengan 

lingkungan masyarakat 

sekitar.   

SP 

 

NP 

Sadar peran  

 

Nilai hidup positif  

++++ 

 

++++ 

Sampe sekarang 

masih ? 

Masih, kadang aku 

mbek bojoku turun, ho‟o 

jogone dikancani 

asisten, kabeh kogo, 

iyolah aku yo wegah 

nek dewean, yo kabeh 

bapak-bapak yo 

ngomong, aku dolanan 

handphone lha liyane 

pembahasan topik 

lanang-lanang, yo jogo 

dadi tetanggaku bener-

benar menerima aku ya, 

maksudnya dulu tu 

awalnya gak menerima, 

yo dirasani pasti dan aku 

pasti dirasani, dan 

mamaku yo berpesan yo 

nek iso bapak-bapak yo 

biasa wae, bapak-bapak 

kan malah seneng nek 

- - - - 
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dikemyu-kemayukke 

alah mas akso ki, wong 

aku rak ngono-ngono 

banget kok, ora seko 

buku, bapak-bapak kan 

mesti ngono, mesti kan 

seneng, orak keroso 

ngerti-ngerti jam 2 wes 

bar, wes lewat ono 

joged ketek neng kene 

ndeng, bojoku ditanggap 

wes ben, mesti 

ditanggao ngejob ngendi 

malih mas, neng jogja 

pak, wong kadang aku 

juga lebay, ning jogja 

pak sok kudus walah, 

padahal aku rak balik 

omah jadinya kesannya 

kan nda dirumah aku, 

kerjo thok. 

 

Ngarang sitik Ho‟o ben kita tu 

dipandang tetangga 

sebelah kayak kemaren 

aku nggawe acara kan 

mau gak mau aku nutup 

dalan, bapak-bapak pada 

dateng aku ki seneng yo 

yank, tetangga pada 

dateng kan ketoke tu 

ono kan wes nggawe 

acara koyok ngono 

tetangga seng dateng 

cuma segelintir, rodo 

kecewa to, wong aku tu 

34 KK dateng semua 

alhamdulilahe Cuma 

yang gang belakang 

karena dia 4 keluarga 

yang nasrani tu pada 

ndak dateng yo 

nggakpapa, lah mas tapi 

tetep kita bagi roti, 

padahal undangane jelas 

lho, bapak-bapak tapi 

ibu-ibu pada dateng pie 

jal, kan aku mau gak 

mau,  

pah aku wes pasti lho 

pah, cukup-cukup-cukup 

mengko nek kurang pie, 

lha kan seng pangajian 

mau gak mau dicepakke 

to yank, mah aku 

Subjek dapat 

memerakan segala 

kewajiban dan 

tanggungjawab, baik 

sebagai kepala keluarga 

maupun sebagai 

masyarakat. 

SP  Sadar peran  ++++ 
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nyepakke dinggi warga 

34, kan aku ngoono, 

keluarga 20 orang, tak 

seper, mengko koncoku 

30an banci-banci yo tak 

seper,  

mah o yo yo yo, 

ngundang 200 tapi seng 

teko iso pas tik, pas lho 

sisa rotine, tu masih 4 

apa 5 roti, kekke 

mbahmu koono opo 

kekke bojomu kono kan 

yo tak pikir ke kan, ki 

seko bosku, bojoku kan 

ngono, kowe ngomong 

pie, bosmu apikan, 

mangani kowe ndes,  

makane tetanggaku 

bener-bener support gitu 

lho, bapake akso 2 tahun 

pengajian, aku seneng 

wah do dateng aku 

seneng wah mbek jilbab 

an kabeh ngono ibu-ibu, 

yaampun nyenengke kan 

yo rak kabeh  

Cuma berapa tok, paling 

banter 10 ibu-ibu, lah 

seng teko mbek bojone, 

nggak yang 34 dateng 

mbek.. tapi emang 

nggak.. 

 

Koyok kondangan, 

kalo masalah 

psikologis MD ada 

tekanan-tekanan 

sakit hati gitu, apa 

? 

Tentang? - - - - 

Tentang 

perubahannya 

MD? tentang 

keadaaannya 

MDyang 

sekarang... 

 

Sakit hatinya 

maksudnya ? 

- - - - 

Ya mungkin 

ditolak, mungkin 

dipaksa kamu 

harus balik ni, 

kamu kan anak 

cowok, gitu gitu ? 

Mamaku sih, mamaku 

kan pie pie no orang tua 

kamu harus ini ya, 

kembali ke jalan yang 

benar, pie sih dorongan 

dan itu membuat beban 

sih enggak, tak gwe 

Dalam kehidupannya, 

subjek selalu berusaha 

untuk memberikan dan 

menjalani kehidupan 

yang terbaik dari apa 

yang bisa subjek 

lakukan.  

NP  Nilai hidup positif  ++++ 
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slow, aja say cuman aku 

pasti ada keinginan 

hasrat untuk jadi yang 

lebih baik, seperti ini 

kadang ada kho e waria 

yang e aku wes koyok 

ngene kok, lha nek pas 

meninggal pie, kan 

tetep, kadang aku 

ndelok ki seng do 

meninggal koyok pie ya, 

opo rak ngene rambut 

meninggal potong 

selesai, lha kan tetep 

kembalinya ke cowok 

gitu lho waktu 

meninggal cowok 

banget dia, koyok 

bapak-bapak ngono 38-

39 meh 40, yo koyok 

bapak-bapak tuo ngono, 

mamaku sih 
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WAWANCARA II : 25 OKTOBER 2017  

Pertanyaan Jawaban Interpretasi Koding Tema Intensita

s 
Dulu pernah 

berantem gak 

MDsama orangtua 

gitu ? 

Berantem yang sampe 

bener- bener adu mulut 

cekcok sih nggak,  

cuma yang kayak 

palingin muka lah, mbek 

kita tu yang yowes lah, 

jadi kayak nerima tapi 

yoweslah, nek papaku 

dulu pertama kali buang 

barang-barang, lebih ke 

aktual fisik, buang wig 

bakar, sampe akhirnya 

tak tunjukkan ngono ki 

lho, pah aku tuku ngene 

ki aset, ojo mbok buak i, 

iki ki larang lho, sampe 

nota ki tak kek ii, 25 

tuku neng javamall tak 

tunjukke, kui tak obong 

lak eman-eman sakke 

anakku wes tuku 350 tak 

obong, kan dia dadi o 

iyo mikir. 

Subjek berusaha 

menjelaskan ketika 

orangtuanya marah 

terhadap keputusannya 

untuk menjadi 

perempuan. 

OMR  

 

KB  

 

BK  

Orangtua marah  

 

Komunikasi baik  

 

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

++ 

 

++++ 

 

 

+ 

Terus waktu itu 

responnya 

MDperasaannya 

MDseperti apa? 

Sakit hati, kecewa pasti, 

kalo papa mama ku 

nggak menerima aku 

seperti ini, kecewa pasti 

say, mana ada sih anak 

orak dianggep, aku tu 

dari kecil tu aku merasa 

nggak dianggep ya, 

cuman aku merasa 

mama papaku gak 

sayang sama aku dari 

kecil. 

Subjek merasa 

dikucilkan bahkan di 

lingkungan keluarganya 

sendiri sejak kecil 

karena jarang bersama 

dengan kedua 

orangtuanya.  

DK  Dikucilkan  + 

 Kenapa MD? Nggak ngerti mungkin 

karena saya berbeda ya, 

saya sih merasa spesial 

kalo saya sih nggak 

merasa berbeda dalam 

segi fisik sih nggak, tapi 

karena saya terlalu 

spesial buat mereka, 

papaku sayange cuman 

sama mbakku, sama 

mbakku sama anak ragil 

seng cewek, papaku tu 

seneng, nek mamaku tu 

sayang sama adekku 

yang nomer 3, jadi ki 

Subjek memahami diri 

yang berbeda dan 

menerima segala resiko 

yang dihadapi setelah 

perubahannya.  

PD 

 

 

MD 

Paham dan peduli 

pada diri  

 

Menerima 

keadaan diri  

+++ 

 

 

++++ 
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ngene ya, adikku seng 

nomer 3 ki kan bajingan 

ya.. 

Cowok? Berandal lah pokoke, 

hooh, wes pokoke kalo 

dia nggak sayang sama 

anaknya yang nomer 3, 

lha seng meh sayang 

mbek adekku ki sopo 

meneh, makanya 

perhatiannya mamaku 

full buat adekku, sampe 

aku tu akhirnya tu aku 

ikut mbahku lho, aku 

SMP tu 3 tahun ikut 

mbahku, aku balik lagi 

tu udah SMA, aku dari 

dulu tu udah suka cari 

uang saku sendiri yank, 

dari kecil tu aku udah 

merasa spesial sih jadi 

kan ada yank, kan ono 

ya, gak dapet kasih 

sayang dari orangtuane 

terus dia jadi anak yang 

nakal, aku nakal sih 

enggak, papaku mamaku 

ndak sayang mbek aku 

yowes, o mbakku 

disanguni limang ewu, 

aku mung disanguni 

sewu, akhire aku jadi 

termotivasi ne apa? aku 

kerja ah cari tambahan 

duit, dengan cara apa? 

ngewangi dodolan, 

ngewangi ngko bati-bati 

sewu, bati rong ewu, 

biyen jamane biyen kan 

yo sek lumayan uang 

segitu, terus lumayan 

karena merasa spesial 

sendiri yowes aku cari 

uang sendiri, cari kerja 

sendiri sampe sekarang  

Dari pengalaman diri 

yang merasa 

kekurangan, subjek 

berusaha mengatasi dan 

mencari cara dengan 

bekerja supaya bisa 

mendapatkan uang 

berlebih.  

MK  

 

 

PK  

 

NP 

 

 

PD 

 

 

MD 

Memaknai 

pengalaman  

 

Pekerja keras  

 

Nilai hidup positif  

 

Paham dan peduli 

pada diri  

 

Menerima 

keadaan diri  

+++ 

 

 

++ 

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Menunjukkan? Menunjukkan kalo aku 

tu nggak ngemis duit 

mbek mama-papaku nek 

adik-adikku kan jek 

jaluk papa mamaku, 

adikku meneh lucune ki 

ngene lho, deen kan 

bajingan deen ki bandel 

wah senenge numpak 

motor balapan ngene 

Subjek memahami 

keadaan diri baik secara 

pribadi maupuan 

posisinya dalam 

keluarga.  

 

Meskipun subjek 

menilai negatif 

adiknya, namun subjek 

tetap menyadari 

PD  

 

 

MD  

 

 

SP 

 

 

NP  

Paham dan peduli 

pada diri  

 

Menerima 

keadaan diri  

 

Sadar peran  

 

 

Nilai hidup positif  

+++ 

 

 

++++ 

 

 

++++ 

 

 

++++ 
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ngene ngene cuman 

kowe ki jek nodong 

wong tuo ngopo, rak isin 

kowe, lha kowe ki 

uripmu neng ndalan tapi 

jek jaluki wong tuo aku 

langsung ngene ki, 

ngapain sih mah kowe 

kok jek ngurusi anakmu 

kui, lha saiki seng meh 

ngurusi adekmu sopo? 

yo bener juga sih, soale 

jek do kerjo ngene ngene 

ngene, ngko nek aku rak 

ono akuro mbek adik-

adikmu kui, nek aku kan 

wegah, kon nganu 

adekku , mbek mbakku 

yo rese , mbakku yowes 

wegah cuman pie pie no 

kan kita satu keluarga 

kita harus saling 

menyayangi yowes, mau 

mau kalo deen balik 

rumah, mabuk, muntah 

wek, mas‟e yo seng 

resik-resik, pie, tak 

saponi misale deen 

ngebangting opo opo tak 

resik i ngono 

perannya sebagai anak 

dan sebagai kakak.  

Sampai sekarang 

itu MD?  

Sampe sekarang masih 

itu, nek misale deen 

mabuk kentip, nek omah 

rak ono opo-opo tekan 

omah ngeleh rak ono 

panganan kan yo lucu, 

neng njobo mabuk tak 

onek-onekke ngono, yo 

kowe ki nguntal to, asu 

rak ono opo-opo kowe 

nguntal to neng njobo, 

ngerti-ngerti mabuk 

neng omahe, nek meh 

mabuk tak tukokke 

paling tak guyoni ngono 

kan lucu, wek wek wek, 

banting opo, mengko 

tangi turu sadar, lha mas 

kowe nopo, matamu 

lamis, jengkel aku 

Subjek sering 

menasehati adiknya, 

terutama saat adiknya 

melakukan hal yang 

tidak benar.  

SP  

 

NP  

Sadar peran  

 

Nilai hidup positif  

++++ 

 

++++ 

Tapi sekarang 

masih suka 

ngerasa kadang-

kadang mamanya 

gak sayang gitu? 

Masih, mamaku tu 

nggak sayang sama aku 

karena memang dia 

nggak bisa nerima aku 

say, makanya tak 

Subjek masih 

memahami jika 

perubahannya sulit 

untuk diterima oleh 

ibunya.  

MD 

 

 

PD 

 

Menerima 

keadaan diri  

 

Paham dan peduli 

pada diri  

++++ 

 

 

+++ 
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tunjukkan, anakmu seng 

ora mbok anggep,  

seng ibarat katane mines 

neng matamu aku 

menunjukkan dengan 

prestasiku, mah aku 

nduwe mobil, aku iso 

nyicil omah tak tunjukke 

aku iso nduwe iki iki iki 

biar dia tu tau gitu lho o  

 

iyo aku nduwe anak 

lanang seng iso tak 

banggakke 

 

Namun subjek berusaha 

untuk menunjukkan 

sebagai bentuk 

komunikasi 

mengungkapkan jika 

dengan perubahannya 

subjek dapat 

memberikan nilai hidup 

yang positif, baik bagi 

diri subjek sendiri 

maupun bagi keluarga.  

 

KB 

 

NP   

 

Komunikasi baik  

 

Nilai hidup positif  

 

++++ 

 

++++ 

Tapi pernah gak 

sih MD ngomong 

berdua sama 

mama tentang 

MD? 

Pernah jadi ceritane pas 

aku jalan berdua ki ono, 

kan neng lamper ki ono 

eh kok lamper, lamper 

kanan jalan ki ono 

sambel opo jenenge, 

peterongan, SS, ono 

koncoku banci itu mbek 

mamaku, kui biasa sih 

aku rak dandan, koncoku 

sih madam, e mbak, 

mbek sopo, mbek 

mamaku, mamaku seng 

tak ajaki arisan asuba, 

jadi mamaku tu tau 

kegiatanku, o anakku 

ngono, waktu arisan 

gajah mada yo mamaku 

tak jak, lha wes to, opo 

aku ngomong ngene, 

kowe ojo sampe koyok 

ngono, lha aku wes 

ngene og  ma, tak 

onekke ngono, wes 

mikire to kita realistis 

aja, semua itu kan butuh 

uang, di dunia iki urip ki 

meh nggo opo, yo aku 

yo sopo sih ma seng 

gelem dadi koyok ngene, 

yo apek nek kowe dadi 

pie jal, mbokku 

ngomong ngono tok ik, 

asem ik seng penting ojo 

ngerubah-ngerubah,  

Subjek sering mengajak 

ibunya ikut dalam 

kegiatan untuk 

menunjukkan jika 

perubahan subjek tidak 

mengarah pada hal-hal 

negatif.  

KB  

 

 

NP  

Komunikasi baik  

 

 

Nilai hidup positif  

++++ 

 

 

++++ 

Yang penting 

ngomongnya 

jangan ngerubah-

ngerubah?  

Yowes ngono sing 

penting, masalah itu yo 

itu, mamaku yo ngene, 

kowe meh kapan  mari? 

dalam bahasanya kan 

Selama ini subjek 

menyadari 

tanggungjawabnya dan 

ikut serta dalam 

pemenuhan kebutuhan 

SP  

 

 

NP  

Sadar peran  

 

 

Nilai hidup positif  

++++ 

 

 

++++ 
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koyok tak ceblak matane 

kae lho mah, anakmu iso 

ndandani omah, bayar 

listrik, lha anakmu 

liyane ki ndi, tak 

ngonokke barang, lha 

anake liyane kan rak ono 

seng do pengerten ngene 

ngene ngene, mamaku ki 

mesti ngono, 

keluarga.  

Sadar juga 

mamanya?   

Aku ki yakin banget yo 

mamaku ki sayang 

banget mbek aku, tapi 

bukti sayange tidak 

ditunjukkan dengan 

perbuatan tapi dengan 

kata-kata koyok pas 

ngemsi ngene ngene 

ngene bukti 

memperhatikan 

Subjek sering mendapat 

saran dari ibunya 

mengenai 

penampilannya saat 

bekerja.  

MS Dapat menerima 

saran 

++ 

Kasih sayang.. Pas tahun kemaren yank 

agustus deknen kan tak 

kon ngancani aku, 

bojoku waktu itu gak 

bisa, dia masuk malem, 

lha aku partner an mbek 

koncoku jenenge adit 

ceper, artine ki deen yo 

juga bawa asisten, 

asistenku kan mamaku 

sih, wes lungguh bareng 

wah, ngerti nek sweet 

seventeen ki pekok, o yo 

ndelokke lah mbokku, 

mbokku ngguyu, oh 

ngguyu, mbokku ngguyu 

tapi dari kejauhan kan 

ngerti, mah aku lucu rak 

mahm biasa wae, mbek 

mangan, tekok mbek 

asistene ceper, heh 

mbokku nesu to mbek 

aku? nopo orak, wong 

ngguyu kemekelen 

jarene, o yo wes tapi dia 

tu ndak menunjukkan itu 

ma lucu rak mah, o 

yowes apik, biasa wae 

tapi kan nyengit gitu lho, 

ketoke yo ngguyu tapi 

jare rak lucu pie sih, 

asistene ngomong orak 

deng, wong ngantek 

nyekel tanganku, ngono 

kepingkel-pingkel  

- - - - 
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 Kalo tentang 

tanggung jawab 

madam, apa yang 

disadari sama 

MD? O sekarang 

aku punya peran 

seperti ini dalam 

keluarga sebagai 

anak  

Karena setelah papaku 

meninggal tanggung 

jawabku mesti lebih 

gede to, tanggungjawab 

seorang laki-laki 

menggantikan seorang 

kepala keluarga, semua 

kan sekarang aku bauar 

listrik, rumah, rumah 

aku, aku yo bayar kos, 

angsuran omah, kan dulu 

papaku yang angsur 

omah, sebulan 6 juta 

nanti sampe 10 tahun, 

papa ku tu ambil rumah 

2010 sampe 2020 aku 

ngangsur omah, dan 

mobil 2015, aku ambil 

mobil kan pas 2020, 

papa kan ngangsur 

5tahun yo kui kurang 3 

tahun lagi 2018, 19 20.. 

 

Setelah ayahnya 

meninggal, subjek 

menyadari jika 

tanggungjawabnya 

semakin besar karena 

harus 

bertanggungjawab 

terhadap ibu, kakak, 

dan adik-adiknya serta 

tanggungjawab untuk 

memenuhi setiap 

kebutuhan keluarga.  

MK 

 

 

EN  

 

 

SP  

 

NP  

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Sadar peran  

 

Nilai hidup positif  

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

Berarti ini selesai, 

selesai semua ? itu 

kalo secara 

finansial ya MD 

ya, kalo peran 

sebagai kakak 

sebagai anak apa 

MD? 

Maksudnya ? - - - - 

Yang disadari 

tanggung 

jawabnya MD 

sebagai laki-laki? 

Karena gak ada laki-laki 

dirumah itu, dirumahku 

yang plamongan indah 

itu kan emang gak ada 

sesosok laki-laki yang 

dewasa, mau nggak mau 

pie pie no adekku balik 

bengi yo aku, aku yo 

seng ngeterke sekolah 

adekku seng nomer 4, 

iku kan isi sekolah, 

masih itu soyo neh 

mbakku melu aku seng 

neng kanfer kui, mau 

gak mau kan aku seng 

ngurusi anake mbakku 

kan wes single parent 

mbakku luwih tragis 

uripe aku dalam hatiku 

ngene anak 1,2 , 3, 4 kui 

ngene lho yank, anak 

1,2,3,4 itu nek aku boleh 

bilang ya kehidupan kita 

tu kurang beruntung 

Subjek menyadari 

tanggungjawab sebagai 

kepala keluarga bahkan 

hingga ikut 

bertanggungjawab 

terhadap kehidupan 

sang kakak yang sudah 

bercerai.  

 

 

 

 

Subjek mempercayai 

segala sesuatu yang 

terjadi telah digariskan 

dan diatur oleh Tuhan. 

Subjek juga menyadari 

kebesaran Tuhan nyata 

dalam kehidupannya.  

SP 

 

MK  

 

 

EN 

 

 

NP  

 

 

 

 

DT 

Sadar peran  

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Nilai hidup positif  

 

 

 

Dekat dengan 

Tuhan  

++++ 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

 

 

+++ 
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semua, mbakku seng 

pertama single parent, 

nembe kawin dipegat 

mbek bojone, anak 

kedua aku-banci, anak 

seng ketiga bajingan 

anak seng ke 4 tomboy, 

wes to berarti komplit 

kita, jadi kita satu 

keluarga punya 

permasalahan yang 

berbeda-beda gitu lho 

cuman aku sebagai 

masih bisa mendewasa 

kakakku, adik-adikku, 

meneh saiki papaku yo 

wes rak ono dadi bener-

bener tombak kehidupan 

tu mesti aku, nopo-nopo 

mesti aku yang 

memutuskan ngko pie, 

nyewo tratake pirang 

plong, dadi butuh kursi 

porak, ustadz e yo tak 

dongakke, neng njobo ki 

udan dueres yank tekan 

omah ki orak udan ik, 

percoyo rak percoyo 

ngantek 

astaghfirullahalazim, 

sampe aku to bener-

bener rak percoyo nek 

Tuhan ki bener-bener 

baik sebelum ke dadi 

ceritane ngene, wes bar 

acara kabeh aku ke 

makam‟e papaku , pa 

semoga  acarane lancar 

yaa pa, aku mangkat 

neng nestcology meh 

pulang kerumah tu dari 

jam 6, sampe rumah tu 

setengah 7, aku naik 

motor waktu itu kan ben 

cepet kan pikirku, dueres 

banget, aku batinku ya 

Tuhan, nek kudanan pie 

ki, aku wes bismillah, 

aku numpak motor rodo 

terang dadi aku 

perjalanan omah ki rodo 

padang, tekan penggaron 

deres banget duh pie ki 

deres banget 

perumahanku rintik-
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rintik mlebu 

perumahanku rono 

meneh ora udan percoyo 

rak percoyo 

Sama sekali ? Sama sekali gak hujan, 

terus bar kui bar 

pengajian bress jarene 

kan nek bar acara ngono 

kan tandane barokah, 

katanya lho, kita punya 

acara terus hujan itu 

tandanya berkah dan 

barokah, bar pengajian 

kan kita lesehan, mama 

ku sampe nyewo kursi 

nek udan kon lungguh 

wae sound system‟e yo 

eman-eman nek kudanan 

wes rakpopo ma, 

bismillah niate baik og, 

aku pengene kan ben 

sejajar gitu lho, nek 

dudukkan nek lungguh 

kan melingkar wong 

tengahe ono panganan 

kok, terus akhirnya bar 

tiup lilin ki iso udan 

deres tenan, pengajian 

bar roti dibagi bapak-ibu 

kan meneng tok bawa 

kado, buka kado udan 

bres, koncoku mung 

yaowoh pie ki rak iso 

balik, yowes neng kene 

sek ii menko kan terang, 

tenangno wae jam 10 

terang koncoku do balik 

wes kan besok gak hujan 

lagi kok iso ya balik wes 

bar kui rak udan meneh 

ik mung bar acara mak 

bres udan sak deres-

deres e, koncoku 

ngantek ora iso balik, 

yaampun,  

Subjek memiliki 

pengalaman kebesaran 

Tuhan dalam 

kehidupannya.  

MK  

 

 

DT 

 

 

NP  

Memaknai 

pengalaman  

 

Dekat dengan 

Tuhan  

 

Nilai hidup positif  

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Kalo responnya 

adik kakak 

maksudnya waktu 

MD ngasih tau, 

ngasih nasehat? 

Mendukung lah pasti - - - - 

Meremehkan gitu 

gak sih? 

Nggak - - - - 

Sama sekali? Nggak, sama sekali 

adek-adekku sama sekali 

Subjek adalah pribadi 

yang bertanggungjawab 

SP 

 

Sadar peran  

 

++++ 
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nggak pernah 

meremahkan karena aku 

bener-bener adil, adikku 

seng bayar sekolah aku 

adikku seng ke 3 kabeh-

kabeh seng ngurusi aku, 

tapi aku nek mbek 

adekku seng ke 3 ki 

genggem, kowe ki 

lanang ben nduwe 

tanggungjawab tapi ki 

kowe nek meh ndugal 

neng njobo meh ngene-

ngene nganggo duitmu 

dewe ojo nganggo duite 

wong liyo, yo kandani 

dan deen percoyo dan 

ora njaluk mamaku seng 

sefrontal sekarang nek 

dulu kan wani nopo, nek 

sekarang dia udah punya 

kerjaan udah mulai 

mikir punya 

tanggungjawab, 

angsuran motor cicilan 

motor dia kan ambil 

motor beat deen ki melu 

neng kerjo servisan ac, 

biayane seket ewu, lha 

nek ben sasi 50 rb diping 

ke kan lumayan sak 

motor 450 kan mayan 

kan, tapi sekarang yo 

tetep mabuk.. 

terhadap keluarga 

terutama adiknya, 

bahkan tidak jarang 

subjek juga 

memberikan nasehat 

untuk mengingatkan 

adiknya agar menjadi 

pribadi yang 

bertanggungjawab.  

 

KB 

 

 

NP 

 

Komunikasi baik  

 

 

Nilai hidup positif 

 

++++ 

 

 

++++ 

Belum lepas? Heem belum lepas dari 

itu yowes angel nek 

orang yang udah 

peminum dan lain-lain 

- - - - 

Kalo pengalaman 

yang jadi 

pembelajaran buat 

MDkira-kira apa? 

Tentang opo sek ? - - - - 

Semuanya.. Kalo aku tentang 

pengalaman berharga 

untuk saat ini dari 

perjalanan ku ya aku 

MC dll gimana rasanya 

dikhianati dan aku tegar 

ya Allah kok iso 

koncoku seng bener-

bener tak anggep konco 

nikung aku, tapi dengan 

itu intinya 

pembelajarannya itu 

Subjek memiliki 

pengalaman pernah 

disakiti oleh teman 

dekatnya. Namun dari 

kejadian itu subjek 

mencari nilai positif 

yang bisa dia pelajari 

untuk tidak membalas 

orang yang telah 

menyakitinya.  

MK  

 

 

NP  

 

 

DT  

Memaknai 

pengalaman  

 

Nilai hidup positif  

 

Dekat dengan 

Tuhan  

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 
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aalah ini, kita disakiti 

orang lain, janganlah 

kita membalas kita baik 

aja sama orang itu nanti 

kebaikannya kira akan 

dilipatgandakan sama 

Tuhan. 

Yakin itu? Percaya, nek aku segala 

sesuatunya tak pikir 

banget banget rejeki ku 

ngadoh pelajaranku 

sampe sekarang gitu jadi 

misalnya aku nduwe 

masalah ki tentang 

percintaan, tentang 

rumah tangga, pekerjaan 

kan ono ya seng 

langsung mikir 

pekerjaan ya Allah pie 

ya pie ya aku gak mau 

mikir itu dapet rejeki 

ndakpapa ndak dapet 

juga ndakpapa ndelalah 

sesuk di calling kan itu 

bisa terjadi 

Subjek berusaha 

menyerahkan segala 

sesuatu yang terjadi 

kepada Tuhan karena 

meyakini setiap hal 

yang terjadi telah diatur 

dan ditentukan oleh 

Tuhan.  

MD  

 

 

NP  

 

 

DT  

Menerima 

keadaan diri  

 

Nilai hidup positif  

 

Dekat dengan 

Tuhan  

++++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Ngalami ? Ngalami, jadi kok mahal 

ya madam, yaudah kalo 

nggak mau make juga 

nggakpapa og tante, 2 

hari sebelum acara dia 

nelfon aku dan mau, 1,5 

itu, o iyo to nek tak pikir 

mbateg-mbateg deen 

golek MC liyo lho, 

pokokmen aku ngene 

yoweslah nek rak gelem, 

yowes, aku memang 

udah punya rate harga 

segitu og, nek 

dibanding-bandingke 

sama itu aja lebih-lebih 

murah ya monggo tante 

sama itu aja, dicoba 

dulu, nanti kalo cocok 

ya cocok aku juga nggak 

mau njelekke artis e 

deen semoga cocok ya 

tante, 2 hari dia manggil 

aku, ndelalahe bojone 

seneng mbek aksiku aku 

ditambahi, makasih ya 

om, jangan ketauan 

sama istriku aku ndak 

enak, o ya om, ya om 

siap, aku ditambahi 500, 

Dalam hal pekerjaan 

subjek telah memiliki 

standart-standart 

khusus yang tidak bisa 

ditolerenasi sehingga 

subjek sendiri juga 

bertanggungjawab 

dengan hasil yang dia 

berikan.  

NP  

 

 

PK  

 

TG 

Nilai hidup positif  

 

Pekerja keras  

 

Teguh pendirian  

++++ 

 

 

++ 

 

+ 
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kan lumayan to yank nek 

pembelajaranku itu sih 

saat ini tu itu. 

Kalo dari 

keluarga, 

pengalaman dari 

keluarga? 

Pengalaman keluarga 

pembelajaranku adalah 

segala sesuatunya UUD, 

ujung-ujungnya duit, 

realistis kan say, segalan 

sesuatunya kowe meh 

dadi opo pun kowe 

membuktikan sayang 

mbek keluarga e rukun, 

nukokke beras kowe 

dianggep mesti 

- - - - 

Itu secara positif 

ya MD, kalo 

negatifnya? 

Negatifnya pie 

maksudte? 

- - - - 

Ada pengalaman 

apa yang aku tu 

ternyata jelek ya 

dengan aku yang 

begitu, apa MD? 

Apa ya, kalo kita jelek 

dihadapan itu kan 

oranglain yang menilai 

kalo aku sih nggak 

ngerti.. 

- - - - 

Ada yang disadari 

sama MD gak ? 

Sifat jelekku? misalkan 

ni ya, sifat jelekku nek 

aku wes udah ndak 

seneng mbek orang tu 

yowes, kata-kata orang 

nek kowe nggak seneng 

mbek orang kowe 

ngadoh kowe salah, 

ngono itu wes prinsipku 

yo ketemu yo hari itu 

prinsipku sih, aku nggak 

bisa soale kamu udah 

nyakiti aku tapi katanya 

orang lain kan nggak 

bagus ya, Cuma ya 

ypwes nek kamu udah 

menyakiti hatiku dan 

aku udah ndak seneng, 

wes ngono yank, tapi 

masalah ati lho misalkan 

aku punya partner MC 

juga, nah misalnya dia 

ngerebut job ku, dia mau 

dengan job 1 juta pasti 

mlayune neng kene to 

luwih murah, kan aku 

ndak yang tak pikir 

banget banget nek 

ketemu yowes nek wes 

ngangkut hati dan 

perasaan, yowes aku 

sampe bener-bener tak 

Subjek menyadiri sikap 

buruknya ketika telah 

disakiti orang namun 

tetap mau bertemu 

sehingga 

profesionalitas kerja 

tetap terjaga dan tidak 

menganggu orang lain 

dengan sikap tidak 

sukanya.  

PD 

 

 

NP  

Paham dan peduli 

pada diri  

 

Nilai hidup positif  

+++ 

 

 

++++ 
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coret dari daftar hari-

harikuku aku tu sebenere 

bukan yang tipe 

pendendam tapi kalo 

misal ngajak kumpul 

atau apa oh sorry, udah 

gak bisa cuman aku 

nggak mau jadi orang 

yang munafik ono kae 

lho, kalo udah nggak 

seneng ya nggak seneng 

o sorry rakpopo aku rak 

iso, kata orang-orang sih 

itu jeleknya saya. Jadi 

ada 4 banci yang 

namanya tu mbak Bella, 

Jamila, veri tu udah 

meninggal sama aris, 

arista empat banci tu 

seng sekarang tu jadi dia 

itu udah meninggal 

tinggal 3 banci lah sama 

satu lagi yosaphen, 4, itu 

udah yang kalo ketemu  

tu udah hai pie kabarem 

kita tu kalo ketemu 

misale ketemu neng 

ndalam hari, tapi bar kui 

we yawes nek aku ngono 

ojo lungo nek kowe 

lungo dadi wong seng 

pengecut pura-pura eke, 

tapi dibelakang nganu, 

benci kan aku gak mau 

sampe pernah lho yank 

jamlah mangkalnya di 

TI dia tu masih mangkal 

sampe sekarang, aku kan 

aku entuk tamu, tamu ku 

ki pengen ngonbe yank, 

tanya seng jualan 

congyang dimana, mau 

ndak mau aku ke TI, 

ndelalah onone jamilah 

tok, eh mil aku meh tuku 

congyang neng ndi ya, 

lha nopo, neng kono 

mbok, ndi duite mbok 

tak tukokke ngundang 

aku kan mbok, wes bar 

kui tak kek ii seket wes 

bar ngono deen 

ngundang koncoku banci 

juga dan aku nda kenal, 

sopo to ki aku takok iki 
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anyaran og mbok, kowe 

nopo to mbok nek mbek 

aku kok ketoke pie, dia 

kan ngerasa sendiri, ah 

ora opo-opo kok nopo to 

mbek bojomu to, wong 

aku wes minta maaf 

bojomu yo bayar aku og, 

o sugih to mbek kowe 

bayar 100, kenthu wae 

mbek aku ora bayar, tapi 

aku kroso og mbok nek 

kowe rak seneng mbek 

aku, ndelalah congyang 

e teko, wes ya wes ya 

makasih ya,  

 

Daniella tu yang 

anak buahnya ini 

Hooh, kok kenal kowe?  

 

- - - - 

Oh sekarang ada 

susunya? 

Ora iku - - - - 

O ndak punya? Wonge ireng og - - - - 

Kok komplotan e 

itu juga to? 

Ndak wes nduwe susu to 

ora og 

- - - - 

Lha seng punya 

susu tu sapa? yang 

kita ketemu di 

paragon tu lho.. 

Sachi jenenge bukan itu, 

komplotane jesika juga 

jadi ceritane bojoku 

balik terus ono banci 

numpak motor terus di 

tutke bojoku sopo kui 

dipikir wedojk jebule 

banci terus deen diuntal 

dipepet neng nggon 

kelud raya bojoku meh 

dingonokke terus bojoku 

ngerti lho iki kan 

koncone MD yowes kan 

ayu sih diandra wonge 

ireng, koyok ala-ala 

beyonce sek diandra ni 

lho orange 

- - - - 

Mereka lagi di bali 

ya MDketoke? 

Iya kemaren to habis 

liburan 

- - - - 

Segerombolan? Segerombolan, bojoku 

ngene huum yank kui 

yank seng meh mojokke 

aku 

- - - - 

Lha dulu MD 

taunya gimana 

MDkalo ternyata 

itu? 

Si JS ngomong, aku 

ndak seneng ya MD nek 

nikung bojone wong aku 

kan rak ngerti do 

mbahas-mbahas ioi to ki, 

soale kita show bareng 

lho di gumaya aku MC 

- - - - 
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nya bintang tamune kan 

JS ki nyindir nyindar 

myindir kupingku kan 

gatel to cah iki ki 

ngomongke opo to, do 

ngomongke opo to kok 

nikang nikung, nikang 

nikung ki, ki lho mbok si 

DR orak aku og mbok, 

yank kowe jujur mbek 

aku kowe westau mbek 

iki opo urung, ketoke 

aku tau ngerti og yank 

terus lagi cerito ndelalah 

aku ngerti nek bojoku 

selingkuh ki mesti 

umpet-umpetan kowe 

ndak yo kenal iki, JS lho 

ya MJ iki sopo, kowe 

kenal iki, o iki to bengi-

bengi pas aku jek mabuk 

tak oyak dknen ngejak 

ngono aku meh digeret 

neng kose koncone 

deknen seng iki, HR aku 

tapi emoh yank, yakin 

kowe emoh deen seng 

ngedrill og, o yawes 

cukup tau, nek MA 

bojoku mbayar opo tak 

maafke ora raksah 

oraksah kui rejekimu, 

terus numpak mobil rak 

gelem bahas  

Itu tadi kalo sikap 

agak negatif tadi 

ya MD, sikap 

negatif yang 

disadari harus 

diubah apa MD? 

Ya itu tadi tapi aku gak 

bisa ngerubah, pie ya 

- - - - 

Yang pengen 

dirubah berarti ada 

sikap apa yang 

pengen dirubah 

madam? 

Pertama aku harus bisa 

memaafkan kesalahan 

temen-temenku dan 

itupun aku harus bisa 

menerima keadaan dia 

padahal aku wingi 

pengen ngejob yoweslah 

itu yang pengen tak 

rubah sih tapi susah kali 

yaa.. 

Subjek berusaha untuk 

tidak menaruh dendam 

pada orang lain dengan 

cara memaafkan 

kesalahan orang yang 

telah menyakitinya.  

SM  

 

 

NP  

 

 

  

Sudah memaafkan  

 

Nilai hidup positif  

+ 

 

 

++++ 

Kalo pengalaman 

paling berkesan? 

selama jadi waria? 

Aku bisa merasakan 

banyak-banyak kenti 

hahaha, bukan itu lha pie 

aku nek lanang rak payu 

Subjek menyadari 

keadaannya saat ini 

sebagai penunjang 

pekerjaannya dan 

MD 

 

 

TPK  

Menerima 

keadaan diri  

 

Tuntutan 

++++ 

 

 

++++ 
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og say misalkan aku jadi 

gay gak maulah sama 

yang ngondek, lemu 

laku-laki normal pun 

mau sama gue.. Tuhan 

kasih aku lebih-lebih 

daripada yang aku 

minta, Tuhan aku 

pengen punya kostum-

kostum yang bagus-

bagus saat kerja, mau 

gak mau aku harus 

punya modal, lha 

modalku dari hasil 

ngono melacur awale itu 

ya, setelah aku dikasih 

modal ibarat kata kan 

ngene Tuhan tu nggak 

bakal ngaish rejeki kalo 

kamu berbuat negatif 

kan ngono kan yowes 

gak papa wes modalmu 

seko ngono, kowe tak 

kek ii job kowe leren o 

ngono, setelah aku 

banyak job, o iya 

sekarang aku harus 

meninggalkan itu semua, 

yowes aku sama bojoku 

tok sampe punya 

langganan Cuma 1-2 

tok, kan Cuma buat have 

fun gitu lho bayare juga 

bayare juga Cuma 50 

ewu, have fun aja, gitu 

yang penting aku sama 

pelangganku sama-sama 

puas itu buat sama-sama 

enka aja sih, yang paling 

membahagiakan itu aku 

dikasih Tuhan berkah 

yang melimpah dengan 

profesi yang sekarang 

makanya aku masih 

menikmati ibarat kata 

kowe tak kek ii jalan 

ngene, Tuhan kasih jalan 

aku, mesti juga Tuhan 

pengen aku jadi yang 

lebih baik aku juga 

percaya suatu aku juga 

pengen yang lebih baik 

dengan cara apapun kan 

gitu kan aku juga harus 

berusaha  cara apapun 

semuanya telah diatur 

oleh Tuhan.  

 

 

DT 

pekerjaan  

 

Dekat dengan 

Tuhan  

 

 

+++ 
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pengen nduwe mobil,  

kowe kerjo to, kowe 

ngene bayaran piro-piro 

angkatke kowe nabung 

piro-piro sitik-sitik kan 

lama-lama menjadi bukit 

kan ngono mboko sitik 

mengko kan potong 

rambut merubah 

penampilan dipilah 

pelan-pelan suatu saat 

pasti gitu 

 tapi ini dinikmati yang 

aku  nikmati sekarang 

Tuhan kasih aku rejeki 

dengan cara seperti ini. 

Kalo ada 

pengalaman atau 

kejadian yang 

sama, kejadiannya 

sama ni MD 

dengan orang yang 

berbeda tapi 

dihadapinya sama 

MD dengan cara 

yang berbeda itu 

apa? 

Contoh maksudte pie ? - - - - 

Misalnya kayak 

dulu pernah 

diselingkuhi dan 

diselingkuhi lagi, 

yang dulu MD 

marah ni ndak 

mau ketemu tapi 

yang kejadian 

kedua mdadma 

berubah sikapnya, 

bukan marah-

marah lagi tapi oh 

yaudah, aku udah 

memaafkan, aku 

udah biasa aja 

sama kamu, ada 

kejadian apa MD 

pernah ndak kayak 

gitu? sama tapi 

disikapi berbeda 

sama MD? 

Mmm, yang terakhir jadi 

si ARSK yang tadi 

terakhir itu aku 

menyikapinya biasa aja 

- - - - 

Itu kalo konteks 

selingkuh ya MD, 

kalo selain itu 

selain selingkuh? 

Selain selingkuh apa ya, 

aku jek kui og yank, 

temane, jadi ceritanya tu 

kemaren itu aku ngemsi 

bojoku ngancani aku 

ngemsi neng salatiga 

Subjek mau 

memaafkan orang yang 

telah menyakitinya.  

SM  Sudah memaafkan  + 
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acara karnaval dari pagi 

dia nemenin aku terus 

disitu juga ada banci-

banci terus bojoku 

ngomong ngene, yank 

kui aris lho yank aku 

wes tau mbek aris 

sirahku langsung abot 

ngelu mikirke kata-

katanya dia lhoh, kapan 

kok aku rak ngerti aku 

jek kelingan og tapi wes 

sui banget pas dewe jek 

nesunan kan nek pacaran 

ono break-breake ngono 

kui, o ngono yowes say 

pas kemaren di Salatiga 

bojoku ndelokno kowe 

jare pernah mbek kowe 

yo, terus aku tanya aku 

malah gak ngeh kalo 

kemaren ada bojomu 

aku malah mikir kamu 

dikasih tau DR dan YS 

seng podo jahat mbek 

aku, pie jajal neng neng 

suatu acara aku MC nya 

liat mereka-mereka ki 

pre jajal talent mu jujur 

ya MD aku dulu pernah 

di sms bojomu tapi gak 

tak reken, ditelfon di 

sms terus MDlha lha 

pertamane aku juga gak 

tau kalo yang sms 

bojomu tiba-tiba dia sms 

pake kartu 3 tapi itu 

udah lama banget pas 

aku masih baru-barinya 

kos di supriyadi ya say 

gakpapa thank ya, aku 

malah seneng nek kowe 

jujur udah berapa kali 

main ? berapa kali ? 

Cuma sekali say itupun 

aku dipaksa herane juga 

bojomu tau kosku, kaget 

juga and bingung tiba-

tiba sms kalo udah 

dikosku kejadian ini 

udah habis subuh kok 

tengah malem-malem 

adzan aku lupa terus dia 

ngomongke aku gak ya 

dia bilang katane kamu 
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madia udah putus katane 

aku juga nggak takok 

aneh-aneh og, posisine 

tu pas aku sama temenku 

saras temenku juga pasti 

tau kok MD namane 

juga laki nek jaluk 

gratisan ya mesti gitu 

yowes say thankyou, 

ngemut apa anal ? nek 

bojoku ngomonge 

ngemut orak anal og, 

ngemut tok madam, 

nggak mau anal tapi 

meneng yo say opo wes 

do ngerti kabeh? 

maksudte do ngerti nek 

aku mbek bojomu MD? 

iyo, maksudte banci-

banci ki lho opo wes do 

ngerti nek kowe wes 

mbek bojoku? nggak lah 

MDaku dadi wong 

meneng, nggak mungkin 

aku ngomong mbek 

banci-banci dadi itu 

yang yowes jadi aku 

malah bisa memaafkan 

darling o kowe ngono 

tapi kowe jujur ngono 

dan sama gitu lho 

omongane mbek bojoku 

juga sama, kowe nek 

ngapusi ngopo ? lha kan 

aku nesu mbek kowe.. 

pas kowe kan nesu goro-

goro ne kowe langsung 

balik, tapi aku 

memaafkan gitu lho 

yank, jadi aku yoweslah 

gitu tapi aku gak jengkel 

koyok iih yang terakhir 

kan yang pertama mbak 

bella yang kedua, yang 

ketiga tu diandra yang 

keempat tu sih aris yang 

barusan ini kemaren kan 

aku barusanngemsi di 

salatiga yang kemaren 

itu lho karnaval kan itu 

baru ndelalah ono banci-

banci yang itu aris yank, 

aku wes tau mbek deen, 

haduh yaowoh sirahku 

abot ngono ki, ndeloki 
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deen ki koyok pengen 

menikam ngono ki lho 

tapi bar kui ki uwes. 

Apalagi udah 

selesai terus sama-

sama? 

Heem, gitu lho waktu itu 

aku ngomong yank nek 

putus mbek kowe aku 

makane heran sebelum 

kejadian itu tu kita ada 

acara di PDIP yank, 

deen ki sempe tekok 

bojomu ijek MD?  ijek 

say, tapi aku rung ngerti 

kejadian itu lho, o iyo 

ijek say, hebat ngongo-

ngono ki, hebat lho awet 

banget ik deen ki rak 

ngomongke blas yank 

tapi ternyata ki uwes 

kalo ternyata mereka 

udah gitu lho yank loro 

ati ya, ek mikir ke waktu 

itu o jan wakru itu 

acarane PDIP acarane 

waria-waria ndes deen 

lungguh sebelahku 

- - - - 

 Mbahas? Tekon nek kowe ki ndak 

yo jek ijek to mbek 

bojomu ijek tapi tak 

anggep biasa wae, ala-

ala aku mbek asisten aku 

yowes menjelaskan 

ngono jebul deen wes 

tau iik yaowoh, loro 

yowes ternyata ya ini, 

kemaren tak crosscheck 

kok ndelalah podo 

- - - - 

Berarti nggak 

ditutupi? 

Heem itu yang menjadi 

buat aku lebih dewasa 

dari pengalamanku yang 

kemaren  

Subjek mampu 

menerima setiap 

kejadian yang terjadi 

sehingga berusaha 

menyikapi dengan lebih 

dewasa.  

MD 

 

 

MK 

 

 

NP  

Menerima 

keadaan diri  

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Nilai hidup positif  

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Kalo pengalaman 

terburuk MD 

sejauh ini? 

Menjadi seorang waria, 

mmm kalo aku 

pengalaman seng paling 

membekas aku jadi 

waria, gak enak banget 

itu adalah dimana ada 

seorang begal tak kasih 

tau ya dibegal nah itu 

dibegal iru kayake 

Tuhan tu kasih kowe 

Karena pernah 

mengalami kejadian 

dibegal saat mangkal, 

subjek berhenti untuk 

menjalani pekerjaan 

sebaga pekerja seks.  

MK  

 

 

 

NP 

 

 

 

DT 

Memaknai 

pengalaman  

 

 

Nilai hidup positif  

 

 

Dekat dengan 

Tuhan  

+++ 

 

 

 

++++ 

 

 

 

+++ 
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mandeg o koyok ngono 

tapi dengan carane 

Tuhan koyok ngono 

diambil semua barang-

barangku tapi aku Cuma 

dikeki kunci motor ku, 

siap banget ya begale ya 

tak kasih tau ya aku 

udah cerita kan kan 

apikan banget begale 

makane kan aku bingung 

lho balikke sedangkan 

dompetku yang asli tu 

disitu untunge tas ku 

isine handphone ku seng 

elek, kondom tissure 

basah karo hand body 

wes kui tok, tapi duit-

duitku seng puluhan ewu 

neng nggon jok motor 

kan handphone ku BB 

waktu itu kan tapi nek 

aku job ki nganggo 

handphone elek seng 

cross ngene-ngene ki 

lho, cuman sms-sms tok 

ndak ada yang pie pie 

wes ngene wae tak kek ii 

satus aku rak nduwe 

ngene-ngene wes iki 

wae wes payu wes kono-

kono ikhlas aku wong 

handphone elek wae kok 

,mung rego satus ewu 

wae kok, itu 

pengalamanku jadi yang 

bener-bener membekas 

sampe aku takut gitu 

lho, aku takut sampe 

kembali kejalan jadi gak 

mau kembali itu yang 

paling kutakutkan ya ada 

satu lagi sih satu lagi itu 

aku wes jatuh cinta 

mbek seorang laki-laki 

dan laki-laki itu ki 

ngapusi aku aku ki 

seneng mas-mas banget 

yank, aku 2x ketemu pas 

terakhir ketemu kui deen 

tu pinjem hp ku aku kan 

orak orak jenenge wong 

kui ya jek jatuh cinta 

yowes to kertuku 

dicopot deen ki 



509 
 

 

ngomonge meh opo meh 

sms an mbek koncone 

mbek ngrungokke lagu-

lagune deknen, lha kok 

pinter simcard ku mbok 

copot ngopo, lha kui hp 

ne BB e, aku tidur hp ku 

dibawa lari tak sms kan 

yo wes rak iso wong 

nomer e disimpen neng 

phone book yowes to 

terus akhire sejak itu aku 

takut berhubungan 

dengan laki-laki kecuali 

seng tadi ketauan 

selingkuh mbek boojoku 

ki lho dimas, kecuali 

mbek kui tok batinku ya 

Allah wes ah makane 

aku selingkuh mbek 

bojoku ki wes wedi itu 

pengalamanku seng 

terburuk dicolong saat 

turu dan untungnya 

alhamdulilah e ngene 

disitu tu ada kunci 

motor, dompet dll nek 

digasak kabeh kan aku 

soyo luwih wedi untung 

cuman hp BB tapi waktu 

itu jek larang sitik 2 juta 

sih waktu itu gitu 

yaampun duitku 2 juta 

ilang nggo tuku BB, BB 

ki seng BB curve kilho 

cur-ve ki lho say, jek kui 

yaampun kan jek larang-

larange  

 

Android-android.. 

 

Heem.. - - - - 

Kalo nilai-nilai 

yang dipegang 

MD selama ini? 

 

Nilai-nilai yang selama 

dipegang ini, 

maksudnya? 

- - - - 

Punya prinsip apa 

aja MD? 

Prinsip? prinsipnya aku 

jadi waria, aku gak 

minta makan orang seng 

tak lakukan dengan halal 

yowes itu aja prinsipnya 

jadi misalkan aku punya 

pekerjaan orang meh 

ngata-ngatain aku banci 

gaweane ngene ngene 

Subjek sering mendapat 

tuduhan menjalani 

pekerjaan yang tidak 

halal. Namun hal 

tersebut diabaikan oleh 

subjek karena subjek 

memiliki prinsip untuk 

tidak merugikan orang 

lain. 

DR 

 

NP  

 

 

DT 

  

 

PD 

Direndahkan  

 

Nilai hidup positif  

 

Dekat dengan 

Tuhan  

 

Paham dan peduli 

pada diri  

++ 

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 
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ngene ki ah luweh wong 

aku mangan rak njaluk 

kowe og aku gak mau 

merepotkan orang 

selama aku masih 

dikasih semua talenta 

yang Tuhan masih kasih 

buat aku selama aku rak 

merepotkan orang nopo-

nopo itu aja sih tak 

pegang dan satu lagi aku 

gak mau dnegerin 

omongan apa kata orang 

say ya akn? Susah lho 

kae lemu kae opo luweh 

 

Subjek juga menyadari 

jika didalam dirinya 

terdapat talenta yang 

dapat digunakan 

sebagai sarana untuk 

mendapatkan uang.   

 

 

 

Kalo penilaiannya 

MD dari selama 

ini nilai-nilai yang 

dipegang sama 

MD pas belum to 

apa masih ada 

nilai-nilai yang 

harus diperbaiki?  

Kalo aku sih sudah ya, 

karena aku gak mau 

mendengar omongan 

oranglain, sometimes 

aku mau dengerin 

omongan oranglain 

cuman apakah orang lain 

itu ambil positifnya 

kembalikan ke aku, 

banci banci banci, banci 

kae nek kowe nguripi 

aku aku bakal dengerin 

kata-kata mu tapi kalo 

kamu gak ada campur 

tangan ke buat aku 

ngapain, nggak usah gitu 

aja. 

 

Subjek adalah pribadi 

yang bisa menerima 

saran dari orang lain.  

 

Subjek juga masih 

sering mendapat 

labelling sebagai banci 

dalam kehidupan 

sosialnya namun subjek 

menyadari jika hal 

tersebut memang benar 

dan tidak perlu diambil 

pusing oleh subjek.  

MS  

 

 

 

DR 

 

 

NP  

Dapat menerima 

saran  

 

 

Direndahkan  

 

 

Nilai hidup positif  

++ 

 

 

 

++ 

 

 

++++ 

Kalo usahanya 

MD buat bisa 

diterima sama 

orang lain? 

Usaha ben orang lain 

menerima, usaha dan 

prestasi 

Subjek menjadikan 

pekerjaannya sebagai 

sarana komunikasi 

untuk menunjukkan diri 

dan prestasi sehingga 

dapat diterima oleh 

orang lain.  

 

KB  

 

MP  

 

 

NP 

Komunikasi baik  

 

Mendapat 

pengakuan 

 

Nilai hidup positif  

++++ 

 

+++ 

 

 

++++ 

Kalo tadi nilai-

nilai yang agak 

positif  yang 

dipegang, tapi ada 

gak sih nilai-nilai 

yang dirasa MD 

masih kurang tepat 

? kurang pas, aku 

harusnya gak 

cuman gini ni tapi 

bisa lebih dari 

yang itu? 

Pie kak maksudte ? - - - - 
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Kalo kan tadi 

secara inti kan 

punya dua nilai 

yang dipegang tapi 

ada nggak 

mungkin nilai-

nilai kecil gitu tapi 

MD itu kurang 

tepat, harusnya 

dirubah gitu? 

Nilai kecil yang 

harusnya dirubah... 

- - - - 

Jadi lebih baik to 

pastinya? 

O, ya tentang cara 

gimana kita diterima 

dimasyarakat semua sih 

aku yakin  ya semua 

waria itu mau menjalani 

kehidupan yang lebih 

baik pastikan punya 

hasrat seperti itu cuman 

kembali ke prestige nya 

meh pie, kan kadang ada 

nih gak mau, lha aku 

kepengen itu yank, 

seperti itu lho tapi kan 

semua orang butuh 

proses jadi gak bisa 

kowe kudu ndang ndang 

ndang ndang ndang 

wong saat ini aku jek 

menikmati yang seperti 

ini og.. 

- - - - 

Itu ada usaha-

usaha tersendiri 

ndak sih dari MD 

buat berubah?. 

Usaha, usaha pasti.. - - - - 

Tapi nggak berniat 

meninggalkan 

dunia perempuan 

ya MD? pasti 

masih kalo gitu 

kan maksudnya 

kan... 

Kayaknya gak bakal bisa 

ya gak munafik kalo 

orang seperti saya, orang 

waria itu walaupun dia 

udah beristri gak usah 

jah-jauh say liat aja mas 

DE apa kabar say yakan, 

dia udah punya anak dia 

udah punya istri bojone 

ki sugeh lho, bojone ki 

neng Bank BI deen uwes 

garek ongkah-ongkah 

neng omah pie jajal, tapi 

tetep lanangan pie jal 

deen tetep ngemsi rono 

rene rono rene tapi enek 

lanangane pie jajal, nek 

aku sih koyoke amit ait 

ya aku walaupun nduwe 

duit tapi aku gak pengen 

- - - - 
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jajan mbek lanangan 

koyok ngono yoweslah 

mending have fun tapi 

kalo meninggalkan 

kayaknya gak bisa deh, 

gak bakal bisa, kan udah 

diciptakan sperti itu kok 

kecuali 24 jam mbek 

bojone ditutke meh nopo 

gak iso pie hp dewe 

ngemsi cekel ngene ono 

poto-poto ngena ngene 

pie bener-bener kita 

diprotect yowes nek 

meninggalkan kayaknya 

gak bakal bisa 

Tau diri ya MD? Uuu dari hati - - - - 

Komunikasi 

sejauh ini sama 

keluarga sama 

orang lain? 

Aman-aman lancar jaya 

aku soalnya tipikal 

orang yang bukannya 

gak memperhatikan 

yang hai ngomongke 

wong ngono gak, tapi 

aku tetep baik tetep 

lancar ya kan kadang 

ono ya seng wes 

diomongke bar rak 

seneng kan terus dadi 

bahan omongan neng 

njero omah ndekem 

ngono malah diomong-

omongke tonggo kamu 

kapan-kapan main 

rumahku deh gimana 

dadi aku, riset kamu 

dirumah, tanpa aku 

ngerti bukannya aku 

muji diri sendiri cuman 

coba aja gitu lho waktu 

itu ngambil mobil 

kenapa aku sampe di acc 

karena aku kan gini 

kowe jipuk mobil kok 

wani ya rak nduwe 

tanggungan rak nduwe 

pekerjaan tetap kok wani 

entuk acc dia tu sampe 

ternyata moto omahku 

kudungan ngono-ngono 

kui yank iya bu, seko 

lassing tetonggoku kan 

ngono kan apikan ngono 

komunikasine ho‟o og 

mas jare meh jipuk 

mobil wah selamat ya , 

- - - - 
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kan dadi ngono kan 

ndelalah ngajak jalan-

jalan mobile cilik og 

ngejak jalan-jalan 

mobile karimun wagon 

kok ngejak kalan-jalan 

nek mobil gedi tak 

tumpakke pick up. 

Kalo kesadaran 

talenta, tu MD 

punya kemampuan 

apa sih yang 

disadari sama 

MD? 

Yang disadari aku punya 

kemampuan apa? 

ngebahagiain orang, ciee 

ya Allah ya Allah apa 

ya, talenta yang sudah 

disadari tapi aku nggak 

sadar? 

- - - - 

Yang disadari 

sama MD? 

Ya berarti yo ini, nge-

MC, nyanyi, punya 

bakat itulah bisa nyanyi 

bisa nge-MC 

Subjek menyadari 

kemampuan yang 

dimiliki.  

PD Paham dan peduli 

pada diri  

+++ 

Kalo ada bakat 

yang masih belum 

tersalur gitu nggak 

sih MD? 

Salon, saat ini aku 

kepengen belajar 

makeup, pokoknya 

makeup-makeup 

pengantin juga lah aku 

pengen itu, kecil-kceilan 

lah aku sampe diajari 

lho, MD seng makeup 

ya lha aku rak nggenah 

ikine rodo miring seng 

ngrudungi ora aku ya, 

ngejak wong yaowoh 

seng ngrudungi MD pie 

kae, eh seng nrudungi 

orak aku ya aku make up 

ya aku muni ngono lha 

rak nggenah ikine rodo 

meletot, ikine miring eh 

neng ig mu kok mbok 

posting manten mu 

kudungane rak nggenah, 

ngene ngene kamu 

nyruuhnya makeup, seng 

ngrudungi ora aku genah 

hijab by, jelas makeup 

by me, hijab by ini 

makeup rias penganten 

jek belajar itu aku aku 

kepengen punya salon, 

kan aku gak bakal 

selamanya nyanyigak 

bakal selamanya nge-

MC kowe tuo 3 tahun 4 

tahun lagi kowe meh 

ngopo yato, kan yo wes 

Subjek berusaha 

mengembangkan 

talenta dengan hal baru 

sebagai perias terutama 

untuk lebih 

mengaktualisasikan diri 

dan merencanakan 

masa depan.  

MKM  

 

 

 

MSD  

Mengembangkan 

kemampuan  

 

 

Merencanakan 

masa depan  

+++ 

 

 

 

++ 
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ra kuat nek waria seng 

nduwe susu deen ngene 

entuk duit, akupengen 

kayak mbak silvi  

 Kalo usaha 

mempertahankan 

pedoman 

hidupnya MD? 

Usaha mempertahankan 

pedoman hidup? 

- - - - 

Ya nilai-nilai 

hidup yang 

dipegang MD? 

ngomongin pedoman 

hidup ya nek aku kita 

menabur kebaikan kita 

pasti akan menuai 

kebaikan nek kita 

menebar kebencian 

mbek orang mesti kita 

bakal ngene yo rejeki 

ngadoh yo koyok seng 

mau  tak ceritani lah, 

kebaikan aja kita 

pokoknya selalu berbuat 

baik sama orang aku 

senenge ngurus yank 

bantu tetanggaku opo 

merem pura-pura ilang 

kan ono to lungo ah 

lungo neng ndi neng ndi 

tapi nek aku tetep baik 

sama orang baiklah 

sama orang jangan 

berharap balik nek aku 

gitu dewe nek meh 

apikan tapi orang lain 

ora apik mbek dewe tapi 

tangan orang lain yang 

akan membuat kita baik 

mesti ngono menabur 

kebaikan  

Subjek selalu berusaha 

untuk berbuat baik, 

karena bagi subjek 

perilaku baiknya akan 

memberikan kebaikan 

untuk dirinya.  

NP  Nilai hidup positif  ++++ 

Kelebihan dari 

seorang MG? 

Aduh apa ya takutnya 

riya ya kalo kelebihan 

seorang aku ini 

kelebihan, kelebihan 

berat badan langsung 

kita pegang lemak kita 

ya, aku kelebihan aku 

membuat orang-orang 

disekelilingku bahagia 

dan tersenyum itu suatu 

kebahagiaanku juga 

bahagiaku tu melihat 

oranglain guyu mbek 

awake dewe kan kadang 

ono ya seng guyu tapi 

guyu sinis seng apaan 

sih ngono kan kadang 

Subjek menyadari 

kelebihannya dapat 

menghibur orang lain.  

 

Karena hal itu jugalah 

subjek memiliki relasi 

yang baik dengan orang 

lain. 

PD  

 

 

 

 

DO  

Paham dan peduli 

pada diri  

 

 

 

Diterima orang 

lain  

+++ 

 

 

 

 

+++ 
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ono ya nek aku ngguyu 

kowe bahagialah jadi 

first impression ketawa 

hi lucu yaa ki banci 

lemu tapi lucu ya banci 

ayu tapi kadang wah 

susune, lemu kemayu 

lincah til til til til itu 

Kalo 

kekurangannya? 

Nah kekurangam aku itu 

apa ya gini kita 

kekurangan kayaknya 

ya, aku itu gak bisa 

menerima ini misalkan 

aku banci bukannya sok 

cantik ya tapi aku gak 

bisa nerimane ngene ya 

Allah aku kok ngene ya 

kowe gak usah sok 

cantik biasa wae kowe 

banci jadi kekuranganku 

tu selalu mengkritisi 

orang cuman aku juga 

menyadari aku ki elek 

jadi mengkritisi orang he 

kowe nek iso ojo ngene 

ngene ngene lha itu lho 

kejelekanku aku tu 

mengkritisi orang tapi 

menyadari aku sendiri 

juga belom bener aku 

tau o ngene nganggo 

klambi ngene kowe 

ngoco deh kowe ki 

sebetulnya lanang tapi 

iki aku kan juga opo 

kabar kowe kejelekanku 

sih jadi kepengen uwong 

jadi lebih baik tapi aku 

pun juga belum baik 

bukannya pengen 

ngerubah waria jadi 

lebih baik cuman 

akupun sebagai waria 

juga belom baik gitu lho 

MD ki waria waria 

model pie ya tomboy 

yak‟e ya waria kok 

nganggo katok koyo 

lanang nganggo 

klambine lanang tas e 

wedok sepatune wedok, 

pie to kui iku style ku og 

aku gak bisa koyok 

kowe sok cantik 

nganggo hotpant 

- - - - 
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tekluteklutek nggak bisa 

aku gak bisa nek jeni 

kan nek wong ndeloki ih 

koyok banci tapi koyok 

wedok ya rodo-rodo 

lemu kan jadi kan first 

impressionnya gini kan 

lemu tapi penampilanku 

PD gak noraklah yowes 

koyok wong wedok-

wedok lemu nek jeni ki 

adndan kan ketok 

stadnout bulumata 

kemanamana ya kan 

wah gayane sosialita, 

jreng storynya di hotel-

hotel mewah yakan 

cucok meong, jadi 

orang-orang ki 

gambarke deen ki wejian 

ya banci-banci glamour 

tenan ya dadi ndelokene 

ngono kui orak seng 

yaowoh kok iso dadi 

koyok ngono ya ngono 

ki dadi dewe kan rak iso 

makin salut kan ngono 

dadi orang ki malah 

wedi lho o kae sosialiya 

kae sugih og, tapi 

dikehidupan asli rak 

ngerti si mbak nadia 

yang glamour itu 

bookingan bule-bule 

postnya dia tu yang 

mewah ada dinegara 

singapore yaampun yank 

kowe ngerti omahe 

asline yank yaowoh 

bukane meh ngerasani 

ya aduh omahnya neng 

ndasem genuk ki lho 

yank neng kono koyok 

laki-laki mbok kita tu 

hidup di dunia ini apa 

adanya aja lah neng 

nggone postingan ig 

ketoke wah, herpes, opo 

opo nek poto ki ngene 

pamer cincin, pamer iki 

ngono kui, batinku 

yaampun Tuhan kowe 

kehidupanmu wae koyok 

ngono dunia koyok 

ngono ki kowe ki 



517 
 

 

dipandang wow ngono 

lho itu makane mbalik 

aku suka mengkritisi 

orang tapi cucuk nek 

kowe koyok ngono 

ternyata bookinganmu 

sangar og tapi mbak 

nana memang sangar og 

bookingane boss boss 

jek kerjo saloon nyatoki 

uwong ngapain, wah 

ketoke kowe glamour 

mlaku teklak tekluk 

ngene ki dadi capster 

salon pie jajal wa dugem 

kui wewe we we balik 

balik nganggo jaket 

nyopot stocking helm an 

pie, o kowe dugem 

ngene ngene ngene go 

car doong aku mbatin 

dugem wah sangar aku 

nganggo hotpant tok 

copot stocking yank 

nganggo katokan dowo 

lho kowe nopo to mbak 

balike lha mengko nek 

aku kenopo-kenopo 

neng ndalan o yo bener 

juga sih wah bintang 

diva balik-balik katokan 

jaketan helm an 

maskeran pie hmm....  

Masuk angin... Bener juga ben rak ono 

begal, yo realistis lah 

ngono aku ndeloki ki 

aku ndeloki deen neng 

pati omahe deen koyok 

ngono yaampun mewah 

ngono aku ada lho waria 

bookinga e gede namane 

WN mbak WN itu dia 

juga perwaris dia itu 

bookingannya 500rb 

300rb paling murah tu 

200rb tapi dia cucuk 

tempatnya dia emang 

gitu melayani jasa sex 

laki-laki tapi memang 

tak akoni kost nya wow, 

omahnya wow 

- - - - 

Kenyataannya 

memang wow 

semua ? 

Heem nek omahe deen 

ki jek ngekek ii lha 

itulah makanya kerjone 

ngono porak lali mbek 

- - - - 
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wong tuo omahe 

dibangunke uapik 

kerjone o dadi penyanyi 

og neng gone karaokean 

ngertine kan uapek tenan 

yank sugih tenan 

jenenge mbak WN ayu 

kui. 

 

Kayaknya 

diinstragram ada 

ya? 

Princess kui kui fotone 

yank, tenan yank tapi 

memang wow lah 

pokoke, orang juga 

bayar kowe sakmono 

cucuk 

 

- - - - 

Kalo orang yang 

menginspirasi 

MDsiapa? 

Mbak SL - - - - 

Yang ketua 

perwaris itu ? 

Heem pie, cucok pora, 

ayu jos gandos po ra , 

monil e kos-kos ane 

cucuk, wow mainnya di 

hotel-hotel Jakarta, Bali, 

cucok kan.. 

 

- - - - 

Kalo ini suntik dia 

MD?  

Suntik tapi cucok yank 

ini kayaknya insta dia 

yang baru deh yang lama 

ini deh  mbek lanang-

lanang ki pie jajal jadi 

dia emang kerjanya 

seperti itu dan gak lupa 

sama orangtua makane 

aku seneng pie jreng 

ngene ki cucok pora 

mbek bule yank lho 

cucok yank 

 

- - - - 

Tapi itu udah 

dioperasi MD? 

Ora, jek nduwe kenti, 

hmm, cucok yaa 

- - - - 

Gak keliatan yaa? Lha yo, rak ketok wedok 

yaa, iki nek dijak 

ngomong suarane gedi 

lho ki 

 

- - - - 

Kalo orang 

terdekat MD siapa 

MD? 

Saat ini ? bojoku toya - - - - 

Gak maksudnya 

yang sayang sama 

MD yang bener-

bener tau tentang 

MD? 

Bunda, bunda itu 

adeknya mama, tante 

- - - - 
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Termasuk guru 

spiritualnya MD? 

Yes, aku manggil dia 

bunda, seng sering neng 

instagramku, wonge 

lemu,  

 

- - - - 

Aku bisa ketemu? Bisa, kapan mau 

ketemu? 

 

- - - - 

Minggu ini 

mungkin coba 

MDaku atur 

waktunya... 

Mmm, iyaa itu og 

menginspirasi aku dan 

meyakini aku tapi udah 

pasti jangan bahas 

cowokku ya karena 

keluargaku itu taunya 

dia sebagai asisten gue 

tapi the real me aku ki 

dia bojoku tapi sana 

taunya hanya asisten aku 

pokoknya pembantuku 

lah kui orang yang 

selama ini tak percaya tu 

bunda mamaku wae 

jarang pg bundaku tu 

udah tau aku dari kecil 

ya wong sedulurku dia 

kan ustadzah jadi dia 

pinter doain aku juga 

malam-malam aku 

dikasih doa buat dia buat 

aku biar iman nya bagus 

ya itu juga ya pengen 

merubah aku buat jadi 

laki-laki kilho golekke 

seng genah lah 

pokokmen tak temuin 

mbek bunda tapi jangan 

bahas tentang aku sama 

bojoku ya 

 

- - - - 

Pokoknya tentang 

MDaja tentang 

pribadinya MD.. 

 

Heem tentang pribadiku - - - - 

Heem nanti aku 

sekali juga gitu 

ketemu sama 

MDlagi, kalo ndak 

ya aku sama 

bunda yang aku 

kesana juga nggak 

papa? 

 

Sama akuuu  ntar kamu 

ngomongnya, uuh... 

- - - - 

O ya ya boleh 

boleh 

Mbek aku lahh - - - - 
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Bisa dikode yaa.. Jadi tu gini say bundaku 

tu tipikal seng gak 

seneng aku deket sama 

bojoku saat ini dan dia 

ngerti kan pinter ya 

bojoku tu Cuma 

manfaatin aku tapi aku 

juga genggem mbek duit 

orak langsung cul.. cul 

cul cul, seng ndi kudu 

tak kek i seng ndi orak, 

orak seng ki lho yang 

nggo kowe nyoh nyoh 

nyoh ora gitu aku pun 

juga pelit gitu lho ngono 

kui... 

- - - - 

Berarti pertemuan 

kedua aku sama 

MDsekalian sama 

bundaa.. 

Kurang berapa kali 

pertemuan sih kita, 

yaampun.. 

- - - - 

2x ya ini yang ke 

dua kali.. 

Terus apa lagi ? wes.. ya 

beginilah my inspirasi.... 

- - - - 
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WAWANCARA PIHAK LAIN : 25 Oktober 2017 
 

Pertanyaan  Jawaban   Interpretasi   Koding   Tema  Intensitas  
Saya ambil 4 

subjek yang 

memang profesinya 

beda-beda. 

Termasuk ke MD 

yang saya lihat dari 

sisi profesi dan 

prestasinya. Salah 

satu subjek saya 

juga sudah ada 

yang suntik hormon 

juga.  

Kalau ini, saya 

memang nggak boleh. 

Dia seperti ini hanya 

sebagai profesi. Kalau 

saya,ya saya dulu 

nggak boleh. Orangtua 

nggak boleh, suami 

juga nggak boleh. Tapi 

anaknya tiba-tba seperti 

ini. Dibilangi ya nggak 

itu ya, ndablek. Kita 

orangtua sudah 

berusaha sudah me apa 

menasehati. Mana yang 

baik mana yang tidak. 

Tapi anaknya ya seperti 

ini. Ya karena ditanya 

karena profesi gitu. 

Tapi besok, harus 

sudah apa berhenti. Ya 

pengene kan punya istri 

punya anak.jadi laki 

yang normal. Nak ini 

memang udah rejekinya 

dulu. Ya besok mudah-

mudahan bisa kembali 

normal.  

 

- - - - 

Waktu itu pertama 

kali taunya, waktu 

MD apa?  

Kan dulunya, waktu 

nyidam ya saya waktu 

dulu kalau saya belum 

lihat banci kok masih 

ada yang kurang. 

Waktu nyidam saya 

pengennya lihat itu di 

SMA 1 ya, di KB. Kan 

saya nggaktau ya. Tiba-

tiba kok pengen. Kalau 

malem kan sama 

bapake ikut kerja gitu 

to. Nanti mampir. 

Mintanya berhenti dulu. 

Pokoke seneng banget 

gitu lho. Lha, terus SD. 

SD.. SD kelas berapa 

ya, kelas 3 apa kelas 

kelas berapa ya… 

sukae main boneka. 

Main boneka.. Kan 

kakaknya perempuan 

ya. Nah dia suka 

Saat mengandung 

subjek, ibu subjek 

sering memiliki 

keinginan untuk 

melihat waria.  

 

Subjek sejak kecil 

juga lebih senang 

untuk bermain 

dengan boneka 

miliki kakak 

perempuannya.  

KL  

 

 

 

 

 

TBP  

Keinginan 

untuk melihat 

waria  

 

 

 

Tertarik barang 

perempuan  

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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ngambil, main boneka. 

Main lendang, 

ngomong sendiri. 

Anak-anakan, ngoceh 

sendiri, main boneka 

itu. Kan bonekanya 

punya kakake. Kan 

nggaktau. SMA ya 

belum. SMA belum. 

SMP belum. SMA 

belum. Kerja itu to. 

Kerja di martabak o.   

 

Waktu itu, lihat apa 

menemukan barang 

atau gimana ibu?  

Ya tiba-tiba. Dulu dia 

kos, setelah sekolah 

nganggur dulu. Waktu 

itu lulus SMA to. Dia 

lulus STM dia ranking 

5. Jurusan listrik. 

Ranking 5 jusrusan 

listrik. Dia dah dikasih 

apa kerjaan sama 

perusahaan eh 

sekolahan itu. Dia 

nggakmau. Nggakmau 

ah, naik-naik penekan. 

Nggakmau naik-naik. 

Yaudah kalau 

nggakmau lulus 1 hari 

di rumah. Kan saya 

kerja di rumah makan, 

dah ikut aku aja. Tak 

ajak. Pulang bareng. 

Berangkat bareng, 

pulang bareng. Terus 

lama-lama kan pulange 

nggak bareng, digeser. 

Dia dari waiters, eh 

cleaning service dulu. 

Dah berapa bulan ya, 

dua bulan. Terus naik 

waiters, marketing, 

terus naik lagi suruh 

belanja sama bos. 

Dipercaya sama bos. 

Lha terus itu keluar. 

“Mah aku bosen ah di 

sini, mau cari yang 

lain”. Lha napa? 

“mosok wong telu kerjo 

ning kene kabeh”.  

 

Kakaknya kasir. Yang 

punya hotel PN itu to, 

kan saudara saya. 

- - - - 
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Restoran keluarga 

ceritanya. Apa, mosok 

sak keluarga kerja ning 

kene kabeh. Terus dia 

bosen, keluar. Keluar 

itu saat itu langsung 

kos, nggaktau langsung 

kos. Lepas, saya 

nggaktau. Tiba-tiba kok 

jadi ngeMC. Jadi 

penyiar radio. Penyiar 

radio dulu.  

 

Itu ada yang ngasih 

tau ibu atau waktu 

MD pulang?  

Ya waktu itu, “Mah 

kalau jam 10, dengerin 

aku ngeMC eh siaran 

mah, waktu itu penyiar 

di radio XYZ. Ya tak 

dengerin. Teruuuus kok 

jadi MC latiane di 

mana, kapan. 

Nggaktau. hehehehe. 

Belum tahu, waktu itu 

belum dandan. Terus 

apa lagi…  

 

 

- - - - 

Terus waktu 

dandan waktu 

dandan lihatnya 

waktu ngeMC?  

Saya lihat waktu 

dandan, “lho kok kamu 

dandan”. Saya malu. 

Bilangi bapake ya 

malu. Sampai nangis. 

Kok dandan cah iki. 

Pertama alis, terus kok 

jadi nganu. Dia jadi 

marah. mamah ngene 

ngene ngene.. Yang 

penting aku nggak 

nganu mamah. Kayak 

gitu. Terus tak bilangi. 

Bapake yo gitu, cah iki 

kok ngene. Terus dia 

ngeMC. Lho mah aku 

gini kan buat profesi. 

Ndak ngeMC kan 

enggak. “Udah tenan?” 

 

Subjek memulai 

perubahannya 

dengan berdandan.  

 

Subjek 

megungkapkan jika 

perubahannya 

sebagai tuntutan 

pekerjaan.  

SB  

 

 

 

TPK 

Suka 

berdandan 

 

 

Tuntutan 

pekerjaan   

+++ 

 

 

 

++++ 

Kesepakatan dulu 

gitu ya?  

Iya. Ya terserah kamu. 

Mamah dah mbilangi 

kamu. Jangan di jalan. 

Papah kan sopir, sopir 

kan tau kalau di jalan. 

Saya malem ikut kerja 

bapake. Lihat banci, 

- - - - 
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bener-bener nggak di 

jalan nggak cah iki. Dia 

bener jadi banci atau 

dandan buat MC tok. 

gitu.. Oh ya… Ke mana 

aja kalau ada banci sing 

pangkalan-pangkalan, 

tak datengi. Ini bener-

bener nggak. Ada 

pernah yang mirip sama 

dia. Tapi dia ya bilang, 

“kalau aku kok mamah 

nggak nyamperi”. Ya 

sempat tak marahi. 

Lemu, badane kayak 

dia.  

 

Apa yang beda dari 

MD yang dulu dan 

MD yang sekarang. 

Mungkin dilihat 

dari sikapnya ke 

ibu, atau secara 

pribadi MD ada 

yang beda nggak?  

Setau saya sih jarang di 

rumah ya. Saya kan 

berangkat pagi pulang 

malem. Jadi kurang tau. 

Tapi setiap dia mau 

keluar saya ikutin, saya 

ikutin. Kalau ada saya, 

saya tanya “mau ke 

mana?”. Nganu sama 

bapake, bener nggak 

anak ini ke sini, bener 

nggak anak ini ke sini. 

Mastiin. Saya malu 

banget rasanya, malu 

wis to.  

- - - - 

Ada yang nanyain 

nggak sih bu? 

Mungkin tetangga, 

kenalan ibu?  

Kok ngene to, anakmu 

kok dadi… kok dadi 

banci to. Oh itu dia  itu 

sebagai profesi aja 

kalau enggak ya 

enggak. Saya bilang 

gitu. Akhirnya tetangga 

lihat dia ngeMC di 

mana gitu, pas 

temennya. Lho kok kui 

A to, terus dia punya 

kerja terus manggil dia. 

Itu, job pertama sama 

tetangga. Terus 

tetangga tau itu gini 

gini  

Subjek 

megungkapkan jika 

perubahannya 

sebagai tuntutan 

pekerjaan.  

 

Tetangga juga 

mengetahui 

perubahan subjek 

sebagai sebuah 

bentuk totalitas 

pekerjaan. Sehingga 

tidak 

dipermasalahkan 

oleh lingkungan 

sekitar.  

TPK 

 

 

 

 

 

DO  

 

 

 

MP 

Tuntutan 

pekerjaan   

 

 

 

 

Diterima oleh 

orang lain  

 

 

Mendapat 

pengakuan  

++++ 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

Seorang MD punya 

jam terbang tinggi. 

Bisa bangga ya, 

banyak orang yang 

kenal dia.  

Iya, makane dia misal 

bilang mau meeting 

“aku ikut”. Ikut, bener 

nggak dia meeting. 

Terus dia bilang, “mah, 

aku mau ngeMC.” Aku 

- - - - 



525 
 

 

ikut. Tak anu. Atau 

“kamu mau ngeMC di 

mana?”, nanti aku sama 

bapake nyusul. Aku 

sama bapake, tapi aku 

nggak bilang. Lihat dari 

jauh, “Ya Allah.” 

hehehehe… Terus pas 

itu di Pahlawan, aku ke 

sana. Ndak bener kae A 

to kae. Kan dandan to 

dia.  

 

Nah itu waktu pertama. 

Kok ngene ya pah ya.  

Terus waktu di 

rumah ibu 

bagaimana, kan tau 

ni dalam 

kesehariannya 

mulai kelihatan..  

 

Kalau dia ini kan 

kelihatannya waktu 

dandan kalau ngeMC 

tok. Kalau di rumah 

kan enggak.  

- - - - 

Kalau dengan 

keadaannya 

sekarang, dengan 

dandanannya yang 

sekarang. Waktu 

pertama kali tahu, 

ibu gimana?  

 

Ya, itu malu itu.  - - - - 

Malu.. Marah 

nggak sih ibu?  

Ya kalau dibilangi ndak 

nganu.. Dibilangi, dia 

bilang “saya kan 

dandan untuk profesi 

tok mah”. Dia 

meyakinkan. Padahal 

dah tak tunjukin buku 

ini, tu baca. Dosa 

nggaak.  

 

Subjek berusaha 

menjelaskan kepada 

keluarga jika 

perubahannya hanya 

sebatas tuntutan 

pekerjaan.  

KB  

 

 

TPK  

Komunikasi 

baik  

 

Tuntutan 

pekerjaan  

++++ 

 

 

++++ 

Oh, ibu 

menegurkan 

dengan …  

Iya, itu kata buku. 

Terus ada TVkan sok 

ada TV anak laki jadi 

anak perempuan to. Tu 

lihat TV, dosa nggak. 

Tak gituke. Itu yang di 

sana nanti yang disiksa 

orangtua, nggakbisa 

mendidik anak. Saya 

bilang gitu.  

 

- - - - 

Waktu itu respon 

MD?  

Ya, kan piye ya. 

Jawabannya, ya cuma 

diem aja. Heem. Gitu 

- - - - 
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tok. Kan ada acara 

Mamah Dede kan suka 

kalau anak banci, laki 

dadi perempuan gini 

gini gini gini… Terus 

ini tak geret. Tu lihat 

TV.  

 

Ceritanya itu lihat. 

Kalau enggak di buku, 

ini lihat ni. Yang dosa 

siapa ini, kan 

orangtuanya to. 

Orangtua, besok kalau 

di sana anak nggakbisa 

mendoakan orangtua, 

terus kena lagi. Ya to. 

Kelebihannya 

seorang MD yang 

diketahui sama ibu, 

apa? Punya 

kelebihan apa sih 

MD? Hal-hal 

positif dari MD? 

Menurut penilaian 

ibu selama ini..    

Apa yaa… susah ik.. 

apa ya… perhatian… 

mikirin rumah.. Ya 

bertanggungjawab pada 

keluarga.  

Subjek adalah 

pribadi yang bisa 

menggantikan sosok 

ayah sebagai kepala 

keluarga.  

SP  

 

NP 

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

++++ 

Selain itu?  Apa… bisa membantu 

adik-adik.. kalau tak 

sambati ya kadang 

keluar kadang nggak 

keluar. hahahaha… apa 

yaaa…  

 

Subjek mau untuk 

membantu 

mencukupi 

kebutuhan adik-

adiknya.  

SP  

 

NP 

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

++++ 

Ada nggak sih bu, 

bedanya antara MD 

yang sekarang 

dengan waktu 

masih ada bapak? 

Yang mungkin 

sekarang sebagai 

anak laki-laki 

tertua.. Ada yang 

beda nggak dari 

MD?  

 

 

Sama.. sama aja..  lebih 

tanggungjawab aja.  

Setelah ayahnya 

meninggal subjek 

menjadi lebih 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga. 

OM 

 

 

MK 

 

 

EN 

 

 

SP  

 

NP  

Orangtua 

meninggal  

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

 

Mungkin memang 

nggak sepenuhnya, 

tapi bisa nggak sih 

bu MD 

menggantikan 

sosok bapak 

sebagai kepala 

keluarga?  

Ehm…. belum.  - - - - 
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Apa yang 

diharapkan dari 

seorang MD?  

ya harapkan ya bisa 

menggantikan 

papahnya. Kalau ada 

apa-apa tak suruh 

keluar atau kalau ada 

jaga ya tak suruh 

keluar. Kan ada to jaga 

warga. Ronda. saya 

harapkan kan bisa 

menggantikan. 

Setelah ayahnya 

meninggal subjek 

menjadi lebih bisa 

menggantikan peran 

ayahnya.  

OM 

 

 

MK 

 

 

EN 

 

 

SP  

 

NP  

Orangtua 

meninggal  

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

 

Sudah bisa 

menggantikan?  

Ya kadang mau.. 

kadang… ya belum 

sepenuhnya. Masih 

kena denda. Denda 

10ribu. Sampai saya 

oyak-oyak, wes to 

garek seko jam 12 

Cuma tandatangan, kan 

nggak kena denda. 

Daripada mamah bayar 

50 50 tiap bulan. 

Haruse kan 20 ya, kena 

denda 30. Terus kan 

eman-eman. Saya 

harapkan kan tak suruh 

berangkat. Kan cuma 

tandatangan. Kadang ya 

agak susah. Belum full 

sebagai bapak gitu lho.  

Setelah ayahnya 

meninggal subjek 

mencoba lebih 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga. 

OM 

 

 

MK 

 

 

EN 

 

 

SP  

 

NP  

Orangtua 

meninggal  

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

 

Tapi ibu sudah 

berusaha 

mengingatkan?  

Iya…  - - - - 

Kalau mungkin tadi 

kelebihan, kalau 

sekarang 

kekurangan ibu. 

Kalau menurut ibu, 

apa yang nggak 

disuka dari MD? 

Ibu nggak suka MD 

yang bagaimana? 

Yaaa.. nggaksukanya 

kalau pas pergi. Pas 

dandan.  

- - - - 

Selain itu, secara 

singkat?  

Nggak. daridulu biasa 

aja.  

- - - - 

Kalau lebih ke 

talenta, 

kemampuan yang 

disadari oleh ibu 

dimiliki oleh MD 

yang menjadi 

bagian dari diri 

MD? MD tu punya 

Biasa aja i…  - - - - 
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kemampuan apa 

sih?  Kan ibu yang 

membesarkan, 

mendidik.. 

Ada, kemampuan-

kemampuan lebih 

yang dipunya MD?  

Nggak ada… - - - - 

Harapan ibu, 

mungkin tadi ibu 

sempat bilang, 

nggak dandan, bisa 

menggantikan 

sosok ayah kan 

lebih ke 

masyarakat.. Kalau 

selain itu, apa ibu 

yang mungkin lebih 

ke adik-adiknya, ke 

kakaknya, ke 

keluarganya? Apa 

ibu?  

Ya biasa… ya saya 

harapkan bisa rukun. 

Bisa mendidik adiknya, 

rukun dengan 

kakaknya.  

Subjek mulai 

berperan dalam 

kehidupan adiknya 

seperti bisa 

mendidik dan 

menasehati adiknya.  

SP  Sadar peran  ++++ 

Selama ini, pernah 

berantem-

berantem?  

Sering… hhehehehee… 

Mbake sama adik-

adike. Barangnya di 

pakai kadang 

nggakboleh. Dia 

nggaksuka, barangnya 

nggak dipakai dipinjem 

dia nggak suka. Nggak 

seneng. Mesti dimarahi. 

Sampai sekarang 

ponakannya, kakaknya, 

adiknya nggak berani. 

Kan dia punya kulkas 

sendiri. Kan kulkas ada 

dua, satu punya dia. 

Kalau makanan udah 

masuk di kulkasnya 

dia, adik-adik nggak 

berani. Biar sampai 

bau, kan banyak lhoo.. 

Dia ya nakal. Kan 1 dos 

isinya banyak banget 

ya. Mbok ya 1 

dikasihke sini kan biar 

dimakan. Enggak, 

malah busuk. Bau… 

Padahal enak-enak lho, 

mboh kemarin seko 

ndi. Dari Jogja. Sampai 

ponakannya tu lho tak 

kasih makanan enak-

enak, “emoh nanti 

dimarahin Om A.” 

- - - - 
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Sampai cucu saya 

nggak berani. Kalau 

tidur di kamarnya itu, 

apa tidur di kamarnya. 

Tin, mobil itu lho 

dateng bedunduk 

bedunduk, mboh 

kakaknya mboh 

adiknya cucu saya itu 

to… Anak saya juga, 

yang adiknya juga. 

Begitu tin, mobil 

dikunci itu to, Mas A 

teko langsung mlayu 

masuk kamare sendiri-

sendiri…   

Pernah ada 

kejadian apa sih 

ibu,sampai 

akhirnya MD 

marah gitu yaa. 

Sampai cucunya 

ibu, anak-anaknya 

takut?  

Ya, itu kalau barangnya 

dipinjem. Apa 

dimakan, dia marah. 

Kalau sudah marah ya 

sudah, langsung takut 

semua. Kadang apa 

pakaiannya dipakai, 

atau sepatunya. Apa 

makanannya dimakan, 

dia marah. Kan kadang 

kalau nggak ada kan, 

TV di kamarnya dia 

kan besar. Semua ikut 

saya kan saya nonton di 

situ. Kadang saya 

sampai nangis lho, 

wong mamahnya aja 

nonton di situ tidur di 

situ lihat TV, kan saya 

sukae sinetron ya.. Ya 

minggir-minggir 

minggir.. Aduhhhh, TV 

saya kan kecil, TV dia 

besar sambil klekaran. 

Terus minggir minggir 

minggir… YaAllah…   

- - - - 

Padahal aslinya 

pengen jadi satu, 

bareng-bareng gitu 

ya bu?  

Iya… Susah..  - - - - 

Kalau hal yang 

mengecewakan ibu 

yang pernah 

dilakukan sama 

MD?  

Kecewa, apa 

ya…Nggak pernah. 

Kalau pas marah marah 

itu to. Gitu tok. Saya 

kecewanya kalau wis 

lihat TV diusir gitu to, 

saya pernah marah, 

kecewa. Sedih. “Sesok, 

- -  - 



530 
 

 

tak tuku dewe sing 

gedhi.”hhehehehe. 

Terus dia ya bilang, 

“Terus sopo sing bayar 

listrike?”hehehehe.. Dia 

bilang gitu mesti. 

YaAllah Gusti. Padahal 

ya dipakai adeknya tapi 

dimatiin.  Agak-agak 

pelit gitu ya. Pelit.  

Kalau bikin kecewa 

bikin sedih gitu, 

kalau yang bikin 

bahagia ibu?  

 

Pas saya diajak jalan-

jalan, dijemput.  

- - - - 

Kalau dari sikap 

gitu ibu, apa yang 

bisa dibanggain 

dari MD?  

 

Hmmm… Sikapnya --- - - - 

Ibu pernah nggak 

sih ibu 

menceritakan 

kelebihannya MD 

ke orang lain? 

Yang bikin ibu 

seneng sampai 

akhirnya cerita ke 

orang lain.  

Ehm.. saya nggak 

pernah cerita. Ya 

bangganya beli mobil, 

bisa mandiri. Lepas 

dari saya. Anak-anak 

saya kan udah lepas 

nggak pernah minta. 

Kalau sudah kerja gitu 

to nggak ada yang 

pernah minta ke saya.  

- - - - 

Kelebihannya 

seorang MDgilda 

yang ditau sama 

ibu apa? punya 

kelebihan apa sih 

MDgilda?  

 

Berat badan, hahaha. 

apa ya?  

- - - - 

Hal - hal positif 

dari MDgilda gitu 

apa ibu? menurut 

penilaian ibu? yang 

dilihat ibu selama 

ini 

 

Susah ek, apa ya? 

perhatian, mikirke 

omah? ya 

bertanggungjawab 

kepada keluarga 

Subjek menjadi 

lebih 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga. 

SP 

 

NP  

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

++++ 

 

Bertanggungjawab? 

selain itu? 

Bisa apa, membantu 

adek – adek 

Subjek menjadi 

lebih 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga. 

 

SP 

 

NP  

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

++++ 

 

Dalam hal 

finansial, ekonomi 

gitu ya bu? 

Iya, kalau tak sambati 

ya kadang keluar 

kadang nggak keluar. 

apa ya? 

 

- - - - 
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Apa lagi ibu? ada 

yang beda nggak 

sih buk MDyang 

sebelumnya 

kemarin mungkin 

waktu masih ada 

papa gitu ya 

dengan MDyang 

sekarang yang 

mungkin sebagai 

anak laki - laki 

tertua gitu ada yang 

beda nggak dari 

itu? 

Sama - - - - 

Sama aja? Heem - - - - 

Lebih 

tanggungjawab? 

Iya Subjek menjadi 

lebih 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga. 

SP 

 

NP  

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

++++ 

 

Mmm bisa 

mungkin tidak 

sepenuhnya gitu ya 

bu tapi bisa 

menggantikan 

nggak sih untuk 

sosok kepala 

keluarga sejauh ini, 

atau belum? 

Belum - - - - 

Belum? Belum - - - - 

Apa yang 

diharapkan dari 

seorang MDgilda? 

Ya saya harapkan bisa 

menggantikan papanya 

gitu, kalau ada apa- apa 

tak suruh keluar apa 

kalau ada jaga ya tak 

suruh keluar kan ada to 

jaga warga  

Setelah ayahnya 

meninggal subjek 

mencoba lebih 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga 

dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

OM 

 

 

MK 

 

 

SP  

 

NP  

Orangtua 

meninggal  

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

 

Pos gitu ya pos 

kampling, ronda? 

Heem, saya harapkan 

kan bisa menggantikan 

gitu. 

- - - - 

Sudah bisa 

menggantikan? 

Ya kadang mau, 

kadang ya belum, 

belum 

 

- - - - 

Sepenuhnya? Iya sepenuhnya masih 

kena denda terus 

- - - - 

Oh kalau nggak 

jaga kena denda? 

Denda 10rb ya kan 

sampai saya oyak - 

oyak, wes to garek jam 

12 cuma tanda tangan 

gitu aja kan nggak kena 

denda dari pada mama 

- - - - 
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bayar 50 - 50 tiap 

bulankan haruse kan 20 

ya kena denda 30 kan 

eman - eman gitu. saya 

harapkan kan tak suruh 

berangkat cuma tanda 

tangan gitu. kadang ya 

agak susah belum full 

sebagai bapak  

Pas dandan? Pas dandan - - - - 

Dari dulu biasa saja 

gitu? 

Iya - - - - 

Kalau mmm, apa 

ya ibu lebih ke 

talenta gitu 

bagusnya 

kemampuan, 

keterampilan yang 

disadari sama ibu 

gitu? dari 

bagiannya dari MG 

apa? MG punya 

keterampilan apa 

sih sejauh ini ibu 

membesarkan, 

mendidik? 

 

Biasa aja - - - - 

Ada kelebihan ada 

kemampuan - 

kemampuan lebih 

gitu yang dipunya 

selamai ini sama 

MDpada ibu? 

 

Nggak ada - - - - 

Harapan ibu 

mungkin tadi nggak 

dandan gitu ya bisa 

menggantikan 

sosok papa, tadi 

kalau 

menggantikan 

sosok ayah kan 

mungkin lebih ke 

masyarakat gitu. 

kalau dengan adik 

adiknya dengan 

kakanya , dengan 

keluarga besar gitu 

gimana bu? 

 

Ya biasa  - - - - 

Yang diharapkan 

sama ibu 

Oh ya saya harapkan 

itu bisa rukun bisa 

mendidik adeknya 

rukun dengan kakanya 

- - - - 
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Selama ini pernah 

berantem - 

berantem gitu? 

Ya sering. ih ak ra tau, 

makku karo adek - 

adekku, saya netral. 

mengko beranteme pas 

mabuk ya ma adeke 

dirumah barangnya 

dipake nggakboleh gitu 

to 

- - - - 

Kenapa MD? Nggak suka, barangku 

dipake gitu nggak suka 

walaupun nggak tak 

pake lho maksudnya. 

ak nggak seneng mboh 

napa mesti tak seneni. 

wong nang kamarku 

wae kulkasku ono 

panganan. sampai 

sekarang nggak ad yg 

berani lho adek 

adeknya. kan kulkas 

ada 2  

- - - - 

1 khusus gitu?  Khusus gitu buat ini 

kalau makanan sudah 

masuk dikulkas ini 

adek adek nggak berani 

nggak ada yang berani 

buka biar mambu 

sampai mahal banyak, 

sampai banyak lho. ini 

ya nakal mbuk satu dos, 

satu kotak gini kan 

isine tu banyak banget 

ya mbuk satu dikasihke 

sini kan biar dimakan 

ya malah busuk malah 

mambu semua pdhal 

enak" lho kui seko ndi 

kae, dari jogja wes tak 

kon mangan coklate 

barkui tak buak. wong 

sampe kui nganune lho 

tak kasih jajanan enak 

enak emoh nanti 

dimarahi om narso, 

ponakanku  

- - - - 

Nggak berani? cucunya saya nggak 

berani kalau tidur 

dikamarnya itu apa 

tidur dikamarnya tin, 

mobil itu lho dateng 

gudunduk gedunduk 

langsung pada pergi 

semua mbuh kakanya 

mbuh adeknya putu 

- - - - 
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saya itu to, lha itu. anak 

saya juga, yang 

adeknya juga  

Pokoknya begitu 

MDdatang  

Ya tin lha kan mobil 

dikunci gitu to. bu ada  

langsung mlayu masuk 

kamare sendiri sendiri 

gitu. 

- - - - 

Pernah ada 

kejadian apa sih ibu 

waktu samapai 

akhirnya MDmarah 

gitu sampai yang 

bikin cucunya ibu 

anak anaknya ibu  

Ya itu kalau barang apa 

hitu dipegang apa 

dimakan ini marah 

mbuk onek oneke 

wuuu. kalau sudah 

marah ya sudah takut 

semua  

- - - - 

Oh, dan mungkin 

beberapa kali gitu 

ya bu ya 

Heem kadang apa apa 

pakaiannya dipakai, apa 

sepatu dipakai, apa 

makanannya dimakan 

gitu marah. 

 

- - - - 

Apalagi mungkin 

ga bilang gitu ya 

Iya, lha kui lho sing ora 

tak senengi. yo bilango 

yo tetep ra entuk deng 

kan kadang kan kalau 

ga ada kan dikamare ini 

tvnya besar lha kan 

pada ikut saya kan 

nonton disitu, kadang 

kan saya sampai nangis 

lho. wong mamanya aja 

tidur situ lihat tv tu lho 

kan saya sukae sinetron 

ya, yo minggir minggir 

minggir gitu aduh, lha 

kan ditv saya kan kecil, 

kan pngene sing besar 

ben ceto karo klekaran 

gitu minggir minggir 

minggir gitu. samapi 

nangis saya yaowoh. 

 

- - - - 

Padahal pngennya 

bisa jadi satu 

bareng bareng gitu 

ya bu? 

 

 

Iya yaowoh ya ben 

sakarepe 

- - - - 

Kalau hal yang 

paling 

mengecewakan 

ibu? yang 

dilakukan oleh 

MDgilda itu apa?  

Mmm kecewa ya apa 

ya? mmm nggak pernah 

sih. 

- - - - 
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Nggak pernah ibu? 

sama sekali?  

Ya kalau pas marah 

marah gitu tok to, saya 

kecewane ya lihat tv 

diusir gitu saya ya 

pernah kecewa sedih 

gitu ya bu ya. yaowoh 

suk tak tuku dewe sing 

gedi saya bilang gtu. 

mengko sopo sing meh 

bayar listrike? dia 

bilang gitu mesti 

yaowoh gusthi. 

 

- - - - 

Jadi perhitungan 

ya? 

Heem, kadang tak 

matiin lho. padahal 

nggak boleh lho 

dimotamatiin. malah 

banyak listrike. sing 

bayar aku ow. heem 

agak pelit gitu lho.  

- - - - 

Genggem gitu ya 

MDya? 

Pelit, genggem. tapi 

gen cemantel  

Subjek memiliki 

prinsip untuk 

berhemat agar bisa 

memiliki hal yang 

lebih besar.  

TG  

 

 

MSD  

Teguh 

pendirian 

 

Mrencanakan 

masa depan  

+ 

 

 

++ 

Itu yang bkin 

kecewa bikin sedih, 

kalau yang bikin 

bahagia ibu?  

Ya nek pas diajak jalan 

- jalan, dijemput  

- - - - 

Kode madam, 

sering"lah ngajak 

jalan - jalan.  

Boros meneh - boros 

meneh. 

- - - - 

Kalau dari sikap 

gitu ibu? apa ya 

kebanggaan yang 

bisa dibanggain 

dari MG?   

 

Mmm sikapnya? - - - - 

Ibu pernah nggak 

sih ibu 

menceritakan 

kelebihan MG gitu 

ke orang lain yang 

ibu senang sampai 

ibu cerita ke orang 

lain gitu? 

Mm saya nggak, nggak 

pernah cerita 

- - - - 

Nggak ibu? dari 

dulu sebelum 

begini gitu ibu 

maaf? ada nggak 

sih, pernah nggak 

sih membanggakan 

sosok mas akso 

gitu ya? 

Ya bangganya bisa beli 

mobil, bisa mandiri, 

sendiri. gitu to 

- - - - 



536 
 

 

Padahal pngennya 

bisa jadi satu 

bareng bareng gitu 

ya bu? 

 

Iya yaowoh ya ben 

sakarepe 

- - - - 

Kalau hal yang 

paling 

mengecewakan 

ibu? yang 

dilakukan oleh 

MDgilda itu apa? 

 

Mmm kecewa ya apa 

ya? mmm nggak pernah 

sih. 

- - - - 

Lepas dari ibu gitu? Anak - anak saya kan 

itu uda lepas anu nggak 

pernah minta kalau uda 

kerja gitu to nggak ada 

yang minta uang sama 

saya. 

 

- - - - 

Tapi ngasih ibu 

nggak? 

Ya kadang. nak pas 

saweran ya ma? nek 

pas minta mama nggak 

dikasih? cuma gitu tok, 

kadang cuma lihat 

wuoh ngitungi amplop 

gitu, bukai tiga amplop 

gitu, mama kok ora 

dikei? mama sing receh 

wae seket duh mbuk 

sing abang sampai 

bilang gitu sing abang 

tu lho. ya memang 

gimana ya?  

 

- - - - 

Ya namanya ibu 

madam  

Yo piye ya? kan yo ben 

nggo bayar ya ma ya 

kan kita nggak ngerti 

ya kan bulan depan 

mcnya rame apa nggak. 

lha kui lho sukae 

dandan gitu.  

 

- - - - 

Perasaan ibu ketika 

melihat MDgitu? 

 

Ya sedih - - - - 

Ada perasaan 

gemes ga sih ibu? 

gemes kan ya ibu 

kadang orang tua 

gitu ya? 

Iya sampai kapan? saya 

bilang sampai kapan iki 

anake ky ngene? sek 

mah sampai aku duwe 

kabeh sembarang wes 

aku uwes trus baju 

bajumu meh nggo opo? 

tak suruh kerja sing 

bener gitu lho. kantoran 

- - - - 
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apa apa? padahal 

ditarikan saudara saya, 

bose saya itu kan 

saudara saya. banyak, 

perusahaaane banyak. 

ada hotel ada bank, ada 

kontraktor ditarik situ 

nggak mau  

Pilih dengan 

pilihannya MD 

 

Pln nggak mau  - - - - 

Listrik ya MDya  

 

Listrik nggak mau, 

milih ky gini terus 

padahal nanti umur uda 

tua kan susah ya nyari 

kerja  

 

- - - - 

Ibu mengingatkan 

terus nggak sih 

buat madam? 

 

Iya  - - - - 

Kalau tentang 

masalah ibu, 

pernah nggah sih 

MDgilda cerita 

masalahnya dengan 

ibu? 

 

Masalah? - - - - 

Iya, pernah ada 

masalah apasih 

yang dibagi dari 

MDgilda ke ibu? 

 

Mmm, masalahnya ? 

nggak pernah cerita 

- -  - 

Nggak pernah 

cerita masalah? 

pernah mengeluh 

nggak dengan ibu? 

nggak - - - - 

Sama sekali? 

pernah menangis 

didepan ibu? 

 

Iya, nak pas gini nggak, 

jarang 

- - - - 

Jarang, pernah 

tapi? ketika apa? 

Iya,(kenapa pas aku 

nangis? pas papa ora 

ono to ya) 

Pas apa ya itu, pas apa 

ya? (nonton tv, nonton 

tv nangis) masalah job 

kae lho? (sing opo to? 

dicancel kuwi?) opo 

ya? sing pas (dudu) pas 

ngejob ora sido gitu. 

sebabe opo ya? tur neh 

yo kuwi (oo, kuwi soal 

pekerjaan) 

- - - - 
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Kalau tentang 

masalah ibu, 

pernah nggah sih 

MG cerita 

masalahnya dengan 

ibu? 

Masalah? - - - - 

Iya, pernah ada 

masalah apasih 

yang dibagi dari 

MDgilda ke ibu? 

Mmm, masalahnya ? 

nggak pernah cerita 

Subjek selalu bisa 

menyelesaikan 

masalahnya sendiri 

sehingga tidak 

pernah bercerita 

pada ibunya.  

MM Mnyelesaikan 

masalah  

+ 

Nggak pernah 

cerita masalah? 

pernah mengeluh 

nggak dengan ibu? 

nggak Subjek selalu bisa 

menyelesaikan 

masalahnya sendiri 

sehingga tidak 

pernah bercerita 

pada ibunya.  

MM Mnyelesaikan 

masalah  

+ 

Apa itu, waktu itu? Dicancel, wes prepare 

yo, wes beli baju - baju 

nggak jadi setu minggu 

cuma yo rapopo durung 

rejeki, nangis aku. 

- - - - 

Ibu yang 

menenangkan 

waktu itu? 

iya, orapopo durung 

rejeki iso dinggo suk 

meneh, besok besok 

lagi 

- - - - 

Udah ada yang 

mengtur gitu ya? 

heem, ya itu to  

 

- - - - 

Kalau selain itu? 

pernah ada 

pengalaman apa 

yang pernah 

diceritakan sama 

MG ke ibu? 

Dia nggak pernah cerita - - - - 

Jarang? 

 

heem - - - - 

Komunikasi 

dengan ibu sejauh 

ini? 

Ya klo ngeMC gini kan 

ikut jadi kan saya lihat 

sendiri terus, ngetutke 

gini klo mau meeting 

kan gitu, kayak gini 

- - - - 

Klo komunikasi 

dengan ibu? mmm 

dirumah gitu bu? 

Ya biasa - - - - 

Biasa? cuma ngasih 

tahu 

Ya biasa, omong- 

omongan biasa 

- - - - 

Cerita hari - 

harinya ngeMCnya 

gimana? 

Ya masih dimana gitu? 

disini 

- - - - 

Mmm diceritakan 

begitu ya? 

 

 

Iya, lha kan sering ikut 

ya saya 

- - - - 
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Berarti tahu? Ya saya ikut, apa 

mbawake barang - 

barange, terus ndandani 

kayak makeke 

- - - - 

Bantu pakai? Iya, kan nggak ada 

asistennya saya ikut. 

 

- - - - 

Klo pas nggak ada? Iya, klo pas saya uda 

pulang dijemput, 

ngeMC jam sekian ya 

aku ikut, diampiri klo 

nggak ya nggak. 

dijemput aku nggak 

bisa lagi ngeMC jemput 

ibu bisa nggak? aku 

lagi meeting, kapan 

bisa jemput mama? 

 

- - - - 

Klo pengen ya bu 

ya dan punya 

waktu bareng sama 

anaknya gitu 

 

iya - - - - 

Bersyukur ya bu, 

ada rasa syukurnya 

nggak sih bu punya 

anak mas 

 

Iya bersyukur ya pasti 

ya gimana ya agak 

 

- - - - 

Ya karena 

keadaan? yang 

bikin beryukur apa 

bu? 

Ya bisa ngumpulke 

uang cuma ya dari 

semua 

- - - - 

Lihat hasil 

kerjanya? 

Iya klo nggak boroslah, 

khayal sayang boros, 

boros banget boros 

- - - - 

Dari dulu boros 

begitu ibu? 

Iya, makan enak 

makannya yang enak, 

kalau bisa ngirit kayak 

saya ya banyak uange. 

- - - - 

Perlu dikasih 

contoh ya mungkin 

Ya dia, kakaknya aja ya 

gitu kakaknya itu ya 

diem - diem mau beli 

rumah, mau beli mobil. 

tapi dia nggak tau. 

kadang dia nganu 

mmm, ngejek kayak 

gitu lho 

 

- - - - 

Karena dengan 

berlebih gitu ya 

mungkin untuk saat 

ini 

Ya apa delok nganu 

kan kakaknya desember 

ini to mau beli rumah 

beli mobil tapi dia 

nggak tau. 

 

- - - - 
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Alhamdullilah ya 

bu klo anak - 

anaknya sudah 

Dia nggak tau gek tuku 

mobil wae kemlinti 

- - - - 

kakaknya Iya, dikon ngajari wae 

ora gelem, wes les wae 

les 

- - - - 

ditunjukkan Les wae les, bayar. 

ngopo kowe ngono? lho 

ngenyek kowe kakanya 

kan. 

- - - - 

Klo masalah 

penerimaan? 

mungkin untuk saat 

ini mungkin ibu 

belum menerima 

ya? dengan 

keadaan mas 

seperti ini gitu ya. 

tapi misalnya untuk 

ibu mau akhirnya 

mau ikut gitu 

mungkin akhirnya 

agak segitunya  

Iya, lha ya besok bisa 

berubah 

- - - - 

Kan waktu itu 

butuh waktu berapa 

lama sampai 

yaudahlah ibu 

sampai berpikir 

seperti itu kan awal 

- awal masih masa 

kan kembali gitu ya 

berapa lama kira - 

kira waktu itu? 

 

Baru - baru aja, ya saat 

pas ya rame - rame ini 

to 

- - - - 

Pertimbangan ibu 

waktu itu sampai 

ya udahlah apa bu? 

 

Ya mau gimana lagi 

ya? 

Keluarga menerima 

keadaan subjek.  

KM Keluarga 

menerima 

+++ 

Ibu sempat 

diingatkan 

statusnya, dalam 

arti ya udahlah gitu 

atau memang ibu 

yang memang 

tentang ini anakku 

gitu ya atau gimana 

bu? karena ya mau 

gimana lagi? 

karena kesadaran 

masing – masing 

 

 

Iya - - - - 

Digimanain juga 

masih kayak gitu 

Heem - - - - 
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Sebelum itu marah 

terus ibu? 

Marah, saya? iya Di awal perubahan 

subjek, ibu subjek 

sering marah dengan 

keadaan subjek.  

 

OMR Orangtua 

marah  

++ 

Marahnya dalam 

bentuk gimana bu? 

Ya kalau dandan gini to 

kan saya mintake ya 

ngeMC tapi cowokkan 

ada temene ya kayak 

gini tapi kan nggak 

mau dandan  

 

Subjek selalu 

berdandan saat 

sedang bekerja.  

SB  

 

 

TPK  

Suka 

berdandan  

 

Tuntutan 

pekerjaan  

+++ 

 

 

++++ 

Berharapnya begitu 

tapi kan ibu 

marahnya dalam 

bentuk gimana bu? 

mungkin banting 

barang? 

Nggak, saya nggak 

pernah banting, tak 

bilangi alus - alus gitu 

kan, trus nak ada ustad, 

ada pengajian tak 

tunjuke buku - buku, 

kan bos saya kan sering 

beli buku itu to, nanti 

tak bawa pulang tak 

suruh baca - baca ini 

lho yang dosa siapa? 

- - - - 

Mmm sampai yang 

marah besar itu 

nggak sih? 

 

Nggak - - - - 

Sama sekali? dari 

pertama mulai pun? 

Pertama ngomel terus 

ngomel ngono saya ki 

cerewet ngomel terus, 

nek bapake diem 

sekaline nganu dah 

diem sak karepe 

- - - - 

Waktu itu bapak 

marah juga? 

Iya trus dikandani angel 

lama- lama trus ya piye 

meneh? lha piye meneh 

lha anake ngene. 

 

Keluarga menerima 

keadaan subjek.  

KM Keluarga 

menerima 

+++ 

Bapak itu yang 

bilang? 

Heem, wes pokoke sing 

penting ora menjurus 

ning ngendi - ngendi. 

 

Keluarga menerima 

keadaan subjek.  

KM Keluarga 

menerima 

+++ 

Bapak waktu itu 

pesennya begitu? 

pendapat bapak 

begitu jadi 

membantu ibu juga 

nggak sih untuk 

meredam emosi? 

Yo wes piye meneh? ya 

bapake gitu ya lama - 

lama jadi seneng 

malahan. 

 

Keluarga menerima 

keadaan subjek.  

KM Keluarga 

menerima 

+++ 

Pokoknya ikut 

kerja? 

Ya tak ikutin terus nek 

kumpul - kumpul gitu 

to ya gimana lagi. 

untuk arisan gitu  

 

- - - - 
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Arisan bapak - 

bapak gitu? 

Nggak, arisane banci - 

banci ki to. 

- - - - 

Oh ikut kumpul? 

 

Ya tak ikutin. - - - - 

Yang asuhan Sampai kenal semua 

sama saya, mami - 

mami, mama 

- - - - 

Jadi mamanya 

orang banyak ya? 

Mama, mami mesti kan 

gitu, saya ulang tahun 

ya tiba - tiba glegudruk 

sama semua, aku 

sampai malu dirumah 

makan. 

- - - - 

Oh dirumah 

makan? 

Ning endi kae? (ning 

Sadewo eh Pandawa) di 

Pandawa, kan yo maem 

yo kan diajak yo ma 

nganu ikut arisan. ga 

taunya ulang tahun saya 

lha kok tiba - tiba 

nyanyi di panggung itu 

to temene, temennya 

nyanyi dipanggung kok 

lho mamanya 

MDduduk itu to teko 

sak grubel 

 

- - - - 

Baru sadar? Aku isin, karyawane 

lihatin semua, yang 

makan itu to lihatin 

aku, ya ngerti aku 

waktu itu jalan dari 

sana to jalan semua 

jalan menuju tempate 

saya ya Allah sk grup 

sudah di booking 

semua ternyata. sak 

makanan semuane yo 

dibooking nggak tau 

saya. uda mama disini 

aja, ntar ak mau ke 

toilet gitu kan ditinggal 

to. ditinggal saya sama 

adek saya, eh saya 

sama oh sendiri deng 

sendiri, trus adek saya 

sama ini pamit mau ke 

toilet. nggak taunya 

temene nyanyi 

dipanggung ngucapke 

selamat ulang tahun lha 

temen temene bar itu 

semua halo. 

 

- - - - 
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Tapi ada senengnya 

ya? diperhatikan 

banyak orang. 

Hus sing jajan kok 

banci kabeh. 

- - - - 

Selama ini pernah 

eee MG pernah 

berhenti 

komunikasi dengan 

keluarga nggak sih, 

mungkin waktu 

keluar rumah waktu 

ngekos gitu, pernah 

nggak sih? 

 

Endak - - - - 

Masih selalu 

berkomunikasi? 

Iya pulang tidur 

dirumah, tapi selama 

ini ya ngekos tapi ya 

pulang. 

 

- - - - 

Masih sering 

pulang? 

Ya ini to selama nggak 

ada bapake sering 

pulang, cuma kosnya 

buat tidur mobil sama 

barang. 

Setelah ayahnya 

meninggal subjek 

mencoba lebih 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga. 

OM 

 

 

MK 

 

 

EN 

 

 

SP  

 

NP  

Orangtua 

meninggal  

 

Memaknai 

pengalaman  

 

Evaluasi nilai 

hidup  

 

Sadar peran  

 

Nilai hidup 

positif  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

++++ 

 

Nggak jauh ibu 

kosnya? 

Ya deket, ya lumayan 

jauh deng. setengah, 

seprapat jam ya nang 

kosmu kui? (apa to?) 

nek dirumah sampai 

kosmu? (20 menitan) 

20 menit. 

- - - - 

20 menit ya 

lumayan ya? tapi 

kalau pulang naik 

motor gitu 

biasanya? 

Iya.( tapi ya kalo 

dirumah nggak ada 

parkiran mobil). 

- - - - 

Padat gitu? Ya kadang bawa 

kadang, (kalau 

besoknya ngejob kayak 

aku ni besok ngejob 

aku pulang bawa mobil,  

- - - - 

Milih meeting? Dibleret anak - anak 

marah, ditulisi itu to 

marah. sampai 

keweden. cucu saya 

sampai gilo.(galak). 

galak ow. 

- - - - 
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Oh iya? ibu 

menanggapi itu 

bagaimana? tau 

MDyang galak 

gitu? ditakutin? 

Ya uda tak nganu. tak 

bilangin yo wes mbuk 

sing rukun. sak 

kabehane, sing podo 

rukun.  

Ibu subjek sering 

memberikan nasehat 

untuk subjek.  

MS Dapat 

menerima saran  

++ 

Diingatkan? Terus, kadang ya 

marah. 

- - - - 

Pernah sholat 

bareng dengan ibu 

nggak sih? 

Pernah. Subjek adalah 

pribadi yang cukup 

taat beribadah.  

DT  Dekat dengan 

Tuhan  

+++ 

Kalau dirumah gitu 

MD sholat bareng? 

malam gitu? 

Jarang ketemu, iya kan 

jarang kan saya 

berangkat jam enam 

pulang jam tujuh 

malam. 

- - - - 

Capek ya bu 

paling? 

Datang langsung saya. 

Sampai bos sayasudah 

tidur dirumahku saja. 

nggak usah pulang. 

wong nggak bisa 

ninggal cucu. jek 

pengen sama cucune 

gitu. 

- - - - 

Lebih seru ya ibu? Iya lebih apa, angger 

pulang omah dua ribu, 

minta dua ribuan dua. 

oma dua ribu. buat 

sangu besok. 

- - - - 

Kalau sama cucu 

nggak pernah 

nggak ya dan 

jarang ya? 

Kalau bapake ya 

sayang banget. setiap 

nganu es krim, opa es 

krim ya ayo. tak naike 

mobil lali, mesti itu 

ndak pernah endak. 

- - - - 

Terus jadi 

kebiasaan gitu 

sampai sekarang? 

Iya, kalau mau 

kemakame, oma 

kemakam nggak? yo ke 

makam yo aku kangen 

ow sama opa. 

- - - - 

Malah yang 

ngingetin juga ya 

bu bisa bilang gitu? 

Nek ini tak suruh harus, 

nek nggak mesti aku 

kamis harus salah satu 

ada yang ke makam. 

lha ini ibu dimana? 

kamu kemakam lho ya? 

oke, udah bilang oke. 

aku nganu mah watuk, 

tak marahin. watuk ke 

makam pasti sembuh. 

Subjek sering 

mendapat saran dan 

mau mengikuti saran 

dari ibunya.  

MS Dapat 

menerima saran  

+++ 

Ibu bilang begitu? Iya, harus nanti minta 

donga to karo bapake 

nanti tak gituke mosok 

abot turune? 

 

- - - - 
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Baru berangkat? 

kalau ada nggak sih 

bu ada pengalaman 

yang mungkin 

diceritakan dari 

MDke ibu gitu 

pengalamannya 

MDmungkin minta 

saran ke ibu aku 

harus gimana ya 

hadapi ini gitu?  

 

nggak 

  

- - - - 

Sama sekali? 

 

Dia langsung sendiri. - - - - 

Kalau prinsipnya 

MG yang diajarkan 

sama ibu gimana 

sih? 

 

Prinsip? - - - - 

Iya ibu 

mengajarkan ke 

MDgilda harus 

punya prinsip apa? 

dari didikan ibu 

selama ini? 

 

Ya, apa ya? 

 

- - - - 

Apa sih yang bikin 

ibu selalu ingatkan, 

ajarkan, km jadi 

orang yang begini? 

 

Apa ya? (apa to 

pertanyaannya?) 

- - - - 

Prinsip hidup yang 

bisa dipegang sama 

MD tapi diajarkan 

sama ibu? 

mengajarkan apa ke 

madam? 

Mama ngajari aku? 

mama ngajari ak pas 

aku ra duwe duwit. kita 

ga boleh terlihat ga 

duwe duwit nang 

ngarepe wong, ya mah 

ya? ya mah? kita harus 

tetep walaupun ga 

duwe duwit kudu tetep 

fashionable, tetep cetar. 

nek mamaku lho? nek 

aku? 

 

- - - - 

Biar dihargai ya? Walaupun nak diriku 

ora duwe, ki nek iso ojo 

keprot ning ngarepe 

wong - wong nek 

mamahku kui. kudu 

seger, walapun awake 

dewe sedih ra duwe 

duwit, ngono to mah, 

yo mah? 

 

- - - - 
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Selain itu apa ibu 

kira - kira? ibu 

menasehati apa gitu 

yang menjadi 

harapan ibu ke 

MDketika selama 

ini begini jangan 

sampai begini itu 

apa ibu? 

 

Ya itu, tak bilangi 

seperti itu, jangan 

selamanya begitu. jadi 

anak laki yang bener. 

- - - - 

Selalu begitu? 

Selain itu? 

Heem, mau sampai 

kapan seperti ini? 

mengko yen wes 

nganu. 

 

- - - - 

selalu begitu 

jawabannya? jadi 

ibu melihat bener - 

bener ada usaha 

MDnggak sih bu 

untuk ya apa 

nyetop gitu dan 

dengan 

mengumpulkan 

yang kalau selama 

ini bilangnya  

alasannya gitu kan 

mengumpulkan 

dulu sehingga nanti 

kalau sudah punya 

modal gitu sudah 

dilepas, sudah 

melihat itu  

bu usaha MDuntuk 

mengumpulkan 

yang bisa nanti 

akhirnya 

menggantikan 

profesi yang saat 

ini gitu ya bu ya? 

 

Ya, sedikit. - - - - 

Sedikit? tapi ada? Heem, kecil ya cowok 

biasa. dirumah biasa 

 

- - - - 

Didalam rumah? Heem. biasa dia kalau 

di rumah habis 

ngeMCkan dah biasa. 

 

 

- - - - 

Karena mungkin 

rambutnya panjang 

jadi agak? 

 

 

Iya, nak pulang ya 

seperti ini. 

- - - - 
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Karena mungkin 

yang dikenal orang 

ya yang begini? 

 

Iya kalau di mal -mal  Subjek cukup 

dikenal baik oleh 

orang lain sehingga 

sering disapa saat 

berada di tempat 

umum.  

DO  

 

 

MP 

 

 

TO 

 

 

MBR 

Diterima orang 

lain 

 

Mendapat 

pengakuan  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Mudah bergaul  

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Tapi ada rasa 

bangganya nggak 

sih? kalau melihat 

MD dikenal orang 

dimana - mana ada 

yang ketemu 

menyapa bisa 

dibilang banyak?  

Iya Subjek cukup 

dikenal baik oleh 

orang lain sehingga 

sering disapa saat 

berada di tempat 

umum.  

DO  

 

 

MP 

 

 

TO 

 

 

MBR 

Diterima orang 

lain 

 

Mendapat 

pengakuan  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Mudah bergaul  

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

ya mungkin lebih 

bangga kalau?  

Jadi cowok, ya kalau 

dirumah diluar ya kalau 

diajak njagong ya 

biasa. 

 

- - - - 

Respon adek ada 

dua kalau ga salah 

adeknya? dengan 

penampilan 

perubahan MD 

yang begini, 

sempat bertanya 

nggak sih sama ibu 

lho kok mas ini gini 

to? 

 

Adeknya dua, ya dulu. 

dulu ya gitu. 

- - - - 

Tanya sama ibu? Iya, kan dua duanya 

pernah diajak, yang laki 

suruh nyetirin, suruh 

jadi asistennya. bawain 

tas atau ladeni apa? 

pokoknya pernah. yang 

cew uda tahu.  

 

- - - - 

Trus waktu itu ibu 

menjelaskannya 

gimana? 

Ya, bapake yang 

menjelaske. 

Subjek berhasil 

memberikan 

pemahaman kepada 

ayahnya, sehingga 

ayahnya yang 

menjelaskan kepada 

adik-adiknya.  

KB  

 

 

KM 

 

 

MP 

Komunikasi 

baik  

 

Keluarga 

menerima  

 

Mendapat 

pengakuan  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 
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Ibu menjelaskan 

apa waktu itu? 

 

Ya masmu ngene - 

ngene - ngene. 

 

- - - - 

Karena kerja atau? 

 

Iya. - - - - 

Mungkin sebelum 

bapak nggak ada  

itu mungkin ada 

pesan pesan apa 

atau mungkin 

bapak 

membicarakan 

sesuatu gitu? 

 

Bapake ya sudah 

menerima. 

Ayah subjek telah 

menerima keadaan 

subjek sebagai 

bentuk totalitas 

dalam bekerja.  

KM 

 

 

MP 

Keluarga 

menerima  

 

Mendapat 

pengakuan  

+++ 

 

 

+++ 

Sudah menerima, 

sebelum nggak 

ada? 

Cuma ya, nganu lho 

suk nak wes nganu wes 

dadi wes ngumpul 

kabeh tenan wes ndang 

golek pacar. 

- - - - 

Mengingatkan 

begitu? 

 

Nggolek pacar wes. - - - - 

Kalau ibu melihat 

dan menilai gitu ya 

bu ya cara 

MDbertemu 

dengan orang cara 

MDbergabung 

dalam perkumpulan 

gitu itu sudah tepat 

belum sih bu? cara 

- caranya kalau ibu 

menilai? ketika 

MDada di tempat 

umum, ibu gimana? 

kalau ibu disuruh 

mengkritik 

memeberi saran 

gitu apa ibu?  

Ya biasa sopan. - - - - 

Menurut ibu 

MDditerima, 

dicintai banyak 

orang. apa ibu? 

menurut ibu? 

Nggak, tak suruh 

langsing ngono lho 

makane wes pol 

pol.bajune ki banyak 

banget. 

- - - - 

Disewain juga 

katanya? 

Heem, dulu langsing. 

sekarang tambah 

gendut tambah gendut 

- - - - 

Makannya? Terus, makane ngeri. - - - - 

Apa ibu selain itu, 

ibu sering memberi 

saran gitu? klo 

bikin MDdisayang 

trus apa tadi ibu 

belum dijawab ya? 

Masalah? - - - - 
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Yang menurut ibu 

yang bikin MDitu 

disayang gitu sama 

banyak orang, 

diterima sama 

banyak orang itu 

karena apa? 

Yang disayang sama 

orang? 

- - -  

Mmm, mungkin 

bentuk perhatian 

menyapa itu berarti 

menerima gitu ya 

bu ya? orang lain 

juga ada yang 

berkesan dari 

MDsampai 

akhirnya orang lain 

apa mungkin 

pernah melihat 

MDjuga masih mau 

menyapa madam, 

jadi nggak yang 

begitu selesai 

pekerjaan ya selesai 

semua kan nggak 

ya bu, jadi menurut 

ibu apa yang bikin 

MDsebegitu 

melekatnya gitu ya 

bu di orang lain? 

 

Iya, ya mungkin 

karena, gimana ya? kan 

dia terkenal mungkin. 

Ibu subjek menilai 

jika subjek dikenal 

oleh orang lain.  

DO  

 

 

 

MP 

 

 

TO 

 

 

MBR 

Diterima orang 

lain 

 

 

Mendapat 

pengakuan  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Mudah bergaul  

+++ 

 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Tapi ada sikap apa 

gitu nggak sih yang 

menurut ibu itu 

bikin nyamannya 

MDitu ada disini? 

Cerewetnya itu yang 

bikin orang lain itu 

cerewetnya. 

Karena suka 

berbicara subjek 

dianggap menjadi 

mudah dekat dengan 

orang lain.  

KB  

 

 

DO  

 

 

MP 

 

 

TO 

 

 

MBR 

Komunikasi 

baik  

 

Diterima orang 

lain 

 

Mendapat 

pengakuan  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Mudah bergaul  

 

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Selain itu? suka 

menyapa gitu 

mungkin? ada lagi 

bu? 

 

Sama apa ya? - - - - 

Apa ibu? selain 

cerewetnya, selain 

ramahnya? ada 

nggak ibu? 

 

Apa ya? (yang bikin 

apa?) 

- - - - 
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Orang lain tu nggak 

pernah lupa sama 

MD, kemana - 

mana selalu inget? 

(temenku orang lain to, 

kan orang lain, yang 

nggak bisa yang orang 

lain yang nggak bisa, 

opo kui?) 

- - - - 

Yang bikin orang 

lain bisa menerima 

MDgitu ya? 

(Apa ya? lucu ow, 

kekonyolannya. jadi 

bisa bikin suasana jadi 

heboh.) 

Karena suka 

berbicara subjek 

dianggap menjadi 

mudah dekat dengan 

orang lain.  

KB  

 

 

DO  

 

 

MP 

 

 

TO 

 

 

MBR 

Komunikasi 

baik  

 

Diterima orang 

lain 

 

Mendapat 

pengakuan  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Mudah bergaul 

  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Hidup gitu ya? 

selain itu? pribadi 

MDyang gimana 

gitu? 

 

(Apa ya? ngember) - - - - 

Ngembernya tapi 

yang bikin seru gitu 

ya? 

(Seru - seru, 

perdebatan.) wong 

kalau dinikahan, kan 

kalau yang ngeMC 

belum keluar biasa - 

biasa saja penanyinya 

biasa - biasa aja ya, 

kalau dia yang 

langsung naik 

panggung kalau dia 

yang nyanyi, woaa 

langsung itu (rame) 

heem langsung rame 

ngekek terus. tamunya 

itu ngekek terus, dia 

bikin (hidup gitu ya) 

bisa bikin orang ketawa 

giyu. ada penyanyi - 

penyanyi biasa kan 

cuma nyanyi suaranya 

bagus, ini bisa crewet 

karena gimana gitu. 

terus bisa bikin ketawa. 

 

Karena suka 

berbicara subjek 

dianggap menjadi 

mudah dekat dengan 

orang lain dan bisa 

membawa suasana 

menjadi lebih 

meriah.  

KB  

 

 

DO  

 

 

MP 

 

 

TO 

 

 

MBR 

Komunikasi 

baik  

 

Diterima orang 

lain 

 

Mendapat 

pengakuan  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Mudah bergaul  

++++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Iya sih bu, lha ini 

kita ketemu aja bisa 

nggak mungkin 

nggak ketawa. 

Mesti ya, trus langsung 

woaaa. rame ga jadi 

pulang. jadi seru gitu. 

Subjek mampu 

membuat suasana 

menjadi lebih 

meriah.  

KB  

 

 

DO  

 

 

Komunikasi 

baik  

 

Diterima orang 

lain 

 

++++ 

 

 

+++ 
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MP 

 

 

TO 

 

 

MBR 

Mendapat 

pengakuan  

 

Terbuka pada 

orang  

 

Mudah bergaul  

 

+++ 

 

 

++++ 

 

 

+++ 

Kalau saya minta 

ibu untuk 

mendeskripsikan 

seorang mas Akso 

gitu, saya minta ibu 

menceritakan apa 

yang itu tahu 

tentang mas Akso? 

dia orangnya 

gimana? dia yang 

bagaimana? 

 

Ya itu tadi. - - - - 

Yang bagaimana 

ibu? ketika 

mungkin ibu 

menganggapnya 

ada orang nih saya 

gitu ya, coba 

diceritakan anak 

ibu dari satu 

sampai empat gitu 

ya bu ya, terus 

sekarang berhenti 

di nomor dua, apa 

yang ibu ceritakan, 

apa yang ibu 

deskripsikan? 

ketika saya minta 

untuk menjelaskan? 

 

Mmm yang? apa ya? 

njelaskene piye? 

- - - - 

Atau bisa dianggap 

keempat empatnya, 

coba ibu ceritakan 

dari anak pertama 

sampai anak 

keempat ketika ada 

orang tanya ibu 

anaknya berapa?  

- 

-Anak saya yang ini 

apa yang? 

- - - - 

Yang ini Beda beda - - - - 

Kalau yang ini, 

saya yang tanya? 

lho ibu anak 

keduanya sekarang 

gimana? apa yang 

ibu jelaskan? 

Raiso njelaske sek. 

(apa?) raiso njelaske. 

  

- - - - 
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Aku tanya 

permisalan nih ada 

orang yang tanya 

sama ibu gitu ya, 

lepas dari aku 

mungkin ya? tanya 

ibu, anaknya 

gimana ya? yang 

nomer dua 

sekarang gimana? 

ibu akan 

menjelaskan sosok 

yang bagaimana? 

(Mmm, malah mamaku 

sing mesti ngomongke  

oh, mesti ngeMC, lebay 

dandanane. ngeMC - 

ngeMC kae nang 

jakarta. mama ki rasah 

lebay. aku ngono, 

ngertine wong - wong 

kan wes padahal aku 

kan nggak yang 

seheboh itu lho. ning ak 

kerungu dewe, wes tak 

ceritake tuku omah 

ngene - ngene ngono 

lho. opo to mah lebay. 

ya nek itu jadi ucapan 

doa ya tak amini ya 

kan.) 

Dalam hal 

pekerjaan, subjek 

dianggap sebagai 

pribadi yang 

bertanggungjawab 

dan pekerja keras 

karena melakukan 

pekerjaannya 

dengan totalitas.  

PK  Pekerja keras ++ 

Ya itu bisa berkata 

itu kan kalau 

denger dari 

ceritanya MG, 

kalau ibu langsung 

cerita sama saya? 

Lah aku bingung. raiso 

jawab. 

- - - - 

gimana ibu? Raiso jawab aku. (opo 

pertanyaane opo?) 

- - - - 

Itu, masih sama. 

ibu kan padahal 

bisa menjelaskan 

ke temen temennya 

yang kemarin - 

kemarin lha ini tapi 

nggak bisa 

menjelaskan aku. 

(Heem ow, nek 

ditakoni karo wong 

ngono kui to. kae 

anakku bla bla bla.) 

- - - - 

Lha ibu yang kayak 

gitu bu.coba bu? 

coba ibu? dengan 

ibu aja yang masih 

kaya gitu gapapa. 

(Kui to sing Pak UN 

takon kae anakku). 

- - - - 

Nah saya mungkin 

sama posisinya 

dengan Pak UN 

gitu ya bu ya? ibu 

menjawab apa 

waktu itu? terakhir 

ibu 

Raiso njawab, sing 

jawab mbake, (yo bedo 

to yo). 

- - - - 

Mungkin habis itu 

nggak gitu ya, yang 

terakhir aku tanya 

itu aja. ketika 

ditanya anaknya 

yang kedua 

bagaimana gitu? 

ibu jawab apa? 

Anaknya yang 

ketiga,(kedua, anake 

dewe lali ow). anaknya 

yang kedua apa ya, jadi 

banci, suka ngeMC 

gitu. 

Keberadaan subjek 

sudah diakui oleh 

keluarga beserta 

pekerjaan yang 

dijalani oleh subjek. 

KM Keluarga 

menerima  

++++ 
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Selain itu? Ga bisa jawab mbak 

(suka ngeMC, gonta 

ganti mobil) 

 

- - - - 

Amin. Mamaku yen cerito 

karo wong - wong 

mesti lebay. dilebih - 

lebihkan. tapi bagus 

sih. 

 

- - - - 

Coba ibu melebih - 

lebihkan juga gitu 

ke saya? 

Nggak bisa jawab, 

jawab so. (lha mbuk 

dijawab to) 

 

- - - - 

Itu coba itu sama 

dengan ketika ibu 

bilang sama orang 

lain. atau nggak 

usah lihat saya ibu, 

saya cuma denger 

aja. gimana ibu? 

ketika orang 

menanyakan? 

(ceritani mah, ngko 

entuk hadiah iki mah, 

sing nggo mie kopyok). 

udalah ga bisa jawab 

ak. 

- - - - 

Ya kalau ditanya, 

anak kedua ibu 

bagaimana? 

Ya tadi uda dijawab 

kok, ngeMC kemana - 

mana. 

- - - - 

Apa lagi ibu? ya 

anakku sekarang 

ngeMC kemana, 

mungkin ibu - ibu 

kali ya kadang - 

kadang? 

(emang ngono, ora 

kadang - kadang emang 

ngono). 

- - - - 

Apa cuma berhenti 

di, heem ow 

anakku saiki 

ngeMC ow apa 

cuma sekedar gitu? 

Ya gitu, ya ngeMC - - - - 

Ya ngeMC dimana 

- mana? 

NgeMC dimana - 

mana, disini gitu. 

- - - - 

Kadang menyebut 

salah satunya? 

Iya  - - - - 

Ada lagi ibu? Udah - - - - 

Nggak? mbak aku 

mengganggu 

sebentar? 

Heem kenapa? - - - - 

Aku dekatkan hp 

sebentar ya? 

Oh iya.     

Kalau aku minta 

coba diceritakan 

gitu ya? sosok MG 

itu orang yang 

bagaimana? 

Apa ya sosok MG itu? 

menurutku dia 

yayayaya. rame 

orangnya rame, lucu. 

cuma ya kadang 

nyebelin. pasti ya pasti 

ada nyebeline ya? 

Keadaan subjek 

telah diakui dan 

diterima oleh 

temannya. 

DO  

 

 

MBR 

Diterima orang 

lain 

 

Mudah bergaul  

+++ 

 

 

+++ 
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Apa yang 

menyebalkan dari 

MG? 

Menyebalkan ya itu, 

kadang dia itu tak suruh 

diem, diem jangan 

ngomong. eh malah 

diomongin, ngember. 

dia malah ngember. 

 

- - - - 

Selain itu? Apa ya? selain itu apa 

ya? 

 

- - - - 

Kalau ada orang 

yang mungkin 

belum kenal sama 

MG, mbak mbak 

kenal sama MG? 

dia orangnya kayak 

gimana to? 

 

Maksudnya gimana? - - - - 

Misalnya ada orang 

dia mungkin tanya, 

saya yang tanya 

ya? mbak kenal 

sama MG gitu? 

kenal kok 

Ya itu tadi, lucu, 

orangnya lucu kok, 

rame. (malah promosi 

ya). 

Itu sih menurutku, jadi 

bisa bikin suasana 

hidup gitu  

 

Keadaan subjek 

telah diakui dan 

diterima oleh 

temannya. 

DO  

 

 

MBR 

Diterima orang 

lain 

 

Mudah bergaul  

+++ 

 

 

+++ 

Kelebihan 

kepribadian 

seorang MG? dia 

orang yang 

bagaimana? sisi 

positif dari MG? 

Positif'e apa ya? apa ya 

madam, aku bingung. 

ya itu ya positif'e sama, 

ya gampanglah 

maksudnya gampang 

diajak nongki. ya itu tu 

pokoknya, tapi nggak 

gampangan lho? 

 

Keadaan subjek 

telah diakui dan 

diterima oleh 

temannya. 

DO  

 

 

MBR 

Diterima orang 

lain 

 

Mudah bergaul  

+++ 

 

 

+++ 

Sekarang dari segi 

positifnya? apa 

yang bisa dipelajari 

dari seorang MG? 

Mmm, itu sih kalau dia 

apa ya? untuk masalah 

kerja ya? dia tak lihat 

gigih. orangnya gigih. 

jadi apa ya? dia kadang 

ya, mmm mungkin dia 

nggak yang milih - 

milih dulu ya? untuk 

saat ini dia mungkin 

nggak milih - milih 

dulu. mungkin untuk 

cari nama itu sih. 

 

Subjek adalah 

pribadi yang selalu 

bekerja kera.  

PK  

 

NP  

Pekerja keras 

 

Nilai hidup 

positif  

++ 

 

++++ 

Nggak pilih pilih, 

selain itu? apa yang 

bisa dipelajari dari 

MG? 

 

 

Opo ya? ora mungkin 

ya, make upmu. cuma 

itu aja sih nek aku. 

- - - - 
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Kalau 

kekurangannya 

selain ngember, 

paling nggak 

disuka dari MG? 

Mmm, apa ya? apa ya 

Mdya? dirimu kadang, 

oh itu kadang ceplas 

ceplosnya. kadang dia 

nggak pada tempatnya. 

tapi memang dia 

karakternya seperti itu. 

Cuma kan kadang 

orang yang nggak kenal 

sama dia ya mungkin 

dia apa ya? mmm 

nggak suka kan? kalau 

aku sih orangnya cuek 

ya, dia, mau ngomong 

apa sih udah kebal, tapi 

kalau orang yang belum 

kenal dia ngomongnya 

kadang bla bla bla. apa 

lagi kalau ada yang 

bilang banci – banci, 

langsung celatu. 

 

Subjek menyadari 

keberadaannya 

sebagai waria dan 

segala konsekuensi 

yang dihadapi 

termasuk labelling 

masyarakat yang 

sering merendahkan 

subjek.  

DR 

 

MD  

Direndahkan  

 

Menerima 

keadaan diri  

+++ 

 

++++ 

Tadi bilang, mbak 

mungkin pernah 

cerita sma MG 

sampai akhirnya 

mbak dibocorkan 

sendiri. 

 

Bocor alus. - - - - 

Apa yang bikin 

mbak percaya buat 

menceritakan 

ceritanya mbak ke 

MG? 

Sebenarnya sih aku 

tipikalnya juga nggak 

terlalu seneng cerita 

cerita, maksudnya 

pribadiku tok nggak 

butuh cerita cerita sih. 

cuma ya sama MG 

ceritanya yang 

universal gitu. yang 

nggak terlalu pribadi 

banget gitu sih nggak. 

 

- - - - 

Apa yang membuat 

akhirnya oh pantes 

ni aku ceritain 

sama MDgilda?  

Kayaknya nggak, aku 

nggak pernah cerita. dia 

yang sering curhat ke 

aku. tapi kalau aku sih 

jarang cerita ke dia sih 

jarang. tapi ya cuman 

main - main kaya gini 

ini to, nongki - nongki 

kaya gitu. 

- - - - 

Bisa jadi sosok 

orang yang bisa 

dipercaya 

Kalau dihitung 100%, 

dia 80% lah. 75 sampai 

80% yang 25an itu 

bocor alus. 

- - - - 
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Maksudnya ada 

orang lain yang 

tahu gitu? 

Makannya bocor, dia tu 

harus bener - bener 

yang di MDawas ya, 

jangan cerita cerita. itu 

baru, tapi kalau nggak 

dipeseni ya gitu, apa 

to? apa to? 

 

- - - - 

Okey terinakasih - - - - - 
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Tabel Intensitas Tema Subjek 4  

NO. TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

individu menjadi 

waria  

Keinginan ibu 

melihat waria  

KL + Menurut pengakuan ibuanya, saat mengandung 

subjek, ibunya memiliki ketertarikan untuk 

melihat waria. Bahkan jika belum melihat waria 

ibunya masih merasa ada yang kurang atau 

kurang merasakan kepuasan 

.  

Jiwa perempuan  JP  ++++ Subjek merasakan jika hasratnya untuk menjadi 

perempuan lebih kuat karena subjek memiliki 

kenyamanan ketika dirinya merubah 

penampilannya sebagai perempuan.  

 

Suka berdandan  SB  +++ Untuk menunjang profesionalitasnya dalam 

bekerja subjek lebih suka berdandan dan 

berpenampilan sebagai perempuan.  

 

Orangtua marah  OMR ++ Orangtua subjek yang mengetahui perubahan 

subjek sebagai perempuan sempat marah dan 

membuang barang-barang perempuan miliki 

subjek. 

 

Pengalaman 

seksual yang 

salah  

PSS + Pada masa sekolah, subjek pernah mendapat 

perhatian lebih dari kakak kelas laki-lakinya 

yang mendorongnya hingga melakukan 

hubungan seks dengan sesama jenis. Bahkan 

subjek merasakan kenyamanan yang lebih 

ketika berhubungan dengan laki-laki.  
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Tuntuntan 

pekerjaan  

TPK ++++ Sebagai bentuk profesionalitas kerja, subjek 

menggunakan hasratnya sebagai penguat daya 

tarik karena subjek adalah seorang laki-laki 

yang berpenampilan sebagai perempuan 

sehingga hal tersebut justru menjadi bahan 

ledekan yang mampu mengangkat acara yang 

dipimpinnya.   

Sejak kecil  SK + Subjek merasakan jika sejak kecil subjek 

cenderung sering bermain boneka karena sering 

bermain dengan kakak-kakak perempuannya.  

2.  Masalah Sosial  Dikucilkan   DK + Profesi sebagai waria membuat orang-orang 

disekitar subjek khususnya kaum anak-anak 

sering mengolok-olok subjek dengan pandangan 

mata yang sinis seolah ingin mengatakan 

“banci” kepada subjek.  Karena dari 

pandangannya, subjek merasa jika mereka 

cenderung memandang dalam sisi negatif.  

3.  Masalah Psikologis Direndahkan  DR ++ Profesi subjek yang awalnya tidak diketahui 

oleh orangtuanya membuat subjek beberapa kali 

dinilai menjalani profesi sebagai pekerja seks 

sehingga banyak penilaian orang yang 

menganggap hal yang sama karena melihat 

subjek merubah penampilannya sebagai 

perempuan.  

Bersikeras 

menjadi 

perempuan  

BK  + Meskipun mendapat penolakan namun subjek 

tetap berusaha dan bersikeras serta memaksa 

diri untuk tetap mempertahankan keputusannya 

untuk merubah penampilannya sebagai 

perempuan.  
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4.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

konsep diri  

Dekat dengan 

Tuhan  

DT +++ Ketekunan subjek untuk beribadah ditunjukkan 

oleh subjek dengan menjalankan sholat jumat 

setiap saat. Subjek juga selalu mlibatkan Tuhan 

dalam aktivitasnya sehingga subjek meyakini 

jika segala rejeki yang diterimanya telah diatur 

oleh Tuhan.  

 

Orangtua 

meninggal  

 

OM ++++ Pengalaman menyedihkan saat orangtua 

meninggal membuat subjek menyadari jika saat 

ini peran sebagai kepala keluarga digantikan 

oleh dirinya sebagai anak laki-laki tertua dari 

keluarganya.  

 

Dapat menerima 

saran  

MS ++ Di saat menjalani profesinya subjek sering 

mendapat masukan dan saran supaya dirinya 

tidak menjadikan orang lain sebagai bahan 

untuk memeriahkan suasana acara, karena 

menghindari perilaku subjek jika hal tersebut 

justru menyakiti orang lain.  

 

Sudah memaafkan  SM + Pengalaman subjek disakiti oleh teman 

sekerjanya karena berebut pekerjaan juga 

membuat subjek berpikir untuk memaafkan 

segala kecurangan yang pernah dilakukan teman 

subjek terhadap dirinya.  

 

Keluarga 

menerima  

KM +++ Keterbukaan subjek terhadap keluarganya 

membuat subjek memberikan pemahaman jika 

perubahan penampilannya disebabkan oleh 

tuntutannya profesi yang dapat mendukung 

dirinya dalam mendapatkan uang guna 

memenuhi kebutuhan keluarga.  
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Mendapat 

pengakuan  

MP +++ Bentuk profesionalitas kerja dari subjek juga 

membuat orang lain mudah mengingat dan 

mengakui kemampuan serta keberadaan subjek 

sehingga banyak orang yang mengakui subjek.  

Memaknai 

pengalaman  

MK +++ Adanya pengalaman yang menyedihkan saat 

kehilangan ayah membuat subjek merubah 

dirinya menjadi lebih positif sehingga subjek 

menjadi lebih bertanggungjawab terhadap 

keluarga. Selain itu, subjek yang pernah 

memiliki pengalaman berebut pekerjaan juga 

memaknai kejadian tersebut dengan 

memandang jika segala sesuatu yang terjadi 

dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh 

rencana Tuhan. 

Menyelesaikan 

masalah  

MM + Subjek berusaha untuk menyelesaikan setiap 

masalahnya sendiri dengan cara membuktikan 

kepada semua orang yang memandang negatif 

dirinya jika perubahannya dilakukan untuk 

menunjang profesionalitas kerjanya.  

Sadar peran  SP ++++ Setelah ayahnya meninggal subjek menyadari 

jika dirinya adalah anak laki-laki tertua yang 

kini memiliki tanggungjawab untuk melindungi 

dan menghidupi keluarga,  

Merencanakan 

masa depan  

MSD ++ Subjek menyadari jika profesinya saat ini tidak 

bisa terus dipastikan dapat bertahan dengan 

lancar sehingga subjek berusaha mencari usaha 

lain yang memiliki kemungkinan membantu 

subjek menjadi mendapatkan pemasukan demi 

perekonomian keluarga.  
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Diterima 

oranglain  

 

DO  +++ Keterbukaan subjek dengan orang-orang yang 

baru dikenalnya membuat orang merasa terhibur 

dan mudah mengenal subjek. Sehingga orang 

lain dapat menganggap dan mengakui 

keberadaan subjek di tengah-tengah mereka.  

5.  Struktur Diri Paham dan peduli 

pada diri  

PD +++ Subjek memiliki prinsip diri untuk tidak 

merubah keadaan fisiknya seperti yang diyakini 

dalam agamanya. Karena subjek juga 

menyadari jika setiap perubahan yang dilakukan 

akan mempengaruhi kesehatan subjek.  

Menerima 

keadaan diri  

MD ++++ Subjek juga menyadari dan mengakui jika 

dirinya adalah individu berbeda yang 

kebanyakan dibandang orang sebelah mata. 

Sehingga subjek memiliki kesiapan mental 

untuk menghadapi berbagai respon dari 

masyarakat sekitarnya. Termasuk respon negatif 

sekalipun.  

Evaluasi nilai 

hidup  

EN +++ Pengalaman pernah meninggalkan keluarga dan 

ditinggalkan oleh ayah membuat subjek 

menyadari jika dirinya saat ini perlu untuk lebih 

peduli terhadap keluarga karena posisinya 

sebagai anak laki-laki tertua saat ini diganti 

dengan peran sebagai kepala keluarga yang 

perlu bertanggungjawab terhadap keluarganya.  

6.  Ideal Diri   Komunikasi baik  KB ++++ Salah satu hal yang dilakukan subjek untuk 

menyampaiakan keadaannya adalah dengan 

mengkomunikasikan apa yang dia rasakan pada 

orang lain. Selain itu, subjek juga berusaha 

membangun relasi baru dengan orang-orang 

yang mempercayakan acara kepada subjek.  
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Terbuka pada 

oranglain  

TO ++++ Keterbukaan subjek untuk mengakui jika 

dirinya adalah individu berbeda membuat orang 

lain memandang subjek dengan kelebihan yang 

dimilikinya  

Nilai hidup positif  NP ++++ Rasa tanggungjawab subjek kepada keluarga 

untuk bekerja keras agar dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga.  

Bahkan dengan profesinya, subjek juga 

berusaha untuk memberikan penampilan 

terbaiknya sehingga orang lain tidak kecewa 

karena telah mempercayakan acara kepada 

subjek.Subjek juga selalu berusaha mengatur 

dirinya sehingga terjadi kesesuaian antara apa 

yang diinginkan oleh subjek dengan apa yang 

dapat diberikan ole subjek.  

Subjek juga merupakan pribadi yang tepat 

waktu terutama untuk bertemu dengan orang 

lain karena subjek mengatur segala aktivitasnya 

sehari-hari.  

Subjek juga sampai saat ini masih terus 

menjalankan kegiatan keagamaannya, sepeti 

seringnya subjek berziarah ke makam ayahnya 

dan tidak pernah tidak melakukan sholat jumat.  

Subjek juga selalu melibatkan Tuhan dalam 

segala sesuatu dalam hidupnya. Sehingga 

subjek meyakini jika segala rejekinya sudah 

diatur oleh Tuhan tanpa perlu membuat dirinya 

memiliki ambisi yang kuat terutama hanya 

untuk bersaing dengan teman sekerjanya.  
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Teguh pendirian  TG + Subjek merupakan pribadi yang berprinsip 

untuk membawa diri sebaik mungkin supaya 

dapat dihargai oleh orang lain. Dengan kata lain 

subjek tidak pernah ingin standartnya turun atau 

direndahkan teruatama dalam hal pekerjaan.  

Pekerja keras  PK ++ Subjek selalu berusaha untuk memberikan 

penampilan terbaiknya meskipun dalam sehari 

subjek harus berpindah-pindah tempat untuk 

menjalani acara dan memimpin acara yang 

berbeda. Karena subjek berpikir jika segala 

lelahnya dia lakukan untuk mencari uang guna 

memenuhi kebutuhan keluarga.  

Mengembangkan 

kemampuan  

MKM +++ Subjek yang memiliki ketertarikan pada dunia 

kecantikan mulai mau belajar merias sebagai 

bekal jika profesinya saat ini tidak bisa terus 

dijalani.  

Mudah bergaul  MBR +++ Keterbukaan subjek dengan orang lain membuat 

subjek menjadi lebih mudah diingat dan 

diterima serta diakui keberadaanya sehingga 

subjek menjadi mudah dikenal dan mudah 

membangun relasi dengan orang baru, terutama 

dengan orang-orang yang pernah menggunakan 

jasanya.  
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Matriks Antar Tema Subjek 4 

1. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Individu Menjadi Waria  

 SK JP SB OMR PSS KL TPK 

SK -       

JP  -  ++++    +++   +++     +   +++ 

SB   - ++   ++ 

OMR    -   ++ 

PSS     -   

KL      -  

TPK       - 

 

Keterangan :  

SK  : Sejak kecil    JP : Jiwa perempuan  

SB : Suka berdandan    OMR : Orangtua marah    

PSS : Pengalaman seksual salah   TPK : Tuntutan pekerjaan     

KL : Keinginan ibu melihat waria saat mengandung 

 

 

2. Masalah yang Dihadapi Waria  

 DR BK  DK 

 DR - 

 

+++ +++ 

BK 

 

 - + 

DK   - 

 

 

  

 

 

 

Keterangan :  

 

DK : Dikucilkan   

DR : Direndahkan 

BK : Bersikeras menjadi perempuan  
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3. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri  

 DT OM MS SM KM MP MK MM SP MSD DO 

DT 

 

- ++     +++  +++   

OM 

 

 -   ++  +++  +++ ++  

MS 

 

  -   + ++  +   

SM 

 

   -   ++ +    +++ 

KM 

 

    - ++   +++  ++ 

MP 

 

     - ++  +++  + 

MK 

 

      -  +++ ++  

MM 

 

       -    

SP 

 

        - +++ + 

MSD 

 

         -  

DO 

 

          - 

Keterangan :  

DT : Dekat dengan Tuhan   OM  : Orangtua meninggal  

MS : Dapat menerima saran  SM : Sudah memaafkan    

KM : Keluarga menerima   MP : Mendapat pengakuan 

MK : Memaknai  pengalaman   MM : Menyelesaikan  masalah 

SP : Sadar  peran    MSD  : Merencanakan masa depan 

DO : Diterima orang lain 

 

 

 

4. Struktur Diri  

 PD MD EN 

PD - 

 

+++ +++ 

MD  

 

- +++ 

EN   - 

 

Keterangan :  

PD : Paham dan peduli pada diri 

MD : Menerima keadaan diri  

EN : Evaluasi nilai hidup    

 

 



566 
 

 

5. Ideal Diri  

 KB TO NP TG PK MKM MBR 

KB - 

 

 ++++    +++ ++     +++ 

TO  - 

 

++ ++   +++ 

NP   

 

-   ++++ +++ +++ +++ 

TG   

 

 - ++   

PK     - 

 

++++  

MKM      - 

 

 

MBR       - 

 

Keterangan :  
KB : Komunikasi baik   TO : Terbuka pada orang lain 

NP : Nilai hidup positif   TG : Teguh pendirian  

PK : Pekerja keras    MBR : Mudah bergaul 

 MKM : Mengembangkan kemampuan 
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Tabel 5. Intensitas Tema Seluruh Subjek (sebelum disortir) 

Tema S1 S2 S3 S4 Keterangan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

individu 

menjadi waria 

Jiwa perempuan ++++ ++++ ++++ ++++ 

Hal yang 

mendasari 

keputusan waria 

sehingga 

mendorong waria 

untuk 

memunculkan diri 

sebagai 

perempuan.  

Suka berdandan +++ +++ +++ +++ 

Dilakukan untuk 

menunjukkan 

perubahan fisik 

sehingga diakui 

sebagai 

perempuan.  

Dinilai lebih 

cocok menjadi 

perempuan 
+++ - ++++ - 

Subjek 1 dan 3 

mendapat 

penilaian dari 

orang lain yang 

menyebutkan jika 

mereka lebih 

cocok menjadi 

perempuan.  

Profesi pekerja 

seks 
- - +++ - 

Menjalani profesi 

sebagai pekerja 

seks, meskipun 

bukan pekerjaan 

utamanya. 

Tuntutan 

pekerjaan 
- - - ++++ 

Alasan penguat 

untuk mengikuti 

nurani sebagai 

bentuk 

profesionalitas 

dalam menjalani 

pekerjaan dalam 

dunia hiburan. 

Masalah yang 

dihadapi 
Dikucilkan +++ +++ - + 

Subjek 1, 2, dan 4 

dipandang sebelah 

mata, tidak 

dianggap, dan 

jarang disapa oleh 

orang yang ada di 

lingkungannya.   
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Masalah yang 

dihadapi 

Relasi buruk ++ ++++ +++ - 

Subjek 1, 2, dan 3 

tidak pernah 

terlibat dengan 

lingkungan 

masyarakat.   

Direndahkan ++++ ++++ +++ ++ 

Perasaan sedih 

dan kecewa dari 

waria karena 

merasa 

direndahkan oleh 

anggapan orang 

mengenai profesi 

yang 

disamaratakan 

dengan waria lain 

yang berprofesi 

sebagai pekerja 

seks hingga 

perlakuan tidak 

sopan dan tidak 

menghargai. 

Ingin menjadi 

perempuan utuh 
++ ++ +++ - 

Subjek 1,2, dan 3 

ingin melakukan 

perubahan total 

untuk menjadi 

perempuan 

bahkan hingga 

terpikir untuk 

melakukan 

operasi.  

Bersikeras 

menjadi 

perempuan 
+ +++ +++ + 

Usaha keras waria 

untuk tetap 

mempertahankan 

pilihannya 

sebagai 

perempuan 

meskipun 

dihadapkan pada 

penolakan orang 

di sekitar. 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

konsep diri 

Memaknai 

pengalaman 
++++ +++ +++ +++ 

Mencari nilai 

positif yang bisa 

dipelajari dari 

kejadian yang 

dialami. 
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Faktor yang 

mempengaruhi 

konsep diri 

Sadar peran ++++ ++++ ++ ++++ 

Waria mengetahui 

apa yang harus 

dilakukan dalam 

menjalani peran 

baik sebagai 

anggota keluarga, 

pekerja, maupun 

masyarakat dalam 

lingkungan.  

Dekat dengan 

Tuhan 
+++ ++++ - +++ 

Subjek 1, 2, dan 4 

masih sering 

melakukan ritual 

keagamaan dan 

menjalankan 

ajaran serta nilai-

nilai dalam agama 

yang diyakini. 

Keluarga 

menerima 
+++ +++ ++ +++ 

Keluarga yang 

mengetahui dan 

menerima 

keadaan waria 

memberi waria 

kepercayaan diri 

untuk membawa 

diri pada hal 

positif sebagai 

usaha menjaga 

menjaga nama 

baik keluarga.  

Diteima orang 

lain  
++ - +++ +++ Subjek 1, 3, dan 4 

mulai terbuka 

untuk menjalin 

relasi dengan 

orang lain dan 

mulai diterima 

dengan 

keadaannya.  

Dapat menerima 

saran  
+ +++ ++ ++ Saran yang 

diberikan oleh 

orang di sekitar 

mampu diterima 

dan 

dipertimbangkan 

sisi positifnya.   
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Faktor yang 

mempengaruhi 

konsep diri 

Orangtua 

meninggal  
- +++ - ++++ Pengalaman 

orangtua 

meninggal 

menyadarkan 

subjek 2 dan 4 

menjadi pribadi 

yang lebih 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga. 

Mendapat 

pengakuan  
++ ++ - +++ Subjek 1, 2, dan 3 

diakui 

keberadaannya 

oleh masyarakat 

sebagai individu 

berbeda namun 

diakui tidak 

membawa 

dampak negatif 

bagi orang di 

sekitarnya 

teruatama dalam 

hal pekerjaan 

mereka.  

Struktur diri 

Menerima 

keadaan diri 
+++ +++ +++ +++ 

Keempat waria 

memahami status 

waria sehingga 

berbesar hati 

menerima 

keadaan dan 

menerima respon 

orang lain 

mengenai 

keberadaannya 

Paham dan 

peduli pada diri 
+++ ++++ +++ +++ 

Waria memahami 

kelebihan dan 

kekurangan yang 

dimiliki, serta hal 

yang harus dan 

tidak boleh 

dilakukan dalam 

usaha pencapaian 

tujuan hidup 

dalam usaha 

memberikan yang 

terbaik bagi 

dirinya.. 
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Struktur diri Evaluasi nilai 

hidup  
+++ ++++ - ++++ Subjek 1, 2, dan 4 

berusaha merubah 

bagian diri yang 

dianggap negatif 

dan memperbaiki 

diri untuk menjadi 

lebih baik.  

 

Ideal diri 

Komunikasi baik  ++++ +++ ++++ ++++ Berusaha 

membangun 

komunikasi 

supaya dapat 

memiliki relasi 

yang baik dengan 

orang lain dan 

dapat diterima 

tanpa syarat 

sesuai dengan 

keberadaannya 

sebagai individu 

berbeda.  

Terbuka pada 

orang  
+++ ++++ +++ ++++ Mengakui 

keadaannya 

sebagai individu 

berbeda dan 

menunjukan diri 

apa adanya 

melalui pikiran 

maupun perilaku 

di hadapan orang 

lain  

Nilai hidup 

positif  
++++ ++++ ++ ++++ Memiliki prinsip 

hidup positif 

melalui 

tanggungjawab 

terhadap keluarga, 

kedisiplinan, dan 

usaha-usaha untuk 

berperilaku baik 

tanpa merugikan 

orang lain dan 

memaafkan 

kesalahan orang 

lain yang 

menyakiti.   
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Ideal diri 

Mengembangkan 

kemampuan  
+++ - ++ +++ Subjek 1, 3, dan 4 

memiliki talenta 

dan ketertarikan 

terhadap hal 

tertentu yang 

diusahakan untuk 

dikembangkan.  

 

Mudah bergaul - - ++ +++ Pada subjek 3 dan 

4 ada keterbukaan 

terhadap orang 

baru yang 

membuat mereka 

menjadi mudah 

untuk bergaul.  
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Tabel 6. Matriks Antar Tema Seluruh Subjek 

Keterangan :  

JP  : Jiwa perempuan    SB : Suka berdandan  

BK : Bersikeras menjadi perempuan  DR : Direndahkan  

MK : Memaknai pengalaman   SP : Sadar peran  

KM : Keluarga menerima    MS : Dapat menerima saran  

MD : Menerima keadaan diri   PD : Paham dan peduli pada diri   

KB  : Komunikasi baik    TO : Terbuka pada orang    

NP : Nilai hidup positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JP  SB BK  DR MK SP KM MS MD PD KB TO NP  

JP  - +++ +++ +++     +++ +++ +++ +++  

SB  -            

BK   -      +++     

DR    -       +++ +++ +++ 

MK     - +++  +++ +++  +++ +++ +++ 

SP      - +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

KM       - +++   +++ +++ +++ 

MS        - +++  +++ +++ +++ 

MD         -     

PD          -   +++ 

KB           - +++ +++ 

TO            - +++ 

NP             - 
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LAMPIRAN C 

SURAT IJIN DAN PERNYATAAN 
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