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PANDUAN WAWANCARA 

A. Identistas 

1. Identitas Subjek 

Nama Inisial  : 

Tempat tanggal lahir : 

Jenis Kelamin  : 

Kota asal   : 

Suku   : 

Hobi   : 

Pendidikan/jurusan : 

Pekerjaan   : 

Penghasilan (bulan) : 

Agama   : 

Kelebihan    : 

Kekurangan   : 

Media sosial  : 
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2. Identitas Keluarga Subjek 

Nama ayah Inisial : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan    : 

Penghasilan (bulan) : 

Nama Ibu   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan    : 

Penghasilan (Bulan) : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Pengalaman bulying yang dialami subjek 

a. Peristiwa apa saja yang di alami berkaitan dengan perilaku 

bullying,  

b. Peristiwa yang paling menyakitkan 

c. Lokasi kejadian 

d. Siapa pelaku bullying 

e. Durasi bullying 

f. Perasaan saat menjadi korban bullying 

g. Dampak yang dirasakan 

2. Munculnya Intensi Bunuh diri setelah menjadi korban bullying 
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a. Stres/depresi 

b. Pelampiasan yang dilakukan 

c. Pengalaman intensi bunuh diri 

d. intensitas munculnya intensi bunuh diri 

e. Faktor penyebap munculnya intensi bunuh diri 

f. Ciri-ciri bunuh diri yang muncul 

g. Perilaku yang muncul terkait perilaku bunuh diri 

3. Menurunya intensi bunuh diri 

a.  Alasan tidak muncul perilaku bunuh diri 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

 

C. Triangulasi 

1. Identitas 

a. Nama Inisial 

b. Hubungan dengan subjek 

2. Pertanyaan 

a. Berapa lama mengenal subjek 

b. Gambaran mengenai subjek 

c. Kejadian bullying yang dialami 

d. Dampak yang nampak 
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Pedoman Obsevasi 

 

 

Koding Tema 

 

Tema Koding 

Intensi 

bunuh diri 

Personal A1 

Sosial A2 

Informatif A3 

Behavioral Beliefs B1 

Normative Beliefs B2 

Control Beliefs B3 

Intensi 

tidak bunuh 

diri 

Personal A1- 

Sosial A2- 

Informatif A3- 

Behavioral Beliefs B1- 

Normative Beliefs B2- 

Control Beliefs B3- 

 

 

 

 

 

 

Observasi Keterangan 

Penampilan fisik subjek 

 Penampilan fisik subjek 

 

Seting lokasi 

 Keadaan sekitar 

 Pencahayaan  

 Kondisi lokasi 

 

Sikap subjek saat wawancara 

 Berbicara dengan lancar  

 Memperlihatkan sikap 

yang tenang 

 Melakukan kontak mata 

 dengan peneliti 

 Ekspresi wajah 

 Terbuka saat menjawab 

 



 
 

113 

 

 

Verbatim 

A. Subjek 1 

Identitas Subjek 

Nama inisial   : RA 

Umur    : 22 

Kota asal   : Semarang 

Hobi    : Nonton drama  

Pendidikan    : S1 

Pekerjaan    : Magang 

Usia mengalami bullying :13-16 tahun 

Jenis bullying   : Verbal dan tidak langsung 

 

Observasi 

 

Observasi Keterangan 

Penampilan fisik subjek 

 Penampilan fisik 

subjek 

 Subjek terlihat rapi dikarenakan 

lokasi wawancara berada di 

kafe kota semarang  
Seting lokasi 

 Keadaan sekitar 

 Pencahayaan  

 Kondisi lokasi 

 Lokasi tempat wawancara 

cukup sepi, hanya ada beberapa 

pelanggan yang datang dlam 

waktu yang sama. 

 Pencahayaan cukup baik dan 

memberikan efek nyaman bagi 

subjek 

 Lokasi yang bersih dan wangi 

juga tidak mengganggu subjek 

dalam menceritakan kisahnya 
Sikap subjek saat 

wawancara 
 Subjek pada awalnya sedikit 
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 Berbicara dengan 

lancar  

 Memperlihatkan 

sikap yang tenang 

 Melakukan kontak 

mata 

dengan peneliti 

 Ekspresi wajah 

 Terbuka saat 

menjawab 

takut saat menceritakan 

kisahnya namun karena selang 

beberapa waktu, subjek terlihat 

lebih lepas dalam menceritakan 

kisahnya. 

 Subjek terlihat kurang tenang, 

karena cuaca hujan dan saat itu 

subjek menggunakan motor dan 

memiliki janji lain. 

 Kontak mata terjadi,namun 

subjek juga terkadang 

melepaskan kontak mata dan 

melamun 

 Ekspresi subjek berbeda-beda 

tergantung dari pengalaman 

yang diceritakan. Subjek juga 

terlihat marah dan malu ketika 

bercerita tentang pelecehan 

seksual yang dialaminya. 

 Subjek terbuka,karena 

memberikan informasi yang 

sangat privasi dan dirinya 

mengaku hanya 

menceritakannya pada sedikit 

orang dekatnya 
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Tabel Verbatim Subjek 1 

No Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

1. 1 Selamat siang mbak.. Siang    

2. 2 Saya putra disini saya 

akan mewawancarai 

mbaknya dalam upaya 

melengkapi skripsi 

tentang intensi bunuh 

diri, pertama-tama mau 

tanya dulu nama 

lengkapnya siapa ya ? 

Nama lengkapnya RA?   

3.  Tempat, tanggal 

lahirnya ?  

Semarang 27 Agustus 

1995  

  

4.  Semarang tanggal 

berapa ? 

27 Agustus   

5.  Oke e, berarti mbaknya 

asalnya darimana ? 

Semarang    

6.  Emang asli semarang 

berarti ya mbak ? 

Asli semarang    

7.  Berarti juga keluarga 

asli semarang semua ? 

Semuanya semarang    

8.  Ayah ibu juga ? Ayah ibu juga, sodara-

sodara dari ayah ibu juga 

di semarang, ada yang di 

luar semarang juga  

  

9.  Berarti suku Jawa ya ? Jawa 1.26   

10.  Mbaknya kalo biasanya 

ada waktu luang, kalo 

ada kayak gitu itu 

biasanya ngabisin 

waktunya ngapain ? 

Biasanya itu nonton film,    

11.  He‟e  terus misalnya kalo bosen 

nonton sama laptop main 

hp kayak baca wattpad 

gitu, itu sih biasanya 

  

12.  Ada kegiatan di luar gitu 

? 

Paling main    
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13.  Main sama ? Main sama temen kampus, 

atau sama yang lainnya 

  

14.  Biasanya kalo main gitu 

emang kayak punya 

temen gerombolan gitu 

ya ? 

Ya temen gerombolan tu 

ya itu-itu aja  

  

15.  Temen kampus ? Iya   

16.  Kalo temen SMA masih 

? 

SMA sih masih, tapi 

sekarang udah jarang 

ngumpul karena satu 

orang udah di luar negeri   

  

17.  Luar negeri.. TKW ya ?  ee.. pelatihan   

18.  O pelatihan..  Pelatihan perawat   

19.  Berarti sekarang 

ngambil kuliah ? 

Di semarang    

20.  Ambil jurusan apa ? Psikologi   

21.  Berarti untuk saat ini ya 

utk saat ini, mbaknya itu 

pemasukannya untuk 

kehidupan sehari-hari 

itu darimana ? 

Dari orangtua, kemudian 

saya disini jadi asisten 

juga  

  

22.  Berarti sudah ada 

pekerjaan sambilan ya ? 

Sudah ada, magang juga 

sih 

  

23.  Kalo boleh tau itu 

perbulannya 

menghabiskan berapa 

sama masuk berapa ? 

Menghabiskannya 

mungkin ya agak boros 

juga sih, pemasukannya 

  

24.  Kira-kira aja, kurang 

lebihnya aja.. 

Ini sama pekerjaan sama 

itu juga 

  

25.  Iya, untuk kehidupannya 

sehari-hari entah itu 

dapet dari orangtua atau 

dapet dari magang sama 

asisten itu ? 

Kurang lebih aku 

dapetnya 800.000-

1.000.000 sih sebenernya  

  

26.  Sama dari orangtua juga 

? 

Iya, udah aku bagi sih 

semuanya, ya biasanya 

juga segitu juga  

  

27.  habisnya juga sama ya Iya,    
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berimbang yaa ? 

28.  Ini juga uang untuk 

main dan yang lain-lain 

? 

Iya   

29.  Oke sekarang kalo 

untuk kelebihannya 

mbak itu kira-kira dalam 

keseharian atau dalam 

kuliah itu apa aja kalo 

boleh tau ? 

Apa ya kelebihanku ya.. 

sebenernya bingung 

masalah kelebihan sih, 

agak bingung masalah 

kelebihan juga sih aku tu 

orangnya agak teliti 

orangnya sebenernya, 

agak teliti soalnya aku 

harus ngecek-ngecek in 

lagi kayak pekerjaan ini 

bener-bener udah apa 

belum ? kadang-kadang 

bolak-balik bolak-balik 

gitu, terus aku merasa aku 

disini juga cukup disiplin 

juga, aku merasa kalo ada 

janji juga selalu tepatin 

juga gitu 

  

30.  Kayak lebih komit sama 

omongannya sendiri ? 

Iya sih   

31.  Ada yang lainnya nggak 

? 

Apa ya, soalnya aku 

kurang evaluasi diri juga, 

aku dapet masukan tu dari 

orang-orang lain juga 

  

32.  Tapi menerima masukan 

dari orang lain juga 

Menerima   

33.  Pernah dapet tekanan 

dari orang lain gitu bisa 

menghandle nggak atau 

lebih sering tertekan ? 

Dulu awalnya itu 

gampang tertekan, terus 

sekarang udah bisa 

ngehandle gimana 

caranya, ya sekarang sih 

udah bisa sih, kalo dulu 

aku agak gampang 

tertekan 

  

34.  Kalo masalah 

kesulitannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

apa kayak 

kekurangannya ? 

Kekurangannya ? aku itu 

agak susah adaptasi sama 

orang  
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35.  Orang baru gitu ? Iya, aku orangnya 

gampang minder juga 

terus habis itu mm.. ck.. 

apa yaa.. yang masih 

kurang, itu sih sebenernya, 

sama aku agak molor dikit 

orangnya.. 

  

36.  Molor ?  Molor waktu.. kalo janjian 

tu mungkin aku dateng, 

Cuma agak molor  

  

37.  Kalo media sosialnya 

punya instagram ?  

Ada, line ?   

38.  Yang dari dulu ? Facebook masih ada, 

twitter masih ada  

  

39.  Nanti aku minta ya.. Okee   

40.  Sekarang aku mau tanya 

tentang pengalamannya 

mbaknya, tadi kan dulu 

itu mungkin dari SMP-

SMA, sampai kuliah 

berarti sampai sekarang 

ini, pernah nggak 

mengalami tekanan dari 

temen-temen atau 

misalnya bullying ? 

entah itu dari verbal, 

fisik, media sosial dan 

seperti itu.  

Kalo media sosial 

mungkin aku nggak kerasa 

kali ya, cuman pernah 

kesindir aja gitu, terus 

kalo fisik itu aku juga 

agak lupa juga ya, 

kayaknya sih nggak 

pernah kalo fisik, kalo 

verbal itu lumayan  

  

41.  Oke berarti lebih ke 

verbal ya, ceritanya itu 

kayak gimana ? 

seingetnya  

Seingetku yaa, jadi dulu di 

jaman SMP itu tu aku 

pernah juga kan ya jaman 

dulu kan ada „ece-ecean‟ 

orang tua gitu ya mas ya ? 

pas orangtua, bapaknya 

siapa jadi kayak diledekin 

suatu waktu, atau 

misalnya kalo dari 

namanya ada yang aneh 

gitu ya, jujur namaku 

disini tu ada satu kata 

yang itu kayak kata cowok 

gitu lho, nggak lumrah di 

nama cewek, nah disitu 

mulailah aku dipanggil 

dengan nama itu, dan itu 
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kebetulan nama ayahku 

sendiri, disitu aku 

„yaudahlah nggak bakal 

diulangi kali ya‟ terus kok 

lama-lama diulangin dan 

itu tu bikin aku jengkel 

juga sih kok nama ayahku 

kok diomong-omongin 

juga gitu lho, „emang apa 

salahnya kalo mereka 

manggil namaku sendiri ?‟  

42.  Berarti yang itu pada 

waktu SMP ? 

SMP-SD dulu juga pernah   

43.  SMP-SD... SMA pernah tapi udah 

pada nggak terlalu sering 

juga sih, yang masalah 

dulu SD sama SMP, jadi 

dulu aku Cuma, aku 

paling males kalo kumpul 

bareng temen, SMP 

terutama sebenernya  

  

44.  Nah mereka sudah 

terbiasa dengan 

menekankan kamu 

seperti itu ya ? 

Iya    

45.  e.. untuk peristiwa 

lainnya ? 

Seng lainnya tu, 

sebenernya aku juga 

nyadarin kalo aku 

adaptasiku kurang, disini 

aku juga belajar dari 

kuliah juga, e, gimana 

caranya juga biar kita tu 

gampang berinteraksi 

juga, terus gimana caranya 

biar orang lain bakal e.. 

kalo misalnya mau 

temenan sama aku juga, 

„gimana nih cara mau 

temenan sama aku ?‟ sama 

ini walaupun itu tu 

orangnya kayak gini aku 

juga mau deket sama ini 

dia juga harus deket sama 

aku juga, jadi tu kita bakal 

jadi satu juga, jadi kan 

sinkron gitu kan mas, dulu 

tu kayak mereka tu nggak 
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ada usaha buat deketin 

aku, itu juga kalo aku mau 

deketin mereka juga kayak 

mau menjauh gitu, jadi 

cuman ngomongnya 

cuman seperlunya aja, 

terus waktu aku ngajak 

bersandar gembel itu tu 

juga kayak nggak digubris 

gitu lho mas  

46.  Berarti bisa nggak kalo 

aku simpulin karena 

tekanan kamu merasa 

sosial menjauhi kamu 

gitu ? 

Heemh   

47.  Kalo kan beberapa kali 

mendapat tekanan dari 

teman-teman kamu 

entah siapapun itu, kira-

kira yang paling 

menyakitimu itu yang 

mana ? 

Yang paling menyakiti ku, 

apa yaa.. menurutku 

menjauhi itu sih, karena 

aku nggak suka dijauhi 

aku tu tau aku juga 

kesepian juga, aku nggak 

punya temen makanya 

temenku juga itu-itu aja, 

sampe orangtuaku juga 

ngibur kenapa kok 

temenmu Cuma itu-itu aja 

? kamu main sama itu-itu 

aja ? kenapa kamu nggak 

memperluas jaringanmu 

juga ?  

  

48.  Dan itu terjadi pada 

waktu ? 

Pada waktu.. sebenernya 

aku kuliah udah ditegur 

kayak gitu juga, akhirnya 

aku kuliah agak ngubah, 

ngubah aku juga sendiri 

biar gimana caranya aku 

punya temen,   

  

49.  Oke mm,, beberapa 

anak-anak itu terjadi 

dikampus berarti ya ? 

Dari orangtua,    

50.  Dari orangtua juga Dari orangtua sebenernya, 

kalo dikampus itu karena 

udah mulai, aku udah 

mulai bisa ngendaliin 

adaptasiku juga kali ya, 

caranya gimana biar bisa 
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dapet temen juga, itu juga 

masih awal-awal kuliah 

aku juga agak minder juga 

buat dapet temen, bisa 

nggak ya aku dapet temen 

yang, „nggak kece nggak 

papa deh‟ yang penting 

bisa awet besok kalo 

besok kita bisa kumpul-

kumpul kalo udah tua gitu, 

juga aku minder kan, aku 

sendiri juga universitas 

yang aku kuliah itu, 

mayoritas aku tau dari 

kakak-kakakku juga dan 

itu dari kongko-kongko 

juga jadi disitu juga 

minder karena aku juga 

nggak kaya juga 

sebenernya, aku minder 

mereka mau nggak nerima 

aku kayak gini, takutnya 

kalo nggak nerima aku 

kayak gini misalnya kayak 

dulu juga pernah sih, 

jaman SMA dulu tu aku 

nggak pernah diajak main 

itu tu soalnya mereka tau 

kalo misalnya tu aku 

nggak bakal boleh diijinin 

main sama orangtuaku, 

kayak gitu, jadi dulu tu 

aku dianggep mereka anak 

pungut gitu lho, nggak 

boleh main-main, jadi tu 

mereka mau main tu aku 

tanya dulu, mereka cerita 

kemaren gini ya seru ya ke 

sini..sini..sini, habis itu 

aku tanya lha emang 

kalian kemaren kemana, 

main kesini, „lha kok aku 

nggak di ajak, nggak di 

sms nggak diajak?‟ „lha 

ngapain diajak, sms kamu, 

orang kamu pasti nggak 

dibolehin orangtuamu, ya 

oke aku kayak gitu bener 

sih bener cuman ya aku 

juga butuh usaha juga 
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sama orangtuaku, kalo 

kalian mau ngajak aku 

tolong kalian kerumahku, 

minta ijin barangkali 

dibolehin sama mamaku 

apa bapakku, kayak gitu    

51.  Oke Sebenernya sih itu   

52.  Berarti selain dari 

temen-temen juga 

orangtua punya andil 

dalam menekan kamu 

gitu ya ? 

Neken gitu aja sebenernya   

53.  Berarti bisa aku bilang 

pelakunya itu temen-

temen kamu dan salah 

satunya juga orangtua 

kamu ? 

Orangtua nggak terlalu 

banget sih sebenernya, ya 

lebih ke temen-temen, 

lebih sakit atinya ke 

temen-temen,  

  

54.  Oke, yang masalah 

sosial itu ya ? 

Iya   

55.  Terus e, ini dalam 

peristiwa bullyiing itu 

apakah dalam satu 

peristiwa itu lama nggak 

? 

Sebentar, sebentar tapi 

lumayan  

  

56.  Sebentar-sebentar, kira-

kira berapa bulan atau 

berapa hari dalam yang 

sama, misalnya sama-

sama dijauhi, misalnya 

kau tu dijauhi selama 

satu tahun kayak gitu,  

O kayak gitu, aku berapa 

yaa... ya mungkin satu 

semester  

  

57.  Yang pas kuliah ya ? Pas waktu kuliah tu agak 

lama sih sebenernya, 

masih agak minder juga 

waktu itu, belum berani 

ngomong, mungkin kalo 

pas kuliah itu satu tahun, 

satu setengah tahun 

mungkin  

  

58.  Cukup lama yaa ? Iya    

59.  Itu termasuk tekanan 

dari orangtua juga ? 

menambahkan kamu 

Iya sih sebenernya, 

sebenernya aku taunya 

juga baru-baru ini, kalo 
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sedih gitu ya ? orangtua karena soale aku 

main sama itu-itu aja, 

kamu kok main sama itu-

itu aja ? kenapa kamu 

nggak punya temen lain ?  

60.  Oke terus e apa aja to 

yang kamu rasain, jadi 

yang keluar ketika orang 

lain menekan kamu 

termasuk keluargamu 

menekan kamu tu yang 

kamu rasakan apa ? 

Aku, aku stres, mereka 

nggak, mereka nggak tau 

kondisiku kayak gimana 

walaupun aku cerita juga 

mereka pasti ya 

memutarbalikkan lagi,  

  

61.  oke Kesalahan dikamu bukan 

di aku gitu lho jadi disitu 

yang perlu diubah itu aku, 

ya aku tau aku sadar tapi 

ya jangan neken-neken 

aku kayak gitu  

  

62.  Berarti lebih stres ya ? Iyaa   

63.  Ada perasaa lain nggak 

yang muncul ? 

Mmm, ya tertekan itu juga 

sih, agak bingung juga aku 

kudu gimana aku nggak 

tau juga waktu itu tu 

solusinya harus gimana ?   

  

64.  Stres, bingung, oke ada 

yang lain ? 

Terus juga semenjak aku 

dijauhin kayak gitu, aku 

juga nyari tau kesalahanku 

tu apa, makanya disitu aku 

takut salah  

  

65.  O dari situ muncul kamu 

mulai sangat berhati-hati 

? 

Iya    

66.  Dan takut salah itu ? Iya   

67.  Tapi dampaknya kamu 

takut salah itu apa ? 

kayak realistisnya tu 

gimana ? 

Dampaknya aku takut 

salah, aku nggak cepet 

ambil keputusan waktu 

itu, terus mm.. mungkin 

lebih teliti juga dalam 

ngerjain apa-apa gitu kalo 

bertindak juga lebih hati-

hati juga, kalo ngomong 

juga harus hati-hati juga 

jadi yang aku lakuin itu tu 

harus tak pikir bener-
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bener baik atau enggak, 

gitu 

68.  Berarti termasuk muncul 

perasaan takut ya ? 

He,em   

69.  Oke, berarti e, beberapa 

perasaan muncul dan 

kamu nangani nya 

gimana ? terus kamu 

stres, kamu takut, tadi 

apa satunya ?  

Bingung   

70.  Bingung... Aku nanganinya ? tidur, 

kadang-kadang aku juga 

nangis sendiri  

  

71.  Nangis ? Tapi ya nggak terlalu 

sering juga sih nangisnya 

kayak ngerasa aku tu, 

kayak aku tu nggak 

berguna gitu lho, dulu aku 

juga pernah ngerasa nggak 

berguna,  

  

72.  Pernah ngerasa sempet 

kalo kamu nggak 

berguna ? 

Iya, terus tu aku juga 

mikir, apa aku tu aneh, 

apa mereka njauhin aku 

karena aku aneh, atau 

gimana aku juga nggak tau  

  

73.  Oke terus masuk ke e, 

stres nya itu ya, stres 

nya itu, coba kamu 

ceritain stres mu tu 

semacam gimana sih ? 

Maksudnya mas ?   

74.  Stresnya tu yang kamu 

lakuin setelahnya apa 

yang kamu rasakan, o 

khususnya pada saat 

stres gitu loh, kan 

beberapa orang stres, 

„ah aku makan yang 

banyak dan lain-lain‟ 

ada orang yang nangis 

ada orang yang,   

Ohh.. aku cenderung aku 

nggak makan 

  

75.  Cenderung nggak 

makan ya ? 

Cenderung nggak makan 

terus aku kayak diem 

dikamar aja gitu, terus 

tidur, waktu dulu sih itu 
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atau misalnya main sama 

temen deketku itu lebih, 

lebih baik kalo mau 

bersosial ya, tapi temen 

deket aja, 

76.  oke berarti cukup ada 

jarak sama sosial baru 

ya ? 

Iya   

77.  Karena takut tadi ? Iya    

78.  Eh.. terus e saat kamu 

tertekan, jadi ada sisi 

saat kamu stres, tertekan 

dan lain-lain pernah 

nggak kepikiran untuk 

„ah yasudahlah aku 

cukup sampai disini ?‟ 

kayak gitu.. 

Itu aku lebih ke pesimis   

79.  Pesimis ? pesimisnya 

kayak gimana ? 

Pesimisnya gimana ? 

yaudah lah aku emang 

orangnya kayak gini, aku 

nggak bisa buat bersosial-

sosial terlalu luas gitu 

kayak temenku yang dia 

gampang buanget buat 

ngomong-ngomong di 

depan kayak gitu, aku 

bukan tipe orang yang 

kayak gitu terus juga aku 

kalo mau cerita-cerita ke 

orang juga agak takut-

takut juga sebenernya, 

cuman ya aku ya gimana 

caranya, sekarang biar aku 

punya temen aku harus 

cerita juga masalahku juga 

  

80.  Kalo saat diri kamu 

SMP sampai sekarang 

pernah nggak kepikiran 

untuk mengakhiri hidup 

? 

Dulu sih, kepikiran aja    

81.  Kepikiran aja ? Kalo ngelakuin aku nggak, 

aku soalnya juga masih 

inget norma juga  

B1- 

B2 

Keinginan 

bunuh diri dan 

pengaruh sosial 

82.  Kepikirannya itu saat Kepikirannya itu waktu A2 Anggapan 
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kapan, saat kejadian apa 

dan seperti apa ? 

aku udah mulai dijauhin, 

jadi aku kayak di kelas tu 

cuma punya temen satu 

atau dua orang aja paling 

tiga temen itu bangku-

bangku aja sih, depan 

sama sebelahku gitu, terus 

sama belakangku gitu, 

nggak sampe 10 lebih juga 

gitu temenku, yang deket-

deket 

sosial  

83.  Dan itu saat dimana 

kamu sangat pesimis ya 

? 

Heemmh, dulu aku bener-

bener ngedown waktu 

SMP sebenernya  

A1 Frustasi 

84.  Itu justru terjadi SMP ? 

e dari dulu sampai 

sekarang pernah terjadi 

lagi nggak untuk 

keinginan khususnya 

keinginan untuk 

mengakhiri hidup itu ? 

Ndak BI - Keinginan 

bunuh diri 

85.  Terpikirkan ? Terpikirkan sih belum, 

SMP,  

  

86.  SMP ya ? SMP tu cukup 

lama ya ? berarti 

beberapa tahun yang 

lalu ya ?  

Heem, terus kayak 

misalnya dulu juga waktu 

SD tu ya ada salah satu 

temenku, jadi di SD 

pertamaku dulu tu kita tu 

kayak ya biasalah mas 

kalo boongin temen kita 

kedip-kedipan mata gitu 

kan  

  

87.  Heem,  Kita kedip-kedipan mata, 

kita ketemu ya di lombok 

ya terus ketemu aku di 

lombok terus kemudian, 

dia tu kayak kemudian 

beberapa bulan kemudian 

kayak dua bulan atau tiga 

bulan itu tu dia bilang 

kayak, aku tu  rasanya 

nggak ke lombok bareng 

si ini, bareng si aku ini, 

yang bilang itu temenku 

itu, dia tu mboongin 

kalian kayak langsung 
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menuduh aku gitu lho, 

terus habis itu kok aku tok 

yang disalahin kan kamu 

juga salah, kok Cuma aku 

tok, jadi disitu tu aku 

sebagai pihak yang 

bersalah gitu lho, kayak 

mereka langsung ngejudge 

ih, aku pembohong aku 

pembohong, kayak di 

judge kayak gitu, habis itu 

aku ya agak mulai njauhin 

mereka dulu buat 

nenangin diri dulu, karena 

mereka juga ya agak mikir 

mungkin ngapain dia 

pembohong   

88.  Oke, e SMA-Kuliah gitu 

sedikitpun nggak pernah 

terfikirkan untuk itu ? 

Mm.. Nggakk B1 Keinginan 

bunuh diri 

89.  Nggak ya ? terus e kamu 

dapat informasi tentang 

tiba-tiba ni, kan nggak 

mungkin muncul 

keinginan mengakhiri 

itu tiba-tiba kan ? nah 

itu dapet informasi itu 

darimana ?  

Sebenernya nonton dari 

film, nonton dari film 

terus habis itu kayak dari 

berita-berita gitu ada suatu 

kegagalan gitu terus 

sebaiknya bunuh diri aja 

biar nggak, biar nggak 

nyiksa diri lagi kan ? biar 

semuanya plong gitu lho, 

terus aku pengen nyo- 

pengen dulu kepikiran sih, 

bukan pengen nyoba, tapi 

kepikiran buat ngakhirin 

hidup itu 

A3 

B1 

Keinginan 

bunuh diri dan 

Informasi 

bunuh diri  

90.  Oke, kira-kira saat itu, 

apa dampaknya kamu 

memikirkan itu 

beberapa orang ya ? aku 

cerita sedikit, beberapa 

orang ketika mulai 

down mulai stres dan 

mulai punya keinginan 

seperti itu entah nilainya 

menurun, entah 

sosialnya menjauh entah 

dia sakit-sakitan atau 

tiba-tiba kecelakaan dan 

lain-lain kira-kira yang 

Yaudah pengen mati aja 

rasanya kayak nggak 

berharga lagi,  

B1 

B3 

Keyakinan 

bunuh diri  
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kamu alami itu nah 

kayak gimana ? yang 

kamu alami saat di titik 

kamu sudah sangat 

down, sudah ingin 

kepikiran untuk itu ? 

91.  Ada dampak lainnya 

nggak misalnnya kayak 

nilaimu jadi turun, atau 

kamu sakit seperti itu ? 

atau kamu sering jatuh 

dan lain-lain ?  

Mm nilaiku waktu itu 

biasa aja sih mas, aku 

bukan termasuk yang 

pinter dan bukan termasuk 

yang bodo-bodo juga 

mungkin aku lebih 

dampak orang luar itu 

nggak kena dampaknya 

sebenernya tapi aku yang 

kena dampaknya   

  

92.  Ee sulit tidur ? Iya    

93.  Makan ? Makan, emang dulu aku 

nggak suka makan  

  

94.  Emang nggak suka 

makan ya ? sosialnya ? 

menjauh ? 

Aku yang mengurung diri  A2 Jarak sosial 

95.  Kamu ngurung diri ya ? 

hanya, sebelum itu 

kamu ngurung diri 

nggak ?  

jarang, jarang ngurung diri   

96.  Berarti setelah stres itu 

kamu mengurung diri ?    

Heem A2 Jarak sosial 

97.  Berarti ada perubahan 

sosialnya itu ya ? 

Iya, kayak udah males 

buka sosial media tu udah 

males, kadang kalo lagi 

pengen nyoba ya buka tapi 

sebenernya pas aku mbuka 

tu kayak setengah ati gitu 

lho mas, kayak males liat-

liatnya   

A2 Jarak sosial 

98.  Heem, kenapa males 

liatnya ? 

Toh aku juga, kayak 

misalnya aku mention 

orang ni, halah paling 

mereka nggak mention 

aku balik, gitu terus kayak 

misalnya aku ngucapin 

apa gitu ke mereka, alah 

paling juga nggak dibales 
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juga komentarku apa apa 

gitu terus disitu aku juga 

mulai minder masalah 

sosial dari media sosial itu 

juga   

99.  Kalo media sosial 

minder dari media sosial 

itu gimana ? 

Males ngeposting sesuatu    

100.  Karena ? karena mesti nggak ada 

orang yang komen, 

  

101.  Oo dan itu menurutmu 

termasuk.. 

Nggak ada yang peduli 

juga kayak gitu 

  

102.  Kamu merasa orang 

tidak perduli ? 

Heemh   

103.  Oke, kalo sindiran-

sindiran secara langsung 

gitu dari media sosial 

pernah nggak ? 

Aku belum pernah nemu 

mas,  

  

104.  Tapi kamu merasa 

ketika kamu posting 

sesuatu orang tidak 

peduli gitu ya ? 

Ya mungkin ya peduli 

sedikit dan kepencet atau 

apa gitu  

  

105.  Oke, terus pastikan saat 

itu e kamu gagal, kamu 

Cuma keinginan aja kan 

? 

Heem   

106.  Nggak sampe ke 

perilaku itu, nah kira-

kira kenapa sih nggak 

sampe perilaku itu ? apa 

aja yang membuat kamu 

tidak sampai ke perilaku 

itu ? 

Selain aku disisi aku 

pengen mati, aku juga 

pengen hidup juga  

B1- Keyakinan 

bunuh diri 

107.  Oke, pribadi berarti ya ? Iya, ya emang sebenernya 

dari tadi itu ya emang 

agama itu juga,  

A2- Pengaruh sosial 

108.  Agama ? Aku takut, aku takut 

sebenere, itu juga kayak 

mikir apa gantung diri ya 

terus mikir mesti sakit, 

aduh sakitnya lama atau 

minum baygon atau apa 

B1- Keyakinan 

bunuh diri 
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juga ah itu nggak enak, 

juga mikirnya juga aneh-

aneh gitu lho, kayak 

nggak mau 

109.  Kalau saat kamu muncul 

keinginan untuk itu ? 

kamu merasa ketika 

kamu sudah misalnya 

jadi ya ? 

Hah ?   

110.  Misalnya kamu gantung 

diri itu, kamu merasa 

orang akan gimana ? 

Ya mungkin dunia Cuma 

bilang, oh ini udah mati, 

yaudah gitu doang  

B2 Anggapan 

sosial 

111.  Berarti kamu merasa 

orang-orang justru biasa 

aja ya ? kamu merasa 

ada orang-orang yang 

mungkin sangat tersakiti 

nggak ketika kamu 

memilih untuk itu ?  

Mungkin orangtua kali ya 

? 

B2- Anggapan 

sosial 

112.  Orangtua ?  Orangtua keluarga, itu..  B2- Anggapan 

sosial 

113.  Teman ? Teman mungkin yang 

deket kalo yang nggak 

deket ya mungkin ya udah 

biasa aja,  

B2 Anggapan 

sosial 

114.  Tapi kamu takut ya 

istilahnya karena 

agamamu mengajakan 

untuk itu tidak baik dan 

resikonya dosa dan lain-

lain banyak ?  

Iya, resikonya ini kan 

masuk neraka kan itu ? 

  

115.  Masuk neraka ya ? Agama kan ngajarinnya 

kalo bunuh diri kan masuk 

neraka, terus juga selain 

itu kan apa sih dari sosial 

juga kan banyak tetangga-

tetangga tau ini 

meninggal, ini anaknya 

keluarga ini meninggal, 

lha kenapa meninggaljnya 

? bunuh diri, kayak gitu 

kan orangtuaku yang 

bakal kena imbas jeleknya 

juga kan disitu, terus aku 
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juga mikir juga kalo 

bunuh diri tu nggak, 

nggak segalanya 

menyelesaikan masalah 

juga  

116.  Berarti kamu juga sadar 

menurut norma, itu akan 

jadi pergunjingan ya ? 

Iya    

117.  Dan menyusahkan 

keluarga kamu juga ? 

oke jadi e kamu hanya 

istilahnya hanya 

kepikiran saja ? tapi 

kamu pernah coba 

sedikit aja gitu kayak 

misalnya e beberapa 

orang mulai melukai 

dirinya secara langsung, 

atau apa misalnya kamu 

ada di suatu tempat tiba-

tiba ingin terjun gara-

gara kepikiran banyak 

hal seperti itu ? yang 

secara realistis hampir 

sampai ke sana ? 

Enggak, alhamdulilahnya 

enggak 

  

118.  Untuk melukai diri 

sendiri pun nggak ya ? 

Enggak, cuman hanya 

kepikiran aja  

  

119.  Oke, selain dari tadi, apa 

tu agama terus selain 

itu, apakah kamu masih 

takut akan sosial kamu 

dampak kamu 

melakukan itu, apakah 

ada hal lain nggak yang 

membuat kamu tu oke 

ini tidak baik dan aku 

tidak boleh 

melakukannya tapi kan 

kamu masih memikirkan 

teman-temanmu atau 

kamu masih memikirkan 

masa depan ? 

Aku masih memikirkan 

masa depan, soalnya aku 

masih pengen, kan itu kan 

kepikirannya SMP ya mas 

ya aku juga pengen 

ngerasain masa SMA tu 

gimana pas aku kuliah tu 

gimana, o mungkin masa 

SMA aku seharusnya 

mengubah diri lebih sosial 

gitu, mungkin ndak bakal 

ada kayak gini lagi, tapi 

pas SMA aku belum 

sepenuhnya mengubah 

sosialku, kemudian untuk 

kuliah udah mulai 

lumayan sedikit-sedikit, 

setengah-setengah bisa 

cuman  ya nggak 

sepenuhnya aku lepas dari 

B3- Kontrol 

terhadap 

perilaku 
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orangtuaku, jadi masih ada 

penekanan dari orangtua 

120.  Sampai sekarang masih 

ada ? 

Masih ada   

121.  Tapi nggak sampai 

kamu, bikin stres ?  

Ndak, aku nggak ambil 

peduli waktu itu karena 

aku udah nggak ambil 

peduli,  

  

122.  terus setelah kejadian 

yang paling 

menyakitkan itu kamu 

justru kebal ya ? 

istilahnya kamu udah 

nggak peduli dengan 

hal-hal seperti itu ? 

Udah, tak biarin aja   

123.  Kalo misalnya terjadi ni, 

ada temenmu yang 

secara verbal menghina 

kamu ? 

Kalo mungkin 

menghinanya sekali-dua 

kali itu nggakpapa sih 

mas, maksudnya kalo 

misalnya nggak sengaja, 

dia nggak tau apa-apa, dia 

tiba-tiba kayak gitu 

ngejudge aku, kayak gitu 

yaudah biarin aja, toh dia 

nggak tau aku yang 

sebenernya kayak gimana, 

terus juga kalo misalnya 

itu temen deketku dia 

ngehina aku tapi ada 

alesannya kenapa dia 

ngehina aku kayak gitu 

aku terima, tapi kalo dia 

temen deketku, dia 

ngehina aku nggak ada 

alasannya gitu ya aku 

nggak terima 

  

124.  Kalo dari orang yang 

nggak kamu kenal, 

kamu biasa aja ? 

Biasa aja soalnya dia 

nggak tau aku 

  

125.  Kalo dari yang kamu 

kenal ?  

Yang aku kenal ? ya itu 

tadi ada dua itu,  

  

126.  Oke Kalo ada alasannya ya 

nggakpapa kamu nghina 

aku aja, kalo nggak ada 
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alasan buat ngehina aku, 

ya ngapain kamu kok 

ngehina aku ? aku ya sakit 

ati, kayak gitu..  

127.  Oke, ada nggak hinaan 

hinaan khusus misalnya 

beberapa orang dihina 

tentang fisik biasa aja 

tapi ketika dihina 

tentang orangtua dia 

ingin berontak gitu, nah 

kalo pengalamannya 

mbaknya sendiri ? em, 

khususnya dihina apa itu 

? ada nggak ? 

Fisik aku pernah dihina, 

orangtua juga itu masalah 

orangtua, nama orangtua 

tu juga nama ayah ku itu 

kan kidal ya mas ya, jadi 

tangan kanannya itu 

emang nggak berfungsi ya 

mas ya, jadi dia semua 

aktivitas pake tangan kiri, 

jadi mereka kayak ngira, 

ayahnya si ini ni, dia 

nggak punya tangan kanan 

atau apa-apa gitu kan, 

dihina kayak gitu juga, 

ayahku dulu pernah itu 

aku, nganterin barang 

yang waktu itu aku tinggal 

dirumah, aku telpon waktu 

itu tolong minta anterin di 

sekolahan terus ya dia 

nganterin ke sekolahan 

ndelalah ada adik 

angkatan yang dia kenal 

aku, terus adik kelasku 

tanya, mbak, mbak itu 

kakekmu ya ? disitu aku 

sakit juga, itu ayahku tapi 

kenapa kamu tiba-tiba 

ngejudge kakekku, aku tau 

dia tu tua, tapi kamu ya 

nggak usah ngomong itu 

kakekku,  

  

128.  Oke, ee kalo dari sisi 

lebih sakit ya ? kamu 

lebih sakit mana kamu 

sendiri yang dihina atau 

justru orang terdekatmu 

yang dihina ? 

Aku lebih sakit orang 

terdekatku terhina 

  

129.  Kayak semacam 

orangtua ? 

Iya, soalnya sebenernya 

walau aku agak jengkel 

sama orangtuaku karena 

dia kayak gitu sama aku, 

ya mereka tu orangtuaku 
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aku masih butuh mereka,  

130.  Terus setelah temenmu 

melakukan itu, 

marahmu tu seperti apa 

? atau kamu justru 

cuman sedih ? 

Aku sedih, aku jengkel   

131.  Balas nggak kamu ? Enggak, aku diem   

132.  Pernah nggak suatu saat 

ketika ada tekanan 

seperti itu kamu 

berontak ? entah kamu 

pukul lah, entah kamu 

hina balik ? 

Enggak, aku nggak berani 

ngelakuin hal itu   

  

133.  Semua kamu handle 

sendiri berarti ? 

Aku diem, aku ngempet 

sendiri  

  

134.  Sampai disuatu sisi 

kamu merasa tertekan ?  

Iya, sampai aku juga 

pernah mungkin titik 

jauhku cuman sampe 

benci sama orang itu  

  

135.  Benci ? Jadi kayak udah nggak 

mau berurusan lagi sama 

orang itu, gitu 

  

136.  Banyak nggak orang 

yang kamu benci ? 

Ndak, ndak terlalu   

137.  Oke, orangtua kamu tau 

? 

Tau apa ?   

138.  Tau kamu tertekan, 

kamu cerita nggak atau 

kayak gimana ?  

Kalo masalah aku tertekan 

tentang pendidikan 

orangtua tau, tapi kalo 

masalah sosial tertekan 

mereka nggak tau  

  

139.  Oke kenapa ? Aku nggak cerita   

140.  Kenapa kamu nggak 

cerita ? 

Mm, gimana ya, nggak 

mau aja, ntar aku yang 

disalahin lagi 

  

141.  O iyaa.. tadi sempet 

cerita ya karena justru 

kayak ketika kamu ingin 

cerita orang nyalahin 

kamu gitu ya ? 

Heem,    
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142.  Termasuk orangtua 

kamu itu ?  

Iya, sama kakak-kakak 

juga kadang kayak gitu 

  

143.  Dan kamu justru lebih 

tertekan kalo cerita ? 

Heem kalo masalah sosial 

tentang kayak aku di apa-

apain gitu, diapa-apain 

yang dalam hal negatif 

gitu ya itu aku nggak mau 

cerita, kalo aku di apa-

apain dalam hal positif 

aku cerita, kalo negatif itu 

aku digimanain-

digimanain disekolah apa 

apa, nggak aku nggak 

cerita, aku lebih baik diem 

  

144.  Baik diem, emm untuk, 

ini kan masalah pribadi 

kamu ya kira-kira kamu 

pernah nggak sih 

sharing sama entah itu 

sahabat kamu, orangtua 

jelas nggak ya, tadi 

kamu jelasin ya, kalo 

sama rekan kamu 

sahabat kamu gitu ?   

Mmm, sebentar sebentar 

sebentar, pernah nggak sih 

kita... kayaknya itu satu –

dua orang aja deh, satu 

dua orang aja aku cerita, 

  

145.  Setelah itu apa yang 

kamu rasakan ? 

Hemm?   

146.  Setelah itu apa yang 

kamu rasakan ? setelah 

cerita ? 

Setelah cerita ? agak plong 

cuman aku ndak nemu 

solusinya waktu itu  

  

147.  Cuman lebih enteng ya 

rasanya ? 

Lebih enteng   

148.  Oke, e kembali lagi 

kayak masalah yang 

muncul keinginan untuk 

mengakhiri hidup, lha 

kan sekarang kamu udah 

istilahnya udah mulai 

dewasa ya ? itu terjadi 

saat smsp  

Heem   

149.  Kira-kira apa sih yang 

kamu rasakan, kok 

kamu mikirnya sampe 

segitu apakah itu 

masalah karena dulu 

Enggak, enggak sama 

sekali 
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kamu masih SMP masih 

kecil, nggak bisa mikir 

banyak, ya apa sih yang 

kamu pikirin ? karena 

sekarang nggak kamu 

rasakan..  

150.  Nah dulu kok SMP 

sampe situ kenapa ? 

sekarang kamu 

posisinya di luar dari 

diri kamu mulai 

sekarang sebagai orang 

dewasa yang baru  

Kenapa aku nggak jadi 

ngakhirin itu ? 

  

151.  Nggak, kenapa kamu 

melakukan mikir sampe 

sana ? 

Mikir sampe sana 

waktu...dulu kecil ? 

  

152.  SMP ? Ya karena itu aku dijauhin 

itu  

  

153.  Ada nggak kira-kira o 

misalnya ni karena 

wajarlah dulu itu masih 

kecil aku og, nah gitu 

misalnya  

Ada, ada kepikiran itu, 

dulu aku masih labil juga  

  

154.  Masih labil ? Aku masih labil dulu   

155.  Tapi kamu sadar kalo 

dulu masih labil 

sekarang ? 

Ada dulu aku labil, jadi 

kayak mutusin juga sak 

enak e dewe gitu, terus 

apa lagi ya jadi, jadi tu 

sekarang tu kalo mikir 

masa lalu tu kayak jadi 

geli sendiri, kok aku jijik 

banget sih mikir kayak 

gitu kok aku bodo banget 

sih mikir kayak gitu orang 

sebenernya aku mikir-

mikir lagi sekarang oh 

udah ada kok aku udah 

punya temen ada kok yang 

sayang sama aku   

B1- Keyakinan 

bunuh diri 

156.  Lebih dewasa ya berarti 

sekarang ya ? 

Heem, ambil positifnya 

aja sih sekarang kayak 

gitu dari hal itu agak 

mulai tahan sama ejek-

ejekan itu, terus kayak 
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dijauhin itu juga udah 

biasa juga sih, cuman 

nggak terlalu biasa, kalo 

terlalu biasa kalo dijauhin 

kayak gitu, kalo dulu 

dijauhinnya lumayan agak 

mengganggu  

157.  Oke terus misalnya 

sekarang kamu kan udah 

menyadari semua itu 

buruk ya, kira-kira saat 

kamu tertekan lagi akan 

muncul nggak ?  

Dulu aku pernah tertekan 

tapi nggak masalah 

bullying itu ya, bukan 

masalah bullying 

tertekanku jadi kayak 

masalah memang kayak 

aku nggak berharga aja sih 

sebenernya waktu dulu 

mikirnya, nyusahin 

orangtuaku aja, aku kayak 

buang-buang uang 

orangtuaku gitu lho, 

karena kuliahku lama atau 

apa, cuman ngerasa nggak 

berharga aja sih tapi nggak 

sampe aku pingin bunuh 

diri gitu paling cuman 

nangis dikamar mandi gitu 

aja  

  

158.  Oke, kalo dari e sosial 

kamu sendiri bukan 

masalah agama ya ? 

kamu sendiri orang 

Jawa ? 

Heem   

159.  Dari karena kamu orang 

Jawa itu kira-kira 

pengaruh nggak ? kamu 

jadi entah itu nggak jadi 

bunuh diri atau gimana, 

norma-norma di 

masyarakat Jawa ini ? 

Jujur aku nggak tau norma 

masyarakat Jawa aku 

nggak terlalu mendalami 

banget, kayaknya nggak 

pengaruh 

  

160.  Lebih ke agama ya ? Lebih ke agama  A2- Faktor sosial 

161.  Agama ? oke, berarti 

untuk hari ini mungkin 

sampai disitu dulu nah 

nanti e aku aku bakal 

tanya-tanya lagi lebih 

dalam 

Ya   
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162.  Ya mungkin nanti kita 

atur jadwal lagi ya mbak 

ya, mungkin satu kali 

lagi aku akan tanya, 

mungkin lebih dalam, 

untuk hal-hal yang lebih 

spesifik, gitu berarti 

sekarang terimakasih 

atas waktunya  

Iya mas, maaf  kalo belum 

cerita panjang lebar  

  

163. Selamat sore mbak  Sore mas   

164. E makasih atas 

waktunya ya.. 

Iya   

165. Ini kita ketemu lagi 

mau ngelanjutin yang 

kemaren, ya mungkin 

kisarannya masih sama 

tentang pengalaman 

pengalamannya mbak waktu 

remaja atau waktu SMP atau 

sampe sekarang 

Hmm   

166. Kemaren kan masih 

ada peristiwa yang katanya 

lupa ya? 

He emm..   

167. Dan beberapa masih 

belum tersebut yang 

kemaren itu masih tentang 

sosial, keluarga dan yang 

masalah menekan itu ya ? 

Iya   

168. Nah untuk sekarang 

kira-kira masih ingat nggak ? 

permasalahan-permasalahan 

lain yang muncul atau 

bullying-bullying lain yang 

muncul ? 

Kalo kemaren kan 

kita ngomongin 

tentang bullying yang 

verbal itu ya ? 

  

169. Heem Terus mas kayaknya 

kemaren nyebutin 

tentang bullying ke 

fisik gitu tentang 

ucapan secara fisik 

kayak mengejek 

badan saya gitu ya? 

  

170. Mm itu masuknya 

verbal tapi  

Menghina badan ? iya 

dulu pernah jadi, 

kejadiannya 
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memalukan banget iik 

ni, duhh aku malu iik 

ngomongnya  

171. Nggakpapa 

diceritakan aja  

Jadi dulu aku suka 

sama cowok kan ya 

mas ya,  

  

172. Itu nggak 

memalukan e suka sama 

cowok  

Aku nembak mas   

173. O iyaa yaa  Aku ngaku kalo aku 

suka, mas, 

harapannya ya 

mungkin aja kira 

berubah saat itu, itu 

jaman SMA waktu 

itu, terus aku 

ngomong kayak gitu 

terus dia ngomong, 

kayaknya kita 

temenan aja deh, aku 

juga mungkin taunya 

oh ini emang player 

banget nih, playboy 

banget soalnya dia 

kayak ndeketin ini, 

ndeketin ini, ndeketin 

ini, ndeketin ini, 

banyak banget ya 

maklum dia itu, salah 

satu anggota dari band 

juga, band sekolah 

juga, jadi disitu aku 

juga minder tapi aku 

juga harus ngomong 

juga, kalo nggak 

ngomong aku bakal 

penasaran jawabannya 

juga, terus dia 

ngomong gitu secara 

alus, oh aku udah 

ditolak nih, jujur 

mintanya kayak TTM, 

aku nggak mau lah, 

yaudah kalo TTM-

TTM aja terus setelah 

itu aku nembak dia 

satu bulan atau dua 

bulan kemudian aku 
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dapet cowok, di 

cowok ini itu, 

untungnya sih dia 

nerima aku kalo aku 

ini, aku ini badanku 

nggak seindah, 

badanku nggak indah 

sih menurutku banyak 

kekurangannya juga 

di badanku, terus dia 

tu nggak masalah juga 

karena misalnya bulu 

ku banyak ni, cewek 

biasanya kan bulunya 

sedikit, sedikit, dia 

nerima juga, dianya 

malah yaudah 

nggakpapa biarin, 

kamu nggak se-seksi 

cewek-cewek lain ya 

nggakpapa biarin aja, 

nah yang tak tembak 

ini itu mungkin kayak 

ngompor-ngomporin 

pacarku, mantanku 

dulu itu kayak 

ngapain pacaran sama 

dia orang dia dara, 

dara kan ada 

singkatannya mas  

174. Singkatannya apa ? 

nggakpapa.. 

Dada rata    

175. Dara ? Dada rata   

176. O iyaa,  Dara, nah habis itu dia 

diem aja yaudah 

kayak aku ngeposting 

di facebook nih, foto, 

dia si yang aku 

nembak ini, orang ini 

ngomong cantik yaa, 

iya dong cantik aku 

bilang gitu kan, 

sayang dara, itu di 

facebook juga sih mas 

aku juga waktu itu 

baru inget setelah aku 

liat-liat facebook itu 

juga, terus ya tak 
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biarin aja sih waktu 

itu, nggak tak bales 

apa-apa juga sih,  

177. Tapi apa yang dirasa 

? 

Lumayan sakit tapi 

aku menghadapi 

realita kalo aku 

memang kayak gitu, 

yaudah biarin aja agak 

sebel juga sih sama 

orangnya, ya kalo 

mau ngomong kayak 

gitu jangan di 

facebook, gitu lho, 

ngomongnya di 

private messages aja, 

gitu lho, ini kan 

facebook kan diliat 

sama orang-orang 

juga mas, kecewa lho 

mas 

  

178. Tapi ada dampaknya 

ke orang-orang yang baca ya 

? 

Ya dampaknya 

mungkin mereka 

bakal mikir, mungkin 

mereka tertarik sama 

wajahku jaman dulu 

kan mungkin tertarik, 

ada yang ndeketin 

juga temen-temen tapi 

habis itu nggak fokus 

lagi ndeket-ndeketin 

aku kayak gitu, 

takutnya kalo mereka 

mbaca gitu, semenjak 

kejadian itu aku 

langsung hapus 

fotonya, nggak lama 

sih aku make foto 

profile itu lagi,  

  

179. Dan itu menurutmu 

mempengaruhi persepsi 

orang terhadap kamu ya ?  

Heem,    

180. Kamu terganggu 

akan hal itu ? 

Cukup terganggu, 

cuman liat realita 

yaudah biarin aja 

  

181. Mm, itu terjadi saat SMA    
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SMA ya ? 

182. SMA ? itu berarti 

udah melewati masa dimana 

kamua sangat tersakiti yang 

dulu ? begitu ? saat SMP ? 

Iya   

183. E tapi SMA ketika 

orang seperti itu kamu nggak 

sampaikan ?  

Nggak   

184. Cuman ah 

yasudahlah biarin aja 

Biarin aja   

185. Oke, e, kita akan 

kembali ke fokus ke kamu 

SMP ya, sebenernya aku 

mau nanya kira-kira 

sekarang ni, kamu posisinya 

udah ngeliat ke belakang kan 

udah netral ya, udah bisa 

melihat keseluruhan dengan 

baik lha kira-kira itu secara 

personal, secara diri kamu 

sendiri mempengaruhi 

keinginan kamu bunuh diri 

nggak sih ? kira-kira 

misalnya ni yang tadi kan e, 

yang dulu yang labil itu ya ?  

Heem   

186. Labil jadi mungkin 

karena labil itu kamu jadi 

ingin untuk bunuh diri,nah 

kira-kira kalo masalah umur 

pengaruh nggak  

Umur karena dulu 

masih kecil juga sih 

ya, masih muda 

banget terus juga 

belum belum puber 

puber juga karena 

puberku itu terlambat 

juga sih jadinya 

mungkin masih 

labilnya masih belum 

tinggi mungkin ya, 

umurnya dulu tu aku 

lulus SMP tu umur 14   

  

187. 1

3-14 ? 

14, 14 tahun   

188. Dan itu masih masa 

gonjang-ganjing  

Iya, masih cari jatidiri 

juga  

  

189. Oke terus masalah 

agama juga tadi 

Hmmm   
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mempengaruhi ya ? 

190. Terus juga masalah, 

kalo masalah gender gitu 

mempengaruhi nggak kira-

kira ? kira-kira ni kalo kamu 

laki-laki kamu sampe 

kepikiran situ nggak sih ?  

Kalo aku laki-laki 

kayaknya aku nggak 

sampe kepikiran 

kayak gitu sih, aku 

mungkin bakal lebih 

kuat lagi sih  

  

191. Dan menurutmu 

karena kamu wanita jadi 

kamu kepikiran sampe 

disana itu cukup 

mempengaruhi ya ?  

Cukup mempengaruhi 

kalo wanita  

  

192. Kalo kira-kira ni 

masalah, tadi kamu bilang 

pendapat keluargamu atau 

dari pekerjaanmu kan satu 

juta, itu sekarang ya ? 

Hmm   

193. Kalo dulu SMP kan 

beda lagi, dari orangtua, 

kira-kira itu pengaruh nggak 

sih ? 

Masalah income ku 

itu ? 

  

194. Iya, misalnya kan, 

cerita sedikit ya, beberapa 

orang yang tertekan kenapa 

mereka pergi dan lain-lain 

dengan mudah dengan 

gampang, dan banyak hal 

mereka bisa lakukan untuk 

mengatasi hal itu, nah kamu 

gimana sih ceritanya, ada 

nggak sih pengaruhnya 

tentang apa yang kamu 

punya dan apa yang kamu 

bisa lakukan untuk 

mengatasi stresmu itu ?  

Ada karena dulu 

uangku masih minim 

ya mas ya, kan aku 

dulu Cuma beberapa 

puluh ribu dalam 

seminggu, mungkin 

per bulan cuman 

berapa ratus, nggak 

ada Rp 300.000,-, dan 

aku dulu juga 

lingkupnya pergaulan 

juga dibatasi dan aku 

juga ditekan sama 

pergaulan, 

orangtuaku, jadi disitu 

aku kayak nggak bisa 

main-main gitu, jadi 

setelah sekolah ya 

pulang, sekolah ya 

pulang jadi disitu aku 

nggak bisa main-

main, jadi dulu aku 

dibilangnya cupu  

A2 Faktor sosial 

195. Oke, berarti Iya jadi waktu itu aku   
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termasuk masalah karena 

kamu dibatasi jadi yang 

kamu stres jadi tambah stres 

karena kamu nggak bisa 

meluapkannya ke banyak hal 

?  

cuman bisa nonton tv 

aja karena dulu aku 

belum punya laptop 

dan hp masih, dulu 

masih belum 

secanggih sekarang 

jadi dulu aku mau 

sms, sms siapa ? 

wong aku nggak 

punya temen banyak, 

mau telfon, telfon 

siapa ? aku nggak 

punya pacar..  ya 

pengalihanku Cuma 

di tv aja waktu itu  

196. Oke, nah e saat itu 

saat SMP itu, kamu kan 

pernah nonton film tentang 

bunuh diri, lha kamu mulai 

tau lah ketika orang tertekan 

o orang bisa seperti itu, kira-

kira ada hal lain nggak sih 

yang mempengaruhi dari 

luar, yang informasi itu 

datang ke kamu ?  

Nggak, aku tau semua 

dari tv  

  

197. Dari tv ? e 

pengetahuan lain ? 

Ndak ada   

198. Dikasih tau 

temenmu ? 

Ndak, mungkin kalo 

cara mengakhirinya 

nggak bunuh diri itu 

mungkin dari guru 

agama  

A3- Informasi bunuh 

diri 

199. Dari guru agama ? Iya, karena 

sebenernya kan ada 

hukum nggak bunuh 

diri juga kan, nah itu 

terlarang juga, yang 

dibenci oleh Tuhan  

A3 Informasi bunuh 

diri 

200. Oke, e jadi masalah 

agama  dari guru agama 

berarti ? ada dari temen 

nggak ya ? 

Nggak, nggak ada 

dari temen 

  

201. Kalo dari 

pengalaman kamu ada nggak 

kira-kira ? 

Maksudnya ?   
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202. Jadi kan saat SMP 

ni, kamu kan dapet informasi 

itu, nah pas SD ini kamu 

pernah nggak sih dapet 

pengalaman-pengalaman 

entah itu liat orang bunuh 

diri ? 

Secara langsung di 

daerahku ? 

  

203. Iya, secara di 

daerahmu terus pengalaman-

pengalaman sebelumnya lah 

yang mengakibatkan kamu 

mikir o ini bisa ni aku kalo 

bunuh diri ? 

Nggak, ndak, ndak 

ada 

  

204. Oke berarti lebih ke 

kejadian saat itu ya ? 

Heemm   

205. SD nggak kepikiran 

ya ? sama sekali ? 

Nggak    

206. Oke, e frustrasi 

nggak sih ? 

Mm cukup frustrasi 

waktu itu 

A1 Keadaan pribadi 

207. Buntu ? Kayak nggak punya 

jalan lain  

A1 Keadaan pribadi 

208. Oke, e menurutmu, 

maksudnya nggak punya 

jalan lain itu kamu merasa 

kalau kamu melakukan 

bunuh diri e itu selesai 

masalahnya ? 

Iya, selesai, semuanya 

selesai, hidupku 

selesai masalahku 

selesai, kayak nggak 

ada beban lagi  

B1 Keyakinan 

bunuh diri 

209. Nggak ada yang 

harus diperjuangkan lagi gitu 

? 

Ndak ada waktu itu B3 Tidak ada yang 

bisa 

diperjuangkan 

lagi saat itu 

210. Cuman.. Ee mungkin aku 

mikirnya gimana 

caranya masalahku 

selesai  

  

211. Oke, jadi kamu 

mikir ketika kamu bunuh diri 

semuanya selesai ? 

He em..   

212. E untuk mikir 

masalah keluarga dan lain-

lain itu kapan ? kemaren 

kamu cerita aku nggak jadi 

He em..   
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karena aku mikirin keluarga 

?  

213. Itu kapan 

kejadiannya ? udah setelah 

kamu.. 

Aku tu mikir-

mikirnya sebenernya 

lama mas, buat bunuh 

diri tu sebenernya 

lama, kayak misalnya 

mungkin beberapa 

minggunan, tapi aku 

mikir-mikir lagi, buat 

caranya gimana ni 

buat cara bunuh 

dirinya, terus habis itu 

kok 

mempertimbangkan 

rencana-rencananya tu 

kayaknya bodoh 

banget gitu lho, 

sesuatu hal yang 

bodoh gitu lho, terus 

juga semenjak itu aku 

mikir-mikir juga 

pertimbangan buat 

kalo bunuh diri 

kenapa, dampak 

baiknya apa ? dampak 

negatifnya aku juga 

apa ? biar aku nggak 

ngelakuin bunuh diri 

tu kenapa ? kayak aku 

kan nggak jadi bunuh 

diri udah bilang kalo 

dampak negatifnya tu 

yang pertama norma 

agama itu, kemudian 

selanjutnya 

orangtuaku bakal 

dijauhin sama 

lingkungan 

tetanggaku itu, jadi 

aku mempermalukan 

keluargaku sendiri 

secara nggak 

langsung karena kan 

dari anaknya sendiri 

kan bukan dari 

orangtuanya sendiri, 

kalo positifnya, 

dampak positifnya tu 

B1- 

B2- 

B3- 

Keyakinan 

bunuh diri, 

anggapan sosial 

dan kontrol 

terhadap prilaku 
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aku juga mikir buat 

masa depan ku 

sebenernya dulu aku 

mikirnya terlalu over 

pd kali ya buat nggak 

ngeakhirin hidup, jadi 

aku mikir, o masa 

depan tu nggak 

seburuk kok, nggak 

seburuk, mungkin aja 

aku bisa berubah, 

orang-orang aja bisa 

berubah kenapa aku 

nggak bisa berubah ? 

itu yang ketiga, ada 

keyakinan tersendiri 

juga sih    

214. Oke 

berarti kalo menurutmu ya, 

ketika kamu selesai sama 

hidupmu saat itu, kamu 

sangat kepikiran ya, sampe 

kepikiran untuk tidak bunuh 

diri, tapi sangat kepikiran 

untuk bunuh diri, kira-kira 

orang terdekat kamu itu 

sesedih apa sih, atau bahkan 

nggak sedih ?  

Aku bayangin itu,    

215. Kamu bayangin 

sampe sana nggak ? 

Mbayangin juga sih, 

mungkin orang 

terdekat seperti  

keluarga ya sama 

temen dekat aja ya 

mungkin yang jelas 

paling sedih mesti 

keluarga, aku 

mbayangin 

orangtuaku nangis tu 

gimana terus aku juga 

mikir juga mereka 

ngeluarin uang buat 

aku tu nggak sedikit, 

masa aku timbal 

baliknya aku bunuh 

diri, gitu lho, jadi aku 

kayak nggak ada 

timbal balik sama 

sekali, dan aku belum 

membalas mereka 

B2- Anggapan sosial 
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apapun, disitu aku 

juga menghargai 

orangtuaku, buat 

membalas mereka 

juga  

216. Lebih ke orang 

terdekat ya, kalo itu, saat 

SMP itu kamu seyakin apa 

sih ? 

Seyakin apa ? apanya 

? 

  

217. E untuk bunuh diri ? 

di titik saat benar-benar 

frustrasi ? 

Mm, jaman dulu yaa,    

218. Diinget-inget dikiit 

aja, yakinnya tu lebih ke iya 

apa lebih ke nggak ? 

Setengah-setengah B1  Keyakinan 

bunuh diri 

219. Setengah-setengah 

ya ? berarti.. 

Ada iya, ada nggak B1  Keyakinan 

bunuh diri 

220. Mungkin aja kamu 

bisa melakukan hal-hal yang 

negatif itu ya ? 

He em   

221. E, berarti 50:50 ? 

cukup risk.. nganu juga ya, 

dikit lagi kamu bisa lho 

untuk melukai diri sendiri..  

Mm mungkin sudah 

saking frustrasinya 

mungkin  

A1 Keadaan pribadi 

222. Oke kita sekarang 

fokus kenapa kamu gagal 

atau nggak jadi, nah itu ada 

nggak sih pengaruhnya sama 

e nilai-nilai masyarakat ada 

ya ? 

Ada   

223. Agama ? itu salah 

satunya, umur kamu ada 

nggak kira-kira ?  

Maksudnya umur ?   

224. E mungkin kita saat 

kejadian itu umur 13 

misalnya tapi kamu nggak 

jadinya umur 14 atau lebih 

tua gitu, kira-kira itu 

pengaruh nggak sih ?  

Mm nggak kayaknya    

225. Nah ini aku mau 

tanya juga masalah 

kehidupan di keluarga kamu 

Iya    
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ya.. 

226. Sebenernya tentang 

orangtua kamu sih, e 

latarbelakang orangtua kamu 

tu gimana sih ? misalnya 

cara mendidik nah itu 

gimana ? 

Keras    

227. Keras ? oke, kalau 

boleh tau pekerjaannya apa ?  

Ayah PNS sekarang 

pensiun, ibu Swasta  

  

228. Kehidupanmu 

masalah penghasilan 

keluarga ? dan secara 

keseluruhan ya.. entah itu 

berkecukupan lebih atau 

sebagainya tu seperti apa ?  

Berkecukupan, kita 

cukup untuk 

berrekreasi cukup, 

makanan sehari-hari 

cukup bahkan 

skeolah, jujur aja 

sekolah ku tu lebih 

boros daripada kakak-

kakakku juga 

  

229. O berarti kamu 

punya keluarga lain ya ? 

Maksudnya keluarga 

lain ? 

  

230. E sodara-sodara..  Punya    

231. Berapa bersaudara ? Aku anak ketiga dari 

tiga  

  

232. Berarti kamu anak 

trakhir ya ? ada nggak sih 

kayak perlakuan khusus 

karena kamu anak terakhir ?  

Ada, aku sekarang 

memandangnya ada.. 

  

233. E seperti apa ? Mm kayak misalnya, 

mbakku sama masku 

dulu negeri, aku dulu 

SD nya swasta untuk 

yang pertama itu 

mungkin juga karena 

aku mikirnya nggak 

kok karena mbakku 

juga buka mataku 

juga waktu itu, kamu 

tu diperlakuin spesial 

daripada aku, sama 

masku gitu lho, 

mbakku waktu itu 

ngomong itu terus 

nggak aku nggak 

spesial, kalian yang 
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spesial, nggak yo 

kamu tu spesial 

soalnya dulu 

sekolahnya swasta 

kita negeri, kamu dulu 

mau les apa aja kamu 

dibolehin sama mama, 

terus kayak mama tu 

nganggep kamu bisa, 

makanya kamu itu 

sampe sekarang bakal 

digunjingin sama 

mama terus, bakal 

jadi bonekanya mama 

terus buat anak itu, 

karena kamu tu 

emang sebenernya 

dipandang mama tu 

kamu bisa, terus 

mbakku juga 

ngomong, kamu tu 

sebenernya dimanja 

sama mamamu,    

234. Tapi yang kamu 

rasakan ?  

Ya aku dimanja tapi 

ditekan,  

  

235. Justru manjanya 

dengan cara yang menekan ? 

karena kan terkadang 

orangtua e sangat mungkin 

dengan rasa sayang tapi...  

Caranya salah    

236. Menekan berlebihan,  Jadi mbakku juga 

cerita juga, dia ingin 

les, misalnya les 

bahasa inggris gitu 

atau les pengen 

belajar merajut gitu, 

mamaku kayak nggak 

boleh, alah nggak 

usah paling nggak 

bisa kamu, di sisi lain 

ma aku mau belajar 

merajut nih mah, aku 

dulu emang 

kepengenan merajut 

itu waktu dulu, emang 

mau ngerajut apa ? 

mau merajut aja iseng 

coba-coba, yaudah 

  



 
 

151 

 

yok, diajak ke 

gurunya langsung, 

mbakku tu disitu 

ngeliat aku kayak iri 

juga, tapi disitu aku iri 

juga melihat mbakku 

diperlakukan yang 

khusus kayak gitu, 

jaman dulu jaman aku 

masih SMP itu 

diperlakukan berbeda 

sama mama tapi 

sekarang aku udah 

diperlakukan khusus 

karena mbakku udah 

nikah juga, dan aku 

anak yang belum 

nikah juga 

237. E apa tu namanya, 

kalo dari keluarga kamu kan 

kamu merasa khususnya 

sodara-sodara kamu ini.. 

Hee emm    

238. M

ereka menekan kamu nggak 

sih ? dengan cara seperti itu 

?  

Mereka nekan aku sih 

nggak sih ya, mm 

sebentar aku inget-

inget dulu ya mas 

yaa.. yang lebih 

menekan mbakku 

  

239. Kamu punya mbak 

sama punya mas ?  

Iya, masku lebih 

nggak terlalu peduli 

sama aku  

  

240. Tapi sayang ? Sayang sama aku    

241. Cuman caranya beda 

? 

Caranya beda   

242. Tapi itu nggak 

banyak ya ?mungkin yang 

lebih banyak yang tadi 

masalah temen-temen kamu 

ya ? 

Iya,   

243. Oke, nah sekarang ni 

kamu udah melewati masa-

masa frustrasi yang itu, kira-

kira, tapi Cuma pengen tau 

sih dampaknya yang real 

Tentang itu tu apa ?   
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terhadap pemahaman kamu 

tentang itu apa ? 

244. Tentang peristiwa-

peristiwa yang menekan 

kamu tu lho, jadi misalnya 

kamu pernah tertekan 

dengan sangat tinggi 

menurutmu dan membuat 

kamu frustrasi membuat 

kamu stres sampai disuatu 

titik kamu buntu dan ingin 

bunuh diri  

He emmm   

245. Nah tapi kamu sudah 

melewati itu, nah kira-kira 

setelah kamu melewati itu 

sekarang perubahan yang 

terjadi di kamu tu apa ?   

Dampaknya aku lebih 

berpikir lebih kritis 

lagi  

  

246. Lebih kritis ? Aku nggak terlalu 

ceroboh untuk 

berpikir kayak dulu, 

gitu hal yang bodoh 

kayak gitu nggak 

  

247. Kalo menurutmu itu 

ceroboh ya ? 

Menurutku itu 

ceroboh sih mas 

  

248. Oke, terus ? Terus ?   

249. Apalagi dampaknya 

? 

Dampaknya juga 

karena aku dulu juga 

agak pemalu juga 

terasing juga pemalu 

juga buat ketemu 

orang baru, cuman 

ada temen yang 

ngomong, kamu tu 

sebenernya bisa 

cuman kamu 

ngindarin malu mu aja 

itu ngurangin rasa 

malu terhadap orang 

baru, buat demi 

berteman sama 

mereka sebenernya 

itu, karena aku juga 

pernah ngomong 

sama kakakku, aku 

malu mau temenan 
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sama ini, orangnya 

lebih tinggi daripada 

itu, lha kamu ngapaiin 

malu, kenapa takut 

juga ? orang kita tu 

manusia, kita tu sama, 

kamu mau derajat 

sosialnya lebih tinggi 

juga sama aja, besok 

juga matinya juga jadi 

tanah lagi, disitu jadi, 

oh gitu ya jadi 

semuanya tu sama, 

kadang semuanya 

sama  

250. Kalo ada nggak sih 

dampak-dampak negatif ? 

24.39 

Dampak negatif aku 

nggak jadi bunuh diri 

atau ? 

  

251. Kamu udah 

melewati masa frustrasi mu 

itu ? ini mungkin sebagai 

pemancing aja beberapa 

orang ketika dia melewati 

masa itu dia bukannya positif 

justru dia lebih mudah untuk 

meledak, lebih.. lebih 

istilahnya lebih takut untuk 

berteman kayak gitu, lebih 

gampang untuk menyakiti 

dirinya sendiri.. 

Takut berteman sih 

ada waktu itu, takut 

deket sama orang juga 

ada, sulit percaya 

sama orang sih ada, 

cuman nggak terlalu 

tinggi gimana caranya 

aku ngubah jadi 

positif,  

A2 Faktor sosial 

252. Tapi disini aku 

masih penasaran sih, banyak 

orang yang ketika mereka 

sudah pernah muncul 

keinginan untuk itu, justru 

lebih mudah untuk menyakiti 

dirinya sendiri 

He em   

253. Misalnya ni, A itu 

pernah berkeinginan untuk 

bunuh diri, ketika dia dapat 

tekanan atau depresan lain 

yang muncul saat ini dia 

udah punya pengalaman ni, o 

dulu aku kayak gini sekarang 

aku kayak gini lagi entah itu 

e, membenturkan kepalanya 

Melukai diri sendiri 

ya ? 
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atau yang lain-lain itu,  

254. Contohnya sih, 

untuk hal negatif kayak gitu  

Kalo untuk fisik 

ngelukain fisik itu 

sendiri aku nggak, 

nggak mau  

  

255. Tapi untuk kepikiran 

lagi juga nggak ? 

Nggak   

256. Berarti emang finish 

sampe disana istilahnya 

kamu udah lebih dewasa 

sekarang, lebih baik dan 

lebih matang ? 

Yaudah itu emang 

masa lalu yang 

tentang bunuh diri 

yaudah, selesai 

  

257. Selesai ? Nggak mau lagi mikir 

kayak gitu, karena 

sebenernya juga mikir 

kayak gitu sebenernya 

nggak baik juga, 

malah nambah-

nambahin stres juga 

kalo menurut aku sih,  

  

258. Oke, iya, bener juga 

sih ya.. udah stres kalo mikir 

kayak gitu ya  

Tambah stres lagi aku 

menurutku, jadi 

yaudahlah, biarin aja 

deh  

  

259. Oke, jadi emang 

istilahnya ini jadi penyintas 

gitu ya ? semacam sudah 

melewati dan bisa 

menanganinya dengan baik ? 

Iya   

260. Kamu pernah nggak 

sih liat temen-temenmu yang 

sampai dititik posisi seperti 

itu ? seperti kamu dan kamu 

punya awareness yang lebih 

kepadanya, perhatian lebih 

kepadanya ? 

Ada satu temen 

deketku  

  

261. E ceritanya gimana ? Jadi dia itu dia itu 

sebenernya bukan dari 

temannya menurutku 

dari orangtuanya  

  

262. He em Kayak misalnya dia 

orangtuanya juga 

sama kayak 

  



 
 

155 

 

orangtuaku 

menganggep dia tu 

bisa tapi tu temenku 

pengen diajarin kayak 

misalnya contohnya 

dia pernah cerita aku 

nggak bisa belajar, 

aku nggak bisa ini 

nih, tolong ajarin 

dong, misalnya 

pelajaran apa gitu ya, 

habis itu dia minta 

ajaran terus ibunya 

bilang, ngapain 

belajar sama ibu 

belajar sendiri aja 

bisa, kayak gitu, jadi 

dia karena nggak 

diajarin juga dia 

pengen juga, temen-

temennya cerita juga 

waktu itu kan eh dia 

juga cerita temen-

temennya diajarin 

sama orangtuanya, dia 

pengen ngelakuin hal 

itu juga, waktu itu, 

dianya coba  caranya 

temen-temennya buat 

mancing orangtua 

buat ngajarin dia kan 

karna dia selama ini 

nggak pernah diajarin 

orangtuanya tentang 

pendidikan kayak 

gitu, enggak, jadi 

semuanya dia belajar 

dari sekolah semua, 

orangtua dirumah 

cuman ngawasin aja 

nggak pernah ngajarin 

kayak, „ini tu kayak 

gini lho caranya‟ 

padahal itu dia Cuma 

minta ajaran tu hal 

sepele aja tapi 

orangtuanya nggak 

mau ngajarin dan hal-

hal mudah gitu lho, 

akhirnya karena 
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kayak dia dikamar 

mengurungg diri dan 

dia nangis, tapi itu dia 

waktu masih kecil sih 

ceritanya, terus dia 

depresi kayak gitu, 

dia cerita sama aku 

dia depresi, dia bilang 

gitu, orangtuaku dulu 

nggak merhatikan 

aku, jadi aku 

ceritakan waktu dulu 

aku kalo pulang dulu 

tu ditanyain lho kayak 

gini gini, kayak 

disekolah ngapain aja 

? pr nya apa ? 

ulangannya apa ? 

jaman dulu waktu 

kecil kan aku, 

ceritanya waktu aku 

udah kuliah ini, terus 

dia ngeliat 

kehidupanku yang itu 

dia tu juga envy sama 

aku kamu kok digituin 

to, orangtuaku aja 

sampe sekarang 

nggak pernah gituin 

aku, masa nggak 

pernah ? aku nggak 

pernah diperhatiin 

segitunya gitu lho, 

kayak dia kurang 

perhatian aja, tapi dia 

nggak pernah ada rasa 

bunuh diri, dia sudah 

hanya ter depresi 

sampe dia kuliah,   

263. Sampe sekarang ? Sampek, sekarang 

udah nggak terlalu 

depresi. Habis itu aku 

cerita ke dia coba 

kamu cerita ke 

orangtuamu e kamu tu 

perasaanmu kayak 

gimana kalo kamu 

digituin, perasaanmu 

tu gimana ? toh 
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keinginanmu tu sepele 

banget kamu Cuman 

pengen perhatian aja 

dari orangtuamu, gitu 

terus dia cerita sama 

orangtuanya ya 

orangtuanya akhirnya 

berubah semenjak itu, 

misalnya dia pulang 

ni naruh mobil atau 

naruh motor, buka 

pintu 

assalamu‟alaikum 

terus udah tadi di 

kuliah ngapain aja, 

tapi itu tanyanya pas 

udah kuliah, udah 

semester pertengahan 

gitu  

264. O  Jadi orangtuanya itu 

nyadarnya itu telat, 

dia udah bilang dulu, 

bu tau nggak dulu tu 

aku suka ngurung diri 

dikamar, aku tu suka 

kayak gini sendiri, 

aku suka apa-apa 

sendiri itu tu ya 

karena ibu, ibu nggak 

pernah kayak giniin 

aku, dia cerita sama 

ibunya, tapi dia 

cuman depresi aja 

  

265. Tapi kamu merasa 

kamu juga pernah 

mengalami hal-hal seperti itu 

ya ? 

Pernah   

266. Dan kamu merasa 

lebih peduli ? 

Aku peduli sama dia, 

karena dia hampir 

sama kayak aku,  

  

267. Kalo boleh tau untuk 

hal-hal semacam ini, e ada 

nggak sih yang tau tentang 

dulu kamu itu saat SMP ? 

sampai di titik itu ?  

Hmmh, nggak ada   
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268. Nggak ada yang tau 

? untuk temen-temen kamu ?  

Nggak ada   

269. Tau sedikit aja ?  Nggak ada    

270. Nggak ada yang tau 

? berarti bener-bener kamu 

keep sendiri gitu ?  

Hemmh..   

271. Oke, tapi yang tau 

kejadiannya ? 

Mungkin temenku tau 

tapi nggak ngeh, 

nggak nyadar banget, 

jadi kayak nggak 

peduli sama kejadian 

itu juga, yaudah biarin 

aja   

  

272. Orangtua nggak tau 

juga ? 

Nggak, nggak tau    

273. Peristiwanya pun 

nggak tau ?  

Nggak tau   

274. Kalo teman mungkin 

tau peristiwanya tapi 

dampaknya dikamu nggak 

tau ya ? 

Nggak tau    

275. Oke, masih 

berhubungan baik nggak 

sama temen yang itu ? 

Yang mana ?   

276. Yang tau 

peristiwanya ? 

Mm, nggak begitu 

baik  

  

277. Udah jauh ya ? Udah nggak, udah lost 

contact juga  

  

278. Oke, kalo saat yang 

kejadian SMA ? 

Kejadian SMA yang ?   

279. Yang masalah tadi 

awal tadi ?  

Itu mungkin yang tau 

cuman dia, aku sama 

pacarku aja sih, 

mantan pacarku aja 

sih,  

  

280. Yang lainnya nggak 

tau ya ?  

Nggak tau    

281. Masalah yang 

difacebook begitu? Berarti 

Nah tapi kan aku juga 

nggak tau, siapa orang 
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kan banyak yang tau ? yang tau  

282. Bahkan temen-

temen terdekatmu juga 

nggak ada yang bahas hal itu 

? 

Nggak    

283. oke O ada lagi deng, itu 

kan baru satu orang 

ya, itu waktu SMA 

dan kelas yang sama 

juga, jadi kejadiannya 

nggak jauh-jauh beda 

hari, beda bulan, gitu, 

kita kayak bisa wa 

nan masalah nikah-

nikah-nikah gitu kan, 

nah dia bilang, ah aku 

nikah mbek kowe yo 

rak eneng enak‟e to 

ya, dan dia mulai 

kayak ini tu kata-

katanya menurutku 

agak frontal sih jadi 

aku nggak mau 

nyebutin juga 

sebenernya, takut 

nyebutin juga   

  

284. Itu temenmu ?  Iya   

285. Bukan mantan 

pacarmu itu ? 

Bukan, temenku   

286. Temenmu itu bilang 

kalo, apasih enaknya nikah 

sama kamu gitu ? 

He em   

287. Dan itu menjorok ke 

fisik ? 

Iya menjorok ke fisik, 

kalo lebih diperjelas 

menjorok ke 

hubungan intim   

  

288. Hubungan intim ? 

oke... e kira-kira kenapa kok 

dia bilang kayak gitu ?  

Kira-kira mungkin dia 

ngeliat aku dari fisik 

aja sih sebenernya, 

ngeliat perempuan 

juga dari fisik aja sih, 

jadinya dia juga bisa 

ngomong kayak gitu, 

juga dia juga aku tau 
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dia orang kaya, ya 

tapi juga orang kaya 

juga nggak seenaknya 

sendiri ngomong 

kayak gitu kan ? 

289. Iya.. terus ? Udah, itu aja sih kalo 

temen yang ngebully 

aku.. mmm tentang 

fisikly tu yang aku 

inget itu 

  

290. Ada nggak sih 

sampe kayak pemukulan 

atau pelecehan seksual yang 

akhirnya kamu rasakan ? 

Ada    

291. Coba, bisa ceritain ? 

kalo kamu, kalo boleh ya, 

kalo boleh karena kan ini 

cukup pribadi banget dan ini 

pun nanti akan aku keep jadi 

akan ya ini masalah pribadi 

yang nggak bisa diangkat 

sembarangan dan aku sadar 

akan hal itu makanya disini 

aku minta ijin, boleh nggak 

sih diceritain tentang hal itu 

? karena itu termasuk e 

perilaku bullying juga  

Kalo pelecehan 

seksual tu kayak 

megang, hal terlarang 

gitu ya mas ya ?  

  

292. Heem,  Pernah, ada   

293. Itu kejadiannya 

kapan ? 

SMA   

294. SMA juga ?  Itu buat aku putus 

sama pacarku sih  

  

295. Oke justru dari 

mantan pacarmu sendiri ?  

He em, dan mantan 

pacarku itu kayak 

dihasut sama yang 

bully pertama tadi  

  

296. Yang kamu suka itu 

? 

Iya    

297. Dihasut untuk 

melakukan ?  

Nyentuh bagian 

atasan ku itu  

  

298. Dan setelah itu yang Aku malu, kayak 

harga diriku 
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kamu rasa seperti apa ?  direndahin aku 

rasanya kalo untuk 

menyakiti dia aku 

pengen nampar 

rasanya karena disitu 

kejadian memalukan 

dan mungkin dilihat 

oleh beberapa 

temenku 

299. Dilihat ?  Iya, ya mungkin 3 

atau 4 orang temenku, 

orang itu yang 

ngehasut tu kayak dia 

langsung 

mengeluarkan 

ekspresi yang 

mantanku itu lakuin 

ke aku, „wah 

dipegang, wah 

dipegang‟ 

  

300. Nah itu tu 

kejadiannya dimana ?  

Jadi tu waktu itu akhir 

jam pelajaran kan  

  

301. He em Jam kosong   

302. Di sekolah berarti ? Di sekolah, terus dia 

kayak, jadi aku duduk 

dibelakang, dia sama 

yang aku suka itu di 

depan jadi kita bisa 

becanda, becanda, 

becanda, terus aku 

pindah ke sebelahnya 

mantanku itu,     

  

303. He em Nah yang orang tak 

suka tu pindah ke 

belakang, terus dia 

kayak ngomong 

berdua depan 

belakang sama 

mantanku itu, aku 

ngomong sama 

temenku yang cewek, 

terus aku pas mbalik 

ke dia, dia langsung 

melakukan itu,  

  

304. Dari belakang gitu ? Nggak, aku mbalik ke   
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dia, terus dia langsung 

melakukan itu, 

megang, udah   

305. Dan itu berarti 

bener-bener di sekolah ya 

dan berarti istilahnya 

menurut kamu benar-benar 

menjatuhkan  

iya   

306. Harga dirimu disana 

?  

Heem   

307. Itu menyebar nggak 

permasalaha itu ? 

Menyebar, kalo 

menyebar luas sih 

nggak, kalo sampe 

kelas tiga sih kadang-

kadang masih diinget-

ingetin kejadian itu 

sama yang TTM 

bully, karena kita satu 

jurusan 

  

308. Satu jurusan ? e 

setelah itu kamu putus ?  

Setelah itu let 

beberapa bulan aku 

putus  

  

309. Tapi bukan karena 

itu ? 

Itu salah satu 

penyebabnya  

  

310. Dia melakukan hal-

hal seperti itu secara rileks 

kamu apa yang keluar ? 

entah itu perasaan ? perilaku 

? secara refleks ?  

Bentak    

311. Bentak ? oke, boleh 

tau kayak gimana nggak ? 

Aku lupa mbentaknya 

kayak gimana sih 

mas, pokokmen aku 

bentak dia 

  

312. Disaat itu juga ? Iya, aku nggak mukul 

dia nggak, tapi ada 

rasa pengen mukul, 

tapi aku Cuma 

mbentak aja, bisanya 

aku Cuma mbentak  

  

313. Terus dia langsung 

berhenti sampe sana ? 

Berhenti terus dia 

minta maaf sama aku, 

kan aku anaknya itu 

dianter jemput sama 
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dia ya buat pulang 

sekolah berangkat 

sekolah, aku pulang 

naik angkot aku 

ninggal dia, aku naik 

angkot karena dulu 

nggak bisa naik motor 

juga terus dia sampe 

nelfon-nelfon aku 

sampe ngewhatsapp 

aku gitu, kan 

ngechatnya whatsapp 

ya, dia ngechat aku 

banyak banget gitu, 

sampe ngevoice note 

juga  

314. Oke,  Minta maaf sama aku 

saat itu juga 

  

315. Kalo boleh tau, 

peristiwa itu hanya itu ?  

Pelecehan seksualnya 

? 

  

316. He‟eh.. Kalo pelecehan 

seksual secara 

fisiknya itu, itu  

  

317. Kalo verbal ? Verbalnya malah 

nggak temen-temenku 

malah  

  

318. Dari ? Biasanya dari tukang 

bangunan  

  

319. Oo, kayak cat call 

gitu yaa ? 

Iyaa, orang yang 

nggak aku kenal 

  

320. Karena banyak yang 

agak uniknya disini sih 

biasanya untuk wanita 

bullying yang masalah 

pelecehan seksual tu lebih 

mungkin muncul ke perilaku 

intensif bunuh diri atau 

untuk bunuh diri, tapi justru 

kenapa kamu munculnya 

hanya di sosial ya ? kenapa 

saat di SMA itu tidak 

muncul ?  

Karena mungkin udah 

tau akibat dari agama 

mungkin ya.. dan   

  

321. Lebih dewasa ya ? Iman ku lebih kuat 

lagi waktu itu, kayak 
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SMP kan walaupun 

waktu itu aku SD 

yang pertama kan 

swastanya Islam ya 

mas ya,   

322. Heem,  Terus SD yang kedua 

aku negeri itu aku 

lebih, lebih  kurang 

kan dari yang Islam, 

waktu itu juga 

sholatku kurang dari 5 

waktu juga, malah 

kadang-kadang nggak 

sholat juga, jadinya 

lebih muncul pas 

SMP, SMA itu udah 

agak baik, udah mulai 

sadar baik buruknya 

di agama itu kayak 

gimana, gitu,  

  

323. Oke, e.. balik lagi 

sedikit e kenapa dari mantan 

kamu itu yang dulu pacar 

kamu meraba bagian sensitif 

kamu anggap sebagai 

pelecehan seksual ?  

Maksudnya ? bisa 

diulangin lagi nggak ? 

  

324. Maksudmya, dia 

yang mantan pacar kamu itu, 

dulu kan masih jadi pacar 

kamu, ketika meraba bagian 

sensitif kamu, kamu merasa 

itu sebagai pelecehan seksual 

?  

Kan aku nggak terima    

325. Karena kamu nggak 

terima ? 

Karena aku nggak 

menginginkannya  

  

326. Oke, karena itu 

bagian dari norma keluarga 

dan norma sosial juga ya ? 

Di norma keluarga 

sebenernya  

  

327. Sampe sekarang, 

maksudnya dari SMP sampe 

sekarang sekali itu aja ya ?  

Sekali itu, kalo fisik 

Cuma sekali itu 

  

328. Kalo verbal ?  Kalo fisik nepuk 

bokong itu mungkin 

aku anggap jadi 
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lelucon aja tapi ya, 

nggak mungkin dulu, 

dulu kan jaman SD 

kan sering banget ni, 

kita pake rok merah 

putih terus habis itu 

kayak, dibukain 

wowowow  (42.26) 

kayak gitu juga aku 

juga agak jengkel, 

gitu 

329. Tapi kamu belum 

anggep serius gitu ?  

Belum, aku bales 

mereka, kalo yang itu 

aku bales mereka  

  

330. Ada nggak sih 

keinginan untuk melakukan 

hal seperti itu ke oranglain ?  

Aku nggak, aku kalo 

duluan digituin tak 

bales 

  

331. Oh nggak cuman 

masalah seksual ya ? 

maksudnya masalah 

pelecehan seksual tapi 

masalah tekanan lain, 

misalnya kamu dihina atau 

apa, kira-kira muncul 

keinginan untuk ngehina lagi 

nggak sih ?  

Muncul tapi dari 

belakang  

  

332. Kamu simpan 

sendiri atau biar orang itu 

dengar ? 

Aku simpan sendiri    

333. Oke, jadi kamu 

semacam e balik menghina 

tapi tidak secara langsung ya 

?  

Iya    

334. E aku mau tanya 

dampaknya dari peristiwa 

yang terjadi saat SMA ya ?  

He em   

335. Jadi kan emang 

ketika kamu marah, jengkel, 

kamu merasa  itu bukan 

waktunya dan lain-lain 

bahkan pacarmmu sendiri itu 

e setelah itu kan juga kamu 

punya nggak sih 

pengalaman-pengalaman 

Ndak    



 
 

166 

 

yang mirip seperti itu 

walaupun nggak terjadi ya ? 

misalnya kamu juga punya 

pacar yang, punya pacar to 

sekarang ?  

336. Belum sampe 

sekarang ?  

Sampe sekarang 

belum 

  

337. Oke, berarti agak 

susah ya ? oke tanggapan 

kamu terhadap cowok yang 

deket sama kamu jadi 

gimana ? 

Pertama awalnya 

main-main aja e terus 

sekarang aku anggep 

ya kalo main-main aja 

itu kita anggep have 

fun ya kenapa nggak ?  

  

338. Main-main pacar-

pacaran gitu ?  

Iya tanpa ada status 

gitu  

  

339. Berarti kamu anggep 

sekarang yang orang, 

sekarang ada yang deket 

sama kamu ?  

Banyak sih    

340. Yang dekat secara 

personal ?  

Ada,    

341. Secara feeling ? Ada    

342. Tapi kamu belum 

siap untuk anggap itu 

sebagai sebuah hubungan ?  

Aku sebenernya udah 

siap, cuman dia nya 

yang belum siap  

  

343. Dianya belum siap ? 

kenapa menurutmu ?  

Karena ada halangan 

di keluarga  

  

344. O nggak akan 

ngarah kesitu tapi, aku 

ngarah ke gimana sih 

pendapatmu tentang 

notabene pacar tu seharusnya 

seperti apa sih setelah ada 

salah seorang pacar kamu 

yang melakukan pelecehan 

seksual sama kamu ?  

Pacar seharusnya 

ngapain aja, atau 

pacar harusnya 

gimana ? 

  

345. Iya, menurutu pacar 

tu harusnya batasannya jadi 

gimana ?  

Menurutku pacaran tu 

batasannya nggak 

sampe grepe-grepe 

kesana, karena kesana 

tu lebih diihat orang-

orang gitu lho dan 
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lebih memalukan lagi 

gitu, jadi ya 

sewajarnya aja, pacar 

tu aku mikirnya dulu 

pacar itu tu eh salah 

aku mikirnya 

sekarang pacar tu buat 

hal yang positif buat 

lebih bersemangat 

lagi jadi kayak lebih 

ke berlomba-lomba 

lagi  

346. Ya jadi siklusnya 

sama ya ? jadi setelah ada 

kejadian itu, kamu tanggapi 

dengan baik hasilnya 

sekarang kamu lebih positif 

untuk menanggapi hal-hal 

yang seperti itu ya ?  

Ya walau kalupun 

orang yang deket 

sampe ngelakuin 

kayak gitu lagi, kayak 

gitu ke aku, ngulangin 

kejadian yang dengan 

hal itu, ya mungkin 

aku juga bakal marah,  

  

347. iya Apalagi kan kita 

nggak ada status apa-

apa gitu lho itu lebih 

marah lagi mungkin 

aku,  

  

348. Oke, e hubungannya 

sama yang dulu tapi masih 

baik-baik aja ? 

Masih baik, tapi 

sekarang udah jarang 

ngontak kita putus 

baik-baik,  

  

349. E ini tak perjelas lagi 

ya, jadi yang kejadian SMA 

tidak menimbulkan intensi 

untuk keinginan untuk bunuh 

diri ? 

Iya   

350. Kejadian SMP 

menimbulkan untuk bunuh 

diri ? 

Iya   

351. Oke mungkin ini 

pertanyaan terakhir, 

pertanyaan terakir untuk 

tanggapannya mbaknya 

untuk orang lalin, pesan-

pesannya yang pernah punya 

keinginan untuk bunuh diri 

itu kayak gimana ? sarannya 

Nggak ngelakuin 

pencegahannya ? 
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sih.. 

352. Ya sarannya tentang 

hal-hal yang kamu lakuin, 

jadi beberapa orang yang 

tertekan ingin bunuh diri, itu 

saranmu ke mereka apa ?  

Ya lebih baik nggak 

usah ngelakuin hal 

itu, intinya ambil hal 

positifnya, kamu pikir 

aja positifnya kalo 

kamu masih hidup tu 

gimana? Banyak hal 

yang bisa lakuin kalo 

kamu nggak bunuh 

diri sebenernya, jadi 

bunuh diri tu bukan 

akhir dari segalanya  

B1-  Keyakinan 

bunuh diri 

353. Oke, itu aja ? Mm terus ni kalo mau 

bunuh diri lebih ingat 

sama Tuhan sih 

sebenernya karena 

sebenarnya Tuhan itu 

bantu, bantu kita, 

Tuhan tu nggak bakal 

bisa ngasih kita 

masalah tanpa kita 

menyelesaikannya 

jadi mesti ada 

batasannya, kamu tak 

kasih masalah ini 

kamu bisa kok, kamu 

mampu mengatasinya 

kok, aku nggak bakal 

kasih kamu masalah 

ini kalo kamu nggak 

bisa ngatasin, 

sebenernya itu, cuman 

orang-orang mesti 

langsung nyerah di 

awal aja, kayak aku 

kemaren itu,  

A2- Faktor sosial 

354. Belajar dari 

pengalaman berarti ya ? 

Iyaa   

355. Oke yaudah gitu aja 

mbak e  makasih banyak tapi 

dua hari iini udah bantu 

untuk menceritakan banyak 

hal ya mungkin nanti ada 

sedikit yang mungkin aku 

tanyakan juga masalah 

kemaren aku tanya tentang 

Siapa yaa, nggak ada 

iik sebenernya, aku 

nggak deket orangnya 

juga,  
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media sosial dan lai-lain, dan 

mungkin aku akan tanya 

tentang orang yang ngerti 

tentang peristiwa ini, ntah 

ngerti peristiwanya aja 

nggakpapa  

356. temen deketmu yang 

tau cerita ketika kamu dihina 

gitu nggak ada ? 

Nggak ada, nggak 

cerita, aku ceritanya 

cuman luarannya aja 

sih sebenernya kalo 

aku cerita ke temenku 

itu, bukan aku dihina 

temenku itu tapi aku 

lebih ke keluargaku 

yang menekan aku 

  

357. Kalo yang di media 

sosial kamu pernah nggak 

sih kamu tulis sesuatu hal 

tentang depresimu ?  

Mm ndak, ndak 

pernah, aku nggak 

pernah cerita-cerita 

tentang kayak gitu ke 

medsos, mungkin aku 

Cuma ngeluh, ngeluh 

masalah soal 

pendidikan aja 

mungkin kalo untuk 

masalah pribadi aku 

kenapa aku kenapa 

aku nggak, jarang 

  

358. Kalo di sosial media 

nggak ya ?  

Jarang aku cerita 

kayak gitu 

  

359. Oke gitu aja Kalo tentang perasaan 

happy mungkin aku 

bakal cerita, kalo 

untuk masalah yang 

depresi karena teman 

nggak ada yang deket 

sama aku ndak,  

  

360. Oke ya itu tadi 

makasih banyak untuk 

beberapa hari ini  

Iya   

361. Semoga pesannya 

hasilnya mungkin nanti bisa 

membantu teman-teman lain 

yang punya masalah yang di 

area itu 

Iyaa. Iya   
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362. Makasih atas 

waktunya selamat sore 

mbak.. 

Selamat sore mas..   
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B. Subjek 2 

Identitas Subjek 

Nama inisial   : D 

Umur    : 22 

Kota asal   : Lubuk linggau 

Hobi    : Traveling  

Pendidikan    : S1 

Pekerjaan    : Konsultan strategi bisnis 

Usia mengalami bullying :7-16 tahun 

Jenis bullying   : Verbal, fisik dan tidak langsung 

 

Observasi 

 

Observasi Keterangan 

Penampilan fisik subjek 

 Penampilan fisik 

subjek 

Subjek terlihat santai, 

menggunakan kaos dan celana 

pendek, hal iru dikarenakan 

lokasi wawancara yangberada 

di sekitar kediaman subjek. 
Seting lokasi 

 Keadaan sekitar 

 Pencahayaan  

 Kondisi lokasi 

 Keadaan sekitar ramai suara 

kendaraan bermotor 

 Wawancara dilakukan di luar 

ruangan dan dilakukan pada 

siang hari sehinnggaterasa 

cukup panas 

 Lokasi berada di ujung jalan 

kediaman subjek, lokasinya 

yang bersebelahan dengan jalan 

mengakibatkan suara yang 

menggangu cukup banyak, 

lokasi dipilih karenaa subjek 

merasa kediamannya tidak 
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nyaman 
Sikap subjek saat 

wawancara 

 Berbicara dengan 

lancar  

 Memperlihatkan 

sikap yang tenang 

 Melakukan kontak 

mata 

 dengan peneliti 

 Ekspresi wajah 

 Terbuka saat 

menjawab 

 Subjek berbicara dengan 

antusias dari cara menyambut 

peneliti dan menyediakan 

sedikit hidangan untuk peneliti 

 Subjek memperlihatkan emosi 

yang berbeda-beda, terkadang 

terlihat marah ,senang maupun 

santai. 

 Kontak mata terlihat saat subjek 

menceritakan keluarga 

besarnya, terkadang subjek 

terlihat melamun seperti 

mengingat kejadian yang telah 

terjadi 

 Expresi wajah subjek berbeda 

tergantung apa yang dijelaskan 

subjek 

 Subjek terbuka saat menjawab 

karena subjek memberikan 

informasi yang detil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

173 

 

Tabel: Verbatim subjek 2 

No Pertanyaan Jawaban Koding  Keterangan 

1.  Selamat sore mas Sore   

2.  Oke disini aku mau 

wawancara masnya untuk 

dalam upaya skripsi,  

Heem   

3.  Jadi aku akan mengambil 

data pengalaman, 

pengalaman tentang 

peristiwa bullying 

O iya..   

4.  Dan area di sekitar itu Heeh   

5.  Oke, jadi ini wawancara 

pertama kita 

Iya    

6.  Jadi pertama-tama aku mau 

tanya tentang, yang pertama 

itu, nama lengkap 

Nama lengkap.. D   

7.  Lahir dimana mas ? Lahir di Kota Lubuk 

Linggau 

  

8.  Oo,, tanggalnya ? Tanggalnya, 27 

November 1995 

  

9.  Berarti baru kemaren ulang 

tahun ya mas ya ? 

O, iya..    

10.  Kalo boleh tau asalnya 

berarti darimana, asalya ? 

Kalo asal sebenernya 

dari Pati, karena 

memang selama 

tinggalnya di Lubuk 

Linggau itu Sumatera 

Selatan,   

  

11.  Oo, ini kalo boleh tau untuk 

Suku ? 

Kalo Suku Tionghoa   

12.  Biasanya untuk dalam 

kesehariannya ya mas ya, itu 

untuk dalam menghabiskan 

waktu itu biasanya ngapain ? 

Menghabiskan waktu 

itu biasanya baca 

buku, entah main 

musik atau traveling 

ke tempat yang 

banyak alam-alamnya,  

  

13.  Traveling ? E, itu rutin dilakukan 

seminggu sekali itu 
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pasti,  

14.  Berarti kalo sekarang ini 

masih kuliah ya mas ya ? 

Masih, masih kuliah   

15.  Kuliah, ambil jurusan ? Ambil jurusan 

psikologi 

  

16.  Ada pekerjaan sambilan gitu 

nggak ? 

Kalo pekerjaan 

sambilan itu sebagai 

konsultan strategi 

bisnis, sama buka 

usaha kopi,  

  

17.  Nah kalo boleh tau tentang 

pemasukan nih, jadi 

misalnya kalo dari orangtua 

itu termasuk dihitung untuk 

perbulannya pemasukan itu 

kira-kira berapa ya mas ya ? 

Untuk pemasukan 

sendiri kalo totalnya 

sekitar 3 juta setengah,  

  

18.  Sudah termasuk dari 

orangtua ya ? 

Iya,    

19.  Oke.. boleh cerita nggak 

tentang kelebihannya ? dari 

pribadi sendiri ? merasa 

kelebihannya diri sendiri itu 

apa ? 

Kelebihan diri sendiri 

ya pertama, 

independent terus mm, 

lebih suka 

menganalisis sesuatu, 

kemudian apa ya, 

mudah beradaptasi, 

suka kenalan dengan 

orang-orang yang baru 

dikenal, berbagai 

macam segmentasi 

kalangan aku suka, 

bahas ngobrol-ngobrol 

cari pengalaman-

pengalaman mereka 

yang sekiranya itu bisa 

kepake untuk masa 

depan,  

  

20.  Terus, apa lagi ya.. mandiri 

paling karena ngekos tadi ya 

? 

Iya    

21.  Masuk independent tadi ya ? Iya   

22.  Kalau yang dirasa masih 

menjadi kekurangan ? 

Yang menjadi 

kekurangan itu sosial, 

dalam artian aku 
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kurang begitu nyaman 

ketika punya 

pertemanan yang 

sifatnya berkelompok, 

kemudian 

overthinking, dari 

hasil analisis seperti 

itu, terus banyak 

kecemasan-kecemasan 

yang sebetulnya itu 

nggak perlu dipikirin 

tapi itu malah jadi hal 

yang sangat-sangat 

bikin stres gitu lho 

23.  Oke, kalau boleh tau untuk 

agamanya sendiri ? 

Agamanya Buddha   

24.  Eh, jadi disini aku mau akan 

tanya tentang 

pengalamannya 

O iya   

25.  Jadi,  terkhususkan itu 

sekitar SMP sampe 

sekarang,   

Sekitar SMP sampek 

sekarang,  

  

26.  Oke jadi yang mau aku 

tanyain itu pernah nggak sih 

mengalami tekanan ? atau 

yang biasa disebut bullying.. 

Bullying ? e pernah, 

bullyingnya dalam 

artian cenderung di 

keluarga sih, keluarga 

besar, karena terdapat 

banyak penolakan-

penolakan ketika sejak 

masih kecil sampek 

sekarang, keluarga 

besar sendiri itu lebih 

seperti tante atau om 

atau pakde dan 

seterusnya, kalo 

keluarga kecil masih 

oke dalam artian 

menerima saya 

sendiri, tapi kalo 

keluarga besar 

penolakannya sedikit 

banyak lebih banyak 

 Peristiwa 

bullying 

27.  E itu peristiwanya lebih 

detailnya seperti apa mas ? 

Lebih detailnya ya 

misalnya kalo kadang 

kumpul keluarga, dulu 

ketika SMP sering 

 Peristiwa 

bullying 
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dikucilkan terus 

kemudian ada kata-

kata sarkas kemudian 

mengejek lah terus 

seperti menjatuhkan 

nama ibu saya atau 

ayah saya, mengenai 

saya gitu, terus 

kemudian di cap 

bodoh lah dan 

seterusnya, e.. banyak 

perlakuan-perlakuan 

yang tidak 

menyenangkan seperti 

diskriminatif antara 

saya dan sepupu 

sepupu lainnya, 

cenderung mereka 

bagus di prestasi 

kemudian secara 

karakter mereka juga 

benar-benar menurut 

sama orangtua,   

28.  Untuk peristiwa lainnya ? Peristiwa lainnya ya ?   

29.  Yang berkaitan tentang 

bullying ? 

Berkaitan  tentang 

bullying, mungkin 

cenderung ke orangtua 

juga sih karena 

notabene kan ayah  

saya secara fisik kan 

apa ya bahasa 

halusnya cacat fisik 

secara kasarnya waktu 

kecilnya juga banyak 

penolakan dari 

keluarga-keluarganya 

mungkin menurun ke 

saya juga gitu, pola-

pola yang dulu dia 

alamin, perasaan yang 

dulu dia alamin, ya 

seperti memukul, 

menampar lah dan 

ejekan-ejekan sarkas 

juga ada gitu lho, 

berbeda dengan adik 

saya sendiri,  

 Peristiwa 

bullying 
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30.  Maksudnya adik saya itu 

bagaimana mas ? 

Kalau adik saya 

sendiri itu cenderung 

lebih diperhatikan, 

kemudian kebutuhan-

kebutuhannya bener-

bener dipenuhi dan 

lalu juga untuk segala 

prestasinya juga 

didukung, kalo saya 

kan memang dulu 

kurang menyukai 

sekolah, terus ada hal-

hal yang tidak saya 

sukai misalnya 

menulis, sekolah terus 

mencatat, hal-hal 

semacam itu 

sedangkan saya lebih 

suka mendengarkan, 

nah disitu yang bikin 

nilai saya anjlok 

waktu saat itu tapi dari 

orangtua dan keluarga 

besar itu bener-bener 

menyalahkan hal yang 

saya lakuka walaupun 

pandangan dari teman-

teman disekolah 

ataupun guru saya bisa 

mengikuti begitu, 

Cuma dibagian hal-hal 

yang sifatnya mencatat 

dan sebagainya saya 

memang kurang 

menyukai,  

  

31.  Kalau dari pengalaman 

sosialnya gitu yang di luar 

keluarga ada nggak 

peristiwa-peristiwa yang 

entah itu tekanan dari teman 

atau dari guru yang 

membullying itu sendiri ?  

Kalau dari teman atau 

guru cenderung jarang 

sih, saya nggak tau 

kenapa saya malah 

lebih dekat dengan 

orang-orang di luar 

keluarga saya sih 

seperti itu, guru-guru, 

teman-teman, 

walaupun saya tidak 

terlalu nyaman untuk 

berkelompok dengan 

orang-orang yang 

banyak sifatnya tapi 
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lebih suka relasi yang 

personal, satu saya 

lebih nyaman, yang 

kedua pembicaraan 

juga lebih mudah, 

mudah ditangkap, 

dibahas, kalau 

misalnya dalam 

pertemanan yang 

kelompok besar disitu 

saya sering merasa 

susah untuk mengikuti 

apa yang mereka 

bahas, kemudian saya 

merasa lebih capek 

ketika pembicaraan itu 

lebih ke sifatnya 

berkelompok.  Tapi 

kalau bullying dari 

teman ataupun guru 

jarang sih atau bahkan 

nggak ada gitu. 

32.  ee, masa ini juga sama ? 

masa kuliah ? SMA ?  

Kalau SMA udah 

nggak terlalu ya, tapi 

kalo dari keluarga 

terutama masih tetep, 

terutama keluarga 

besar, kalo keluarga 

seperti ayah, ibu dan 

adik itu udah bisa 

lebih ngerti juga sih, 

mungkin karena pola 

pikir saya dulu yang 

masih bener-bener 

mentingin ego sendiri 

perasaan sendiri yang 

masih bener-bener 

sensitif tapi kalo 

SMA, udah nggak 

terlalu sih saya merasa 

justru penerimaan dari 

keluarga kecil sendiri 

udah mulai ketika 

SMA kalau kuliah 

mungkin karena udah 

lebih selektif sama apa 

yang mau dituju ya 

jadi nggak terlalu 

memikirkan lagi relasi 

  



 
 

179 

 

sosial yang banyak 

seperti itu, terus 

bullying-bullying dari 

teman juga itu bagi 

saya udah mungkin 

semacam guyonan sih 

33.  Oke, e, berarti bisa aku 

bilang kalo justru penekanan 

datang dari keluarga gitu ya 

? 

Iya, dari keluarga,    

34.  Bisa nggak kalo penekanan 

dari keluarga disebut paling 

menyakitkan ? 

Iya, justru itu paling 

menyakitkan sih 

daripada temen-temen  

  

35.  Itu berarti lokasinya dimana 

pas kejadiannya ? 

Itu lokasinya di Kota 

tempat saya tinggal di 

Lubuk Linggau itu 

Sumatera Selatan  

  

36.  Eh, dari dulu sampai 

sekarang masih ? 

Masih.. masih    

37.  Berarti sudah berjalan ? 

kalau dari awal mungkin 

dari SD ya ? 

Iya dari SD, mungkin 

bisa dikatakan seperti 

itu karena justru 

bullying sendiri itu 

muncul ketika, ketika 

saya berpindah tempat 

dari yang awalnya di 

Pati di desa terus saya 

pindah umur 5 tahun 

untuk memutuskan 

sekolah di SD waktu 

di Lubuk Linggau itu 

sendiri  

  

38.  Oo, berarti saat terjadi 

peristiwa itu yang paling 

kerasa itu saat umur berapa ? 

atau saat SMA ? atau SMP ? 

Paling kerasa itu 

waktu masa-masa SD 

kelas 6 sampai SMP 

itu bener-bener kerasa 

banget yang namanya 

bullying 

  

39.  Secara afeksi yang dirasakan 

apa ? 

Secara afeksi jadinya 

rendah diri terus 

gugup ketemu orang-

orang yang lebih tua 

terus juga, rasa 

bersosialiasi dengan 
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teman sebaya dan 

orang-orang tua juga 

kurang, saya juga jadi 

orang yang bener-

bener pendiam, 

penyendiri, pemalu 

bahkan gagap ketika 

berbicara kemudian 

tidak berani menatap 

orang secara langsung 

ke arah matanya, 

40.  Ada lagi perasaan marah 

atau perasaan lainnya yang 

muncul ketika orang 

menekan ? 

Kalau marah ada, 

justru di masa-masa 

SD-SMP itu saya 

bener-bener jadi anak 

yang nakal, banyak 

berkelahi dengan 

teman-teman sebaya 

juga, kemudian 

banyak berkasus di SD 

juga, saat itu 

  

41.  Kalau dampaknya yang 

secara langsung dirasakan ? 

Dampaknya secara 

langsung ? 

  

42.  Untuk kehidupan sehari-hari 

? 

Untuk kehidupan 

sehari-hari eee,, ini 

waktu dulu ya ? 

  

43.  Iya, waktu dulu, ya SMP 

sampek sekarang lah 

SMP sampek 

sekarang, kalo masa-

masa SMP ya ketika 

pulang kerumah 

jadinya agak sedikit 

ada jarak antara saya 

dan orangtua ketika 

ketemu di acara-acara 

keluarga besar disana 

juga saya berubah jadi 

orang yang pendiem 

nggak mau banyak 

bicara karena sudah 

pasti akan banyak 

cercaan atau sarkastik 

dari mereka-mereka 

yang lebih tua 

sehingga sampai 

dengan saat ini saya 

masih kurang nyaman 

kalau ada acara 
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keluarga besar disana 

di Lubuk Linggau 

sana untuk datang 

44.  Untuk sekola gitu misalnya, 

ada nggak sih gitu ketika 

ngalamin tekanan banyak 

misalnya stres, depresi dan 

lain-lain, frustrasi itu 

mempengaruhi sekolahnya 

nggak ? 

Oh iya mempengaruhi 

terutama disaat-saat 

SD itu mungkin efek 

karena bullying juga 

ya dari keluarga terus 

orangtua juga yang 

menuntut harus dapet 

nilai bagus, jadinya 

sedangkan saya kan 

memang bener-bener 

mungkin waktu itu 

butuh dukungan atau 

support dari orangtua 

untuk masalah sekolah 

dan prestasi karena 

cara belajarnya sendiri 

juga mungkin nggak 

sama dengan anak-

anak yang lain, nah 

disitu prestasi saya 

turun SMP udah ada 

peningkatan sedikit 

demi sedikit dimana 

saya mulai banyak 

berontak mulai banyak 

membangkang ke 

orangtua dengan cara 

belajar saya cara 

bersosialisasi saya di 

SMA baru, 

peningkatannya lebih 

drastis lagi,  

  

45.  Lebih drastis itu lebih dalam 

maksud positif atau negatif ?  

Positif, positif,    

46.  Oke, tadi kan saat 

mengalami peristiwa yang 

paling menyakitkan itu ya,  

Iya hee, spesifik ke 

arah sana  

  

47.  Yang dirasakan ? itu gimana 

sih, bisa cerita secara singkat 

aja ? spesifik saat kejadian 

itu ? 

Saat kejadian itu ? 

yang pertama sakit 

hati kemudian kenapa 

harus ada penolakan 

seperti itu sedangkan 

saya sendiri tidak 

permah ada keinginan 

A1  

B1  
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untuk mengusik 

mereka yang 

menyakiti saya kalau 

depresi ya mungkin 

saat itu bisa dibilang 

itu depresi, karena ada 

keinginan untuk 

mengakhiri hidup, 

karena terlalu banyak 

penolakan kemudian 

juga orangtua 

sepertinya terbeban, 

mungkin akan lebih 

baik mungkin tidak 

ada keberadaan saya.  

48.  Itu untuk saat ? Saat masa-masa SD 

kelas 6 menuju SMP 

  

49.  Berarti kisaran umur 12 

tahun ya ? 

Iya 12 tahunan   

50.  E saat merasa depresi tadi, 

stres tadi tertekan dan sampe 

ingin bunuh diri, kira-kira 

untuk mengatasinya apa 

yang dilakukan ? 

Untuk mengatasi ya 

kalo dulu, saat punya 

keinginan seperti itu 

cenderung banyak 

pemberontakan-

pemberontakan, 

seperti kenakalan-

kenakalan saya waktu 

SD ketika 

menancapkan jangka 

ke teman saya sendiri 

ketika itu memang 

saya diganggu gitu, 

membela diri, tapi 

untuk anak segitu 

mungkin cukup 

ekstrim sih untuk anak 

SD, kebanyakan 

seperti itu sih, kelahi 

juga walaupun saya 

tidak berusaha untuk 

memancing Cuma ya 

bisa dibilang itu tadi 

ada bullying juga dari 

temen-temen sebaya, 

Cuma nggak banyak 

sih ada beberapa 

doang 

A1  
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51.  Lebih kerasa yang dari 

keluarga ya ? 

Iya, lebih kerasa dari 

keluarga  

  

52.  Oke,  kalo mengatasinya sih 

pas masa-masa SMA 

dimana e saya dari 

SMP itu masih ada 

keinginan untuk bunuh 

diri sampai dengan 

SMA, masih punya 

pikiran-pikiran jelek. 

Waktu SD justru itu 

yang paling kuat gitu, 

tetapi ada hal lain 

yang membuat itu 

nggak jadi seperti e.. 

pelan-pelan saya mulai 

berpikir untuk melihat 

ke dalam apakah saya, 

apakah saya benar-

benar perannya 

didalam keluarga 

terutama keluarga 

kecil apakah saya bisa 

mengubah persepsi 

mereka-mereka yang 

di keluarga besar agar 

mengakui entah status 

saya, keberadaan saya 

ataupun keluarga saya 

sendiri   

B1 

B2 

 

53.  Ada pengalihan stres nya 

nggak ? 

Pengalihan stres ? 

masa SD-SMP bully 

orang lain,  kekerasan, 

masa-masa SMA udah 

mulai sadar kalo 

mungkin itu titik balik 

sih ya SMA itu 

pengalihannya dengan 

cara meditasi terus 

melihat situasi 

keluarga seperti apa 

entah perekonomian 

entah wajah-wajah 

orangtua ketika 

mereka sudah  

kelelahan apakah saya 

harus melanjutkan hal-

hal kenakalan seperti 
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itu atau nggak, gitu,   

54.  Berarti pernah ada dititik 

ingin membalas membully 

orang lain juga, tapi mulai-

mulai dewasa lebih memilih 

untuk meditasi dan lain-lain 

? 

Iya hee..   

55.  Lebih positif ? Iya lebih positif    

56.  Kalau boleh tau saat punya 

pengalaman untuk keinginan 

bunuh diri itu, bisa 

diceritakan nggak itu seperti 

apa ? saat kapan kejadiannya 

itu seperti apa sehingga 

sampai ke titik itu ? 

Ee itu dimana 

keluarga besar saya 

tiba-tiba mampir 

kerumah, ngobrol-

ngobrol soal prestasi 

anak-anak yang 

membanggakan 

sedangkan saya sendiri 

waktu itu mempelajari 

hal-hal yang sifatnya 

non akademik sih 

yang siapa tau kepake, 

saat itu justru keluarga 

besar saya sekitar 8 

orang-orang dewasa 

itu om, tante dan 

sebagainya itu 

mencerca habis-

habisan dimana, „wa 

ini anak nggak usah 

dibangga-banggain 

lagi ya masa umur 

segini masih bodo-

bodo aja terus nilainya 

juga merah-merah 

kayak gitu”, 

sedangkan orangtua 

saya seperti menahan 

nafas untuk nggak 

marah atau nggak 

reaktif akan tetapi 

setelah itu setelah 

mereka pulang, 

orangtua saya malah 

melampiaskan 

amarahnya kepada 

saya dan disitu, saya 

semakin merasa ya itu 

terkucilkan, ya itu 

terus buat apa aku ada 

B1 

B2 
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dikeluarga ini malah 

malu-maluin orangtua 

dan sebagainya 

padahal ada hal lain 

yang saya usahakan 

untuk supaya diakui 

deh, ada manfaatnya 

ketika saya pelajari 

untuk kedepannya, 

tapi kan mungkin 

orangtua tidak melihat 

dan megetahui nah 

disitu, titik itu dimana 

saya benar-benar saya 

merasa frustrasi terus 

beberapa kali 

melakukan percobaan 

seperti 

menenggelamkan diri 

ke bak mandi, 

kemudian memotong 

pergelangan tangan 

lalu menjederkan 

kepala ke pintu, pintu-

pintu besi, terus sempe 

gantung diri sih, tapi 

kalo yang gantung diri 

nggak jadi  

57.  Ooh, mungkin kalo yang 

gantung diri bisa diceritain 

lebih spesifik nggak ? 

Kalo yang gantung 

diri itu ketika memang 

bener-bener, itu 

sekitar 2 mingguan 

untuk percobaan itu 

sendiri, tapi entah 

kenapa berujungnya 

selalu nggak jadi, 

selalu nggak jadi gitu, 

kalo untuk yang 

gantung diri ketika 

hari-hari akhir ketika 

saya ingin melakukan 

sudah membuat 

simpul tali sudah naik 

ke kursi sudah 

masukin kepala ke tali 

tapi justru saya disitu 

entah kenapa 

menangis dan antara 

mau melanjutkan atau 

B1 
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tidak justru disitu 

ambangnya karena 

tiba-tiba terlintas 

bayangan wajah 

orangtua kemudian 

aroma kopi yang 

nggak tau akhirnya 

bikin nggak jadi dan 

malah itu saya banyak 

berpikir refleksi ke 

sebuah pegunungan, 

disitu ada sebuah 

pegunungan saya coba 

camping sendiri disitu 

memikirkan hal-hal ya 

yang sekiranya bisa 

mereda amarah dari 

dalam, terus mencari 

solusi apakah apa 

yang harus saya 

lakukan untuk 

menyelesaikan 

masalah ini, gitu  

58.  Berarti pengalamannya 

sudah sampai ke mencoba 

untuk gantung ya ? 

Heeh    

59.  Kalau yang menggores-

gores tangan ? 

Kalo yang menggores-

gores tangan tu 

dengan pisau 

  

60.  Sudah terjadi ? Sudah, sudah terjadi   

61.  Dan itu apa yang dirasakan 

setelah itu atau saat itu ? 

Saat itu.. rasa sakit tu 

udah nggak ada lagi, 

udah  nggak ada rasa 

sakit tapi balik lagi 

entah kenapa nggak 

jadi gitu lho, karena 

masih ada keraguan 

gitu, walaupun 

pengen, pengen tapi 

masih ada keraguan 

lain yang muncul 

ketika sudah 

melakukan ataupun 

belum melakukan  

B1- Menyakiti diri 

sendiri 

Keyakinan 

bunuh diri 

62.  Lah berarti bisa ditekankan 

bahwa yang menyebabkan 

Iya,   
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adalah peristiwa yang tadi 

diceritakan ? 

63.  Tentang orangtua yang 

melampiaskan ejekan dan 

dari saudara-saudaranya ? 

Iya   

64.  Oke, itu muncul berapa kali 

? 

Kalo muncul berapa 

kali mungkin nggak 

keitung ya, karena itu 

udah sering banget sih 

bahkan tiap saya dan 

orangtua main ke 

tempat saudara itu 

juga terjadi gitu dan 

mereka selalu berkata 

hal yang sama, „o ini 

anak nggak bisa 

dibanggin ninini...‟ 

„prestasinya kok jelek 

sih?‟ mereka bukan 

memberi solusi tapi 

lebih ke menghujat  

  

65.  Tapi muncul keinginan 

untuk bunuh dirinya ? 

Pas masa-masa SD ke 

SMP  

  

66.  Untuk setelah itu ? Setelah itu udah nggak 

ada lagi keinginan 

untuk itu walaupun ya 

masih tetep harus e.. 

mengatasi keinginan 

itu sendiri dan 

mencoba mencari 

solusi itu yang fase-

fase sulit sih karena 

nggak tau, ya karena 

susah aja sih ada  

  

67.  nggak yang tau masalah ini ? Yang tau paling cuma 

adik saya sendiri 

itupun mungkin nggak 

terlalu tau sih jadi 

untuk saat ini masih 

saya simpen sendiri 

sih  

  

68.  Oke, tapi ketika kamu 

tertekan gitu ada nggak sih 

orang yang kamu ceritakan 

tentang masalah ini ? 

Kalau untuk itu ada 

jadi setelah banyak 

percobaan nggak jadi 

terus saya masuk 

B1- 

A2- 
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disebuah forum online 

di Indonesia, saya 

sempet ceritakan 

masalah saya seperti 

itu dan justru 

mendapatkan feedback 

yang positif harus 

ngelakuin ini..ini..ni 

dan ini..ini.. itu saya 

juga merasa terdukung 

dan oh siapa tau dari 

yang mereka kasih 

saran-saran itu bisa 

untuk menyelesaikan 

masalah dari dalam 

diri saya sendiri,,  

B2- Anggapan 

sosial 

69.  Kalau boleh tau tadi sempet 

cerita secara fisik dipukul 

dan lain-lain, secara verbal 

dihina, ada nggak sih yang 

entah mungkin ini bisa 

datang dari bukan keluarga 

tapi ada nggak misalnya dari 

media sosial atau secara 

nggak langsung dijauhi oleh 

teman-teman atau mungkin 

ada pelecehan seksual dan 

lain-lain ? gitu, ada yang 

mau diceritakan mungkin 

masalah lain gitu yang kamu 

dapat tapi dampaknya emang 

nggak setinggi dari keluarga 

tadi ? 

Kalo untuk itu ada sih 

lebih ke temen-temen 

sih ya, lebih ke temen-

temen yang karena 

saya sendiri kurang 

nyaman ketika 

berkelompok dan 

mereka sendiri 

membuat stigma atau 

persepsi ke saya kalau, 

„wah ini, ni anak kok 

kayaknya agak-agak 

gimana gitu, misterius 

atau agak nakutin 

karena nggak banyak 

berteman dengan 

orang-orang lain‟, itu 

pas di SD atau SMP  

  

70.  Untuk dari media sosial ? 

nggak ya ? 

Kalo media sosial 

nggak,  

  

71.  Tapi pernah nggak sih 

misalnya saat kamu tertekan 

gitu pengen ngeshare atau 

beritahu seseorang tentang 

a‟aku tersaikiti‟ lewat media 

sosial itu? 

Kalo lewat media 

sosial, pernah sih 

pernah, itu status di 

facebook ya itu tapi 

kebanyakan secara 

tersirat seperti cerita-

cerita yang sifatnya 

kiasan seperti itu, 

nggak secara langsung 

menyatakan kalo saya 

lagi tertekan, sama 

paling ya di forum itu 

A2- Sosial 
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sih, kalo forum itu 

memang saya bener-

bener jujur 

menceritakan 

semuanya karena 

identitas disitu kan 

disamarkan  

72.  Setelah melakukan itu, 

saran-sarannya ? 

Ada kelegaan terus 

ada „oh, oke berarti 

masalah inipun datang 

dari saya sendiri juga, 

kenapa tidak mencoba 

untuk bersosialisasi 

entah dengan orangtua 

yang secara 

pendidikan tidak 

terlalu tinggi 

kemudian tuntutan 

dari orangtua karena 

prestasi sepupu dan 

sebagainya lebih 

tinggi karena mereka 

anak-anak berprestasi, 

karena mungkin saya 

sendiri dari jawa ya 

waktu itu tinggal di 

jawa dari kecil, kaget 

budaya dan agak 

sedikit berbeda dari 

sepupu-sepupu saya 

yang sudah ada disana 

jadi anggapannya beda 

gitu, dan itu 

menambah,  

A1- 

 

Pribadi 

73.  Jadi banyak yang terjadi ya, 

dari mulai bahkan sudah 

mencoba ya ?  

Iya   

74.  Nah saat di titik mulai 

mencoba lalu tidak jadi, nah 

itu kenapa ? 

Karena, terlintas satu 

hal sih kalo hal ini 

masih bisa diselesaiin, 

hal ini masih bisa 

diselesaiin, hal ini 

masih bisa diselesaiin 

kemudian itu tadi 

entah kenapa 

kebayang wajah 

orangtua yang lelah, 

ketika ditinggalkan 

B2- Anggapan 

sosial 
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saya merasa bersalah 

juga kemudian aroma 

kopi yang tiba-tiba ada 

gitu 

75.  Orangtua, oke dan e, kalo 

aku denger seketika dapet 

hal-hal positif ya justru ya ? 

Iya, justru dapet 

banyak hal-hal positif 

yang terjadi setelah itu 

sih  

  

76.  Oke, jadi ketika gagal, jadi 

misalkan saat itu pengen 

gantung ya ? 

Heem,    

77.  Dan tidak jadi  Heem,    

78.  Lega atau gimana ? Kelegaan itu ada sih 

walaupun sedikit, tapi 

lebih banyak masih 

bersedihnya karena 

masih banyak 

mempertanyakan 

kenapa seperti ini, 

kenapa harus 

ini..ini..ini dan 

sebagainya tapi kalo 

kelegaan ada,  

  

79.  Oke, misalkan ni misalkan 

(29.18) saat ini dapat 

tekanan baru kira-kira untuk 

sampai ke titik itu ada lagi 

nggak ?  

 

Nggak ada   

80.  Berarti cukup waktu itu saja 

? 

Iya, cukup waktu itu 

saja 

  

81.  Kenapa ? Karena dari 

pengalaman depresi 

itu sendiri dan bikin 

aku bunuh diri entah 

kenapa membuat saya 

merasa benar-benar 

„oke ada hal yang 

perlu diselesaikan‟ 

kemudian setelah itu 

mungkin karena 

berusaha untuk 

mengenal diri sendiri 

terlebih dahulu dari 

A1 

B2- 
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meditasi terus 

kemudian sharing ke 

temen-temen kita di 

forum itu sendiri saya 

merasa lebih, „oke 

eksistensi saya tu 

bukan untuk ke arah 

pengakuan oleh orang 

lain tetapi paling 

nggak saya menerima 

diri saya terlebih 

dahulu kemudian 

katakanlah 

menyenangkan 

orangtua dengan cara-

cara yang lebih 

sederhana tanpa harus 

mementingkan 

prestasi dan 

sebagainya, mengakui  

dan menerima kalo 

saya memang berbeda 

dari banyak membuka 

mata dan pikiran saya, 

„oke karena orangtua 

juga sudah bekerja 

keras memenuhi 

kebutuhan sehari-hari 

ketika saya melakukan 

hal seperti itu lagi  ya 

sama aja itu hal yang 

percuma bagi mereka 

juga dan bagi saya dan 

mungkin ini juga sih 

titik baliknya dimana 

setelah hal itu saya 

berani untuk 

menceritakan semua 

hal sampek menangis 

dan sebagainya 

orangtua juga 

menangis dan hari itu 

dimana semua terbuka 

apa yang saya rasakan 

juga ternyata mereka 

rasakan tapi mereka 

juga tidak berani 

menanyakan hal-hal 

yang sifatnya memicu 

stres dan sebagainya 
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dan mungkin itu sih 

titik baliknya dimana 

saya bener-bener bisa 

merasakan lagi yang 

namanya kehangatan 

keluarga dari situ 

semua hal yang saya 

lakukan bener-bener 

didukung dari 

orangtua banyak 

memberikan arahan-

arahan atau 

pengalaman-

pengalaman tanpa 

harus mengarahkan 

saya seperti sepupu-

sepupu lainnya di 

keluarga besar   

82.  Berarti kalo tadi aku dengar 

ya, tentang apa yang 

dipikirkan terutama orangtua  

Iya   

83.  Lalu setelah itu ? setelah 

orangtua ? 

Setelah orangtua 

sebenernya lebih ke 

diri sendiri sih,  

  

84.  Masih bisa diselesaikan tadi 

? 

Masih bisa 

diselesaikan tadi, 

hooh.. 

  

85.  Jadi walaupun sekarangpun 

ada tekanan tidak sampai 

kesana karena sudah lebih, 

sudah pernah gitu ya ? 

Sudah pernah, dan 

saya justru merasa 

lebih kuat karena 

menyelesaikan 

masalah itu sendiri 

dan hal-hal yang 

sifatnya pemicu 

depresi sekarang 

malah lebih diarahkan 

ke pertama 

menenangkan diri lah 

seperti meditasi pergi 

ke tempat-tempat yang 

sifatnya alam, karena 

setelah itu saya 

mendapat sesuatu 

ketika saya dalam 

kondisi tenang saat 

menghadapi masalah, 

justru solusi-solusi 

A1- 
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yang timbul malah 

semakin banyak dan 

semakin lebih mudah 

untuk diselesaikan  

86.  Sama nggak rasanya ketika 

mendapat tekanan lebih 

memilh untuk menyakiti diri 

sendiri atau meditasi ?  

Mmmm, beda sih    

87.  Bedanya dimana ? Bedanya adalahh kalo 

ketika saya menyakiti 

diri sendiri itu hanyaaa 

apa yaa.... karena itu 

dulu ya jadi udah 

nggak tau lagi 

sekarang rasanya 

seperti apa sih, 

mungkin lebih ke arah, 

ketika saya menyakiti 

diri sendiri lebih puas 

sebenernya  

A1 Personal 

88.  Kalau meditasi ? Kalau meditasi 

katakanlah susah tapi 

ketika setelah dapet 

rasa tenangnya satu 

fase atau satu waktu 

dan kemudian baru 

memikirkan masalah 

itu lagi justru lebih 

enak gitu  

A2- Sosial 

89.  Oke, terakhir kepikiran atau 

melakukan hal-hal seperti itu 

kapan ? 

Terakhir kepikiran 

untuk melakukan hal-

hal seperti itu... dalam 

artian kayak bunuh 

diri itu tadi ya ? bunuh 

diri itu tadi ?..... 

sebenernya ada ketika 

masalah itu selesai 

tetapi dapet stimulus 

dari keluarga besar 

lagi akan tetapi tidak 

setinggi waktu masa-

masa SMP.. 

  

90.  Oke, e berkaitan dengan 

pelaku ya.. 

Heem..   

91.  Mm apa yang dirasakan ? Berkaitan dengan A1 Pribadi 
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pelaku...... yang 

dirasakan pasti benci.. 

yang kedua kecewa 

kenapa harus keluarga 

sendiri yang seperti itu 

kemudian yang ketiga 

dendam itu ada Cuma 

menurut saya kalo 

saya masih dendam 

saat itu, itu nggak 

akan menyelesaikan 

masalah malah justru 

menambah masalah 

dimana mereka kan 

makin mencerca saya 

makin mencerca 

orangtua saya juga, 

jadi saya lebih banyak 

untuk memendam 

kebencian itu sendiri 

rasa dendam itu 

sendiri daripada 

menyalurkan ke orang 

lain walaupun 

mungkin agak bocor 

ya ke temen-temen 

waktu itu  masih SD 

atau SMP  

92.  Mmm muncul perilaku 

nggak untuk kebencian itu ? 

Muncul   

93.  Seperti apa ? Mmm munculnya 

seperti kekerasan 

verbal sarkastik ke 

temen-temen SD 

sampe SMP terus 

melakukan kenakalan-

kenakalan yang 

sifatnya memberontak 

seperti bolos sekolah, 

berkelahi dengan 

temen-temen sebaya 

kemudian membantah 

guru sih pernah 

teruss.. apalagi yaa... 

Cuma itu sih.. Cuma 

itu sih.. 

  

94.  Okee.. berarti untuk 22   
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sekarang umurnya 22 ya ?  

95.  Yang tadi yang terakhir 

belum dibilang ? 

Yang terakhir berarti 

SMA kelas satu itu 15 

tahun  

  

96.  Oke, kira-kira nih kalau dari 

sudut pandang masnya yang 

udah pernah melakukan 

seperti itu sekarang ini 

melihat dulu itu gimana, 

maksudnya sekarang kan 

udah paham nih ? 

He‟e he‟e..   

97.  Nah kira-kira dulu tu kok 

bisa seperti itu tu kenapa ? 

Dulu bisa seperti itu, 

kalo sekarang ya 

karena melihat kondisi 

keluarga besar juga 

sih, kondisi keluarga 

besar yang mereka 

juga cenderung 

mereka ada dalam 

lingkungan kekerasan 

dari orangtuanya 

sendiri terus 

keterpurukan ekonomi 

kemudian untuk dari 

segi pendidikan juga 

hanya beberapa yang 

sampai mencapai 

tinggi sampai kuliah 

kemudian juga 

lingkungan yang 

cenderung keras 

banyak kasus-kasus 

yang sebenernya saya 

cukup miris juga 

ketika waktu pindah 

kesana mendengar 

kalo karakter orang-

orang disana 

cenderung keras sisi 

umurnya juga bener-

bener menyakitkan  

A2 Sosial 

98.  Kasar ? He‟e karena saya juga 

dulu kan pas masih 

kan di jawa jadi 

budaya itu juga yang 

malah memperkuat 

perilaku-perilaku saya 
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seperti itu  

99.  Oke berarti untuk 

informasinya sudah banyak, 

untuk hari ini cukup itu dulu 

Oh iya   

100.  Mungkin besok aku akan 

tanya lagi tentang hal-hal 

yang lebih spesifik jadi lebih 

mendalami tentang peristiwa 

itu, ya untuk hari ini 

terimakasih banyak 

Iya, sama-sama    

101.  Berarti nanti kita akan 

janjian besok lagi ya, oke 

makasih  

Sama-sama...   

102.  Oke, selamat sore mas  Sore    

103.  Eh, ini kita akan 

melanjutkan perbincangan 

yang kemarin  

Iya    

104.  Tentang pengalaman-

pengalaman masnya yang 

di masa SMP sampai 

sekarang 

O iya..   

105.  Nah disini aku akan 

memperdalam tentang 

peristiwa-peristiwa itu, 

nah yang pertama yang 

mau aku tanyakan saat itu 

saat SMP ya ?  SD-SMP 

terjadi peristiwa yang 

menyebabkan masnya 

tertekan sampai muncul 

keinginan-keinginan yang 

ibaratnya sangat fatal ?  

Iya    

106.  Nah pada sampai saat itu 

bisa diinget nggak 

menurut masnya itu bunuh 

diri itu apa sih ?  

Menurut saya ya, 

bunuh diri adalah 

jalan pilihan dimana 

merasa cukup sama 

kehidupan  

B1 Keyakinan 

bunuh diri 
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107.  Dan saat itu anda merasa 

cukup ? 

Merasa cukup   

108.  Jadi anda memilih untuk 

„oke sudah cukup dan 

istilahnya mengakhiri 

kehidupan sudah jalan 

yang baik‟ gitu ya ? 

Iya, karena apalagi  

yang harus saya 

lakukan disaat itu 

untuk katakanlah 

membuat orangtua 

merasa senang 

nyaman ketika ada 

kehadiran saya disitu 

apalagi kemaren 

wawancara kemaren 

dari segi keluarga 

besar juga banyak 

penolakan juga, jadi 

untuk apa saya ada 

disana, ada di 

lingkungan mereka 

ketika mereka 

sendiri menolak dan 

saya merasa cukup 

untuk semua hal 

yang menyakiti yang 

pertama diri saya 

sendiri kemudian 

membuat saya 

menjadi orang yang 

terpenjara sendiri 

dalam kecemasan, 

ketakutan sementara 

saya juga 

memikirkan 

orangtua saya kalau 

mereka, kalau 

mereka cenderung 

diperlakukan seperti 

itu terus nggak 

mungkin mereka 

akan bener-bener 

B2 

A1 

Anggapan 

Sosial 

Pribadi  
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memenuhi juga 

semuanya sendiri   

109.  Selain itu ada nggak 

pemikiran tentang bunuh 

diri, apakah kenapa sih 

mikir bunuh diri itu cara 

terbaik ? (2.18) 

Karena keberadaan 

ya mas ya, karena 

dari sisi keberadaan 

pun saya disana 

kurang diakui dan 

kurang diterima, dari 

keluarga besar jadi 

mending saya malah 

menghilang nggak 

ada sekalian 

daripada saya ada 

tapi justru menjadi 

sampah atau beban 

bagi mereka-mereka 

yang merasa e... 

tidak perlu melihat 

saya   

A2 

B2 

Sosial 

Anggapan 

sosial 

110.  Oke, itu datang dari diri 

sendiri ? 

Iya, dari diri sendiri   

111.  Ada nggak ee.. dari pelaku 

itu mengatakan „udah mati 

aja sana !‟ ada nggak ? 

Kalo dari pelaku 

nggak ada sih 

sebenernya 

  

112.  Itu muncul dari kesadaran 

diri sendiri untuk „oke 

bunuh diri‟ 

Iya 

  

  

113.  Misalkan ni ya, misalkan 

saat itu terjadi, terjadi dan 

akhirnya ya sudah, kira-

kira apa yang orang 

pikirkan ? 

Orang-orang 

pikirkan mungkin 

lebih menyesal 

kenapa mereka harus 

berbuat seperti itu 

dan orangtua 

mungkin antara 

sedih dan kecewa 

sebenernya, 

mungkin juga 

B2 Anggapan 

sosial 
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menyesal melakukan 

hal seperti itu dalam 

artian disitu saya, 

mungkin kalo itu 

terjadi saya akan 

merasa puas dan 

demi keegoisan diri 

saya sendiri  

114.  Tapi dengan penyesalan 

orang saat itu anda merasa 

puas ya ? 

Iyaa   

115.  Ada anggapan lain nggak 

kira-kira dari tanggapan 

orang-orang tentang 

kematian anda ? 

Anggapa lain 

mungkin lebih ke 

arah kasihan sih ya, 

kasihan kenapa 

harus seperti itu di 

umur yang entah 

masih remaja atau 

masih kecil 

mendapat tekanan-

tekanan seperti itu 

tapi juga hal itu 

salah satu 

diantaranya adalah e 

pemikiran seperti itu 

hal seperti itu hal 

yang muncul tentang 

anggapan orang lain 

justru sedikit banyak 

juga menggagalkan 

percobaan saya 

untuk bunuh diri 

B2- Anggaa sosial 

116.  Oke, tapi yang anda 

harapkan saat anda bunuh 

diri tu apa ? orang lain 

menganggap anda apa ? 

Orang lain 

menganggap saya 

yaudah selesai gitu, 

terus kalo semua 

yang dilakukan oleh 

keluarga besar 

B2 Anggapan 

sosial 
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ternyata seperti itu 

ke keponakannya 

sendiri atau ke 

keluarganya sendiri. 

117.  Semacam pembuktian gitu 

ya ? 

Iya, semacam 

pembuktian  

  

118.  Tetapi walaupun ibaratnya 

mereka menyesal mereka 

tau bahwa kenyataannya 

itu sakit tapi disitu anda 

merasa bahwa lebih puas 

gitu ya karena orang-

orang tau kayak gitu ? 

Iya, lebih puas    

119.  Tapi saat anda di titik situ 

tidak ada yang tau ? 

Tidak ada yang tau   

120.  Oke, kalau untuk dalam 

diri sendiri ya ? 

Heemh,   

121.  Mmm, beberapa orang 

ketika mereka memilih 

bunuh diri mereka merasa 

tidak ada yang 

diperjuangkan lagi dan 

lain-lain nah untuk anda 

sampai di titik itu kira-kira 

terfikir sampai mana 

apakah masih ada yang 

bisa diperjuangkan atau 

memang sudah cara 

memperjuangkannya 

dengan anda meninggal, 

dengan anda meninggal 

mungkin ya, mungkin saat 

itu anda merasa 

perjuangan orang semua 

tau anda seperti apa  

Kalo terpikirkan 

untuk solusi lain itu 

justru saat gagalnya 

percobaan itu sendiri 

tapi lebih dominan 

ke merasa cukup 

kemudian percuma 

kalo aku sendiri ada 

tetapi membebani 

orang-orang lain  

B1- 

B2 

Keyakinan 

bunuh diri 

Anggapan 

sosial 
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122.  Oke, mmm.. jadi kalo 

sekarang aku minta 

masnya untuk 

memposisikan diri diluar 

permasalahan itu jadi 

sekarang diliat secara 

netral kira-kira-pasti kan 

ada perbedaannya ya? 

dulu dengan tekanan 

seperti itu punya 

keinginan untuk bunuh 

diri nah itu kira-kira 

penyebabnya apa aja sih ? 

Kalo...   

123.  Apa karena umurnya, atau 

karena mungkin ee masih 

labil dan sebagainya tapi 

diliat secara netral.. 

Diliat secara netral 

ee, kalo untuk diri 

sendiri saat itu ya 

karena masih labil 

kemudian belum 

punya tujuan yang 

pasti untuk hidup 

yang kedua ee... 

faktor dari dalam 

juga kaget budaya 

karena ada budaya 

yang sangat-sangat 

kontras dimana saya 

dulu tinggal di jawa 

dimana notabene 

lingkungannya 

mengayomi terus 

bener-bener 

memperhatikan 

dimana disana keras, 

cuek, kemudian 

banyak sarkas-

sarkasnya, banyak 

kekerasan fisik yang 

dengan gampang 

dilakukan, itu dari 

A2 

A1 

Sosial 

Pribadi 
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keluarga kalo dari 

saya sendiri ya itu 

tadi masih belum 

menemukan arah 

tujuan kemudian 

merasa lelah ketiga 

juga masih labil 

karena masih remaja 

124.  Ada ee, mungkin ada 

tekanan tambahan nggak 

mungkin ketika keluarga 

seperti itu mungkin karena 

misalnya tadi sempat 

bilang ee, tadi dan 

kemaren sempat bilang 

karena nilainya turun dan 

lain-lain 

O iya itu juga 

tambahan sih karena 

saat prestasi saya 

seperti itu ya juga 

tambah merasa 

percuma kenapa ada 

saya di dunia ini gitu 

A2 Sosial  

125.  Oo, jadi itu tambahan, 

tekanan ya ? 

Iya, tekanan    

126.  Sudah tertekan terus jadi 

nilainya turun terus 

tambah tekanan lagi ? 

Iya    

127.  Oke, ada fase dimana 

tidak mau istilahnya fase 

dimana kepercayaan diri 

menurun tidak mau 

berteman menjauhi sosial 

gitu ? 

Ada, ada itu waktu 

kelas 4 SD dimana 

semua tekanan tu 

lebih kerasa, dari 

keluarga juga lebih 

kerasa lagi dan disitu 

diskriminatifnya 

juga lebih kerasa 

ketika ee, orangtua 

saya tidak menemani 

saya untuk menemui 

keluarga besar, itu 

lebih kerasa lagi dan 

disitu ee secara 

perlahan-lahan 
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mengubah saya 

menjadi tidak 

percaya diri, banyak 

rendah dirinya 

semakin gugup 

ketika bertemu 

orang-orang yang 

ada disana, tidak 

berani entah sekedar 

menyapa atau 

menatap mata, itu 

bener-bener muncul 

ketika kelas 4 SD. 

Kelas 5 semakin 

berlanjut kenakalan-

kenakalan berubah 

menjadi perilaku 

nakal, kelas 6 karena 

semakin ditambah 

lagi ada keinginan 

untuk mengakhiri 

hidup  

128.  Kalau dari ketika muncul 

keinginan itu, itu SD-SMP 

ya ? 

Iya SD-SMP   

129.  Ee, sebelumnya pernah 

nggak yang-tapi tidak 

sampai di titik gantung 

diri ? 

Sebelumnya tidak 

sampai ke gantung 

diri ? 

  

130.  Tidak sampai ke perilaku 

istilahnya gitu ? apakah 

tiba-tiba tekanan datang 

terus satu fase sampai di 

titik itu atau bertahap ? 

Bertahap    

131.  Oke, jadi sempat untuk 

kepikiran saja ? 

He‟e   



 
 

204 

 

132.  Terus ? Sampai akhirnya 

mencoba untuk 

melakukan, 

kemudian 

melakukan, tapi 

gagal.  

B1 Keyakinan 

bunuh diri 

133.  Itu dapat kok bisa tau sih 

orang tertekan bunuh diri 

tu darimana ? 

Dari pertama TV 

kemudian internet 

terus banyak baca-

baca kasus bunuh 

diri terus alasan-

alasan mereka bunuh 

diri penyebabnya 

apa kemudian 

mungkin juga 

dipengaruhi cara 

pandang mereka 

yang sedang 

melakukan bunuh 

diri juga jadi 

semakin 

memperkuat 

keinginan untuk 

bunuh diri  

A3 Informasi 

134.  Mmm, maksudnya dari 

TV itu informasi yang 

seperti apa ? 

Informasi berita-

berita kemudian 

film-fim, sebetulnya 

tidak banyak sih tapi 

cenderung ke berita-

berita sih  

A3 Informasi 

135.  Oke, kalau dari internet ? Kalo dari internet 

juga hampir sama, 

ee penggalian 

informasi dari berita 

juga cari berita 

tentang bunuh diri di 

internet kemudian 

cerita-cerita curhatan 

A3 Informasi 
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orang-orang yang 

sudah pernah 

melakukan bunuh 

diri dan itu diposting 

di internet juga, itu 

juga banyak saya 

baca, garis hidupnya 

juga saya baca 

diinternet juga  

136.  Emang muncul keinginan 

untuk mengetahui hal itu ? 

Iya muncul 

keinginan untuk tau 

hal itu  

  

137.  Pernah nggak punya 

pengalaman secara 

langsung atau nggak 

langsung ? entah itu 

sodara, teman atau 

lingkungan sekitar, ada 

orang yang memang 

memilih untuk mengakhiri 

hidupnya ? 

Kalo teman atau 

lingkungan sekitar 

ada, ada, ada waktu 

itu ada masa-masa 

SD juga dimana 

tetangga sih ya, 

tetangga walaupun 

nggak deket-deket 

rumah, itu juga 

melakukan tindakan 

bunuh diri karena 

faktor ekonomi gitu   

A3 Informasi 

138.  Ekonomi ? oke.. 

Apakah itu menjadi 

conttoh ? 

Saat itu sedikit 

banyak iya sih  

  

139.  Apa tanggapan orang 

tentang orang bunuh diri 

itu ? 

Tanggapan orang 

tentang bunuh diri 

itu yang pertama 

kasihan yang kedua 

kok bisa seperti itu, 

orang-orang 

penasaran,kenapa 

kok korban- eh 

bukan korban-  

mungkin pelaku 

B2  
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bunuh diri itu sendiri 

apa sih yang jadi 

penyebabnya kenapa 

bisa jadi seperti itu 

dan mereka justru 

penasaran untuk 

menggali lebih 

lanjut penyebabnya,  

140.  Berarti pengalaman juga 

cukup ya ? 

Cukup,    

141.  e... pada saat itu kan gagal 

kira-kira yang 

menyebabkan gagal e, 

tadinya kan mengatakan 

kalau bunuh diri adalah 

cara yang terbaik, lalu 

kenapa saat di titik itu 

tidak jadi ?  

Tidak jadi karena itu 

tadi seperti yang 

kemaren terlintas 

sebuah keinginan 

untuk menyelesaikan 

masalah itu sendiri 

mencari solusi itu 

sendiri tiba-tiba 

terbayang e wajah 

orangtua kemudian 

ada aroma-aroma 

kopi yang saya 

nggak tau darimana 

mungkin itu juga 

membantu untuk 

mengurangi 

pandangan saya 

yang terbaik ke arah 

bunuh diri  

 

B2- 

B1- 

Anggapan 

sosial 

Keyakinan 

bunuh diri 

142.  Oke berarti dapat 

dikatakan muncul jalan-

jalan baru yang dirasa 

lebih baik saat itu ? 

Iya, salah satunya 

mungkin itu ya yang 

berbagi dan lain-lain  

  

143.  Terus anggapan tentang 

kepuasan tadi ketika kamu 

bunuh diri kamu misalnya 

Terutama pelaku, 

mungkin 

tanggapannya „yaa 
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orang-orang tu tau ya 

ketika kamu mau bunuh 

diri orang-orang tau tapi 

gagal menurutmu orang 

akan menanggapinya 

seperti apa ? terutama 

pelaku ? 

nggak jadi‟ atau 

merasa iba atau 

merasa bersalah 

dengan apa yang 

saya lakukan, atau 

dari mereka sendiri 

juga meng‟iya‟kan  

144.  Tapi memang pesan itu 

tidak tersampaikan itu 

akhirnya ? 

Iya tidak 

tersampaikan dan 

saya juga tidak 

mengkomunikasikan 

hal itu sampai 

dengan SMA kelas 

satu kalau nggak 

salah ke orangtua ya  

  

145.  Berarti setelah itu sampai 

? 

Setelah itu sampai 

ke orangtua  

  

146.  Dan tanggapannya ? Dan tanggapannya 

ya dari mereka juga 

merasa bersalah 

sebenernya 

merasakan apa yang 

saya rasakan tapi 

karena saya sendiri 

juga dirumah sangat 

merasa tertutup ya 

mereka juga susah 

untuk menyentuh 

saya gitu  

A2 Anggapan 

sosial 

147.  Oke, terus berarti setelah 

ada di titik itu justru 

muncul e muncul apa ya 

ibaratnya ide ketika “oke 

hidupku ini perlu di 

perjuangkan” 

Iya muncul    

148.  Muncul itu ya ? yang 

sebelumnya muncul tidak 

Muncul    
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perlu diperjuangkan ? dan 

sampai di titik itu muncul 

? 

149.  Oke, ada yang membantu 

nggak ? ketika sampai 

perubahannya itu ada 

yang membantu nggak ? 

apa murni dari kejadian 

itu akhirnya muncul ide-

ide positif itu ? 

Ide-ide positif itu 

sendiri muncul 

ketika masa akhir 

mau gantung diri ya, 

karena selain 

sebelumnya gagal 

dan bunuh diri itu 

adalah, yang 

gantung diri 

sebenernya udah 

mateng banget buat 

mengakhiri hidup 

tapi ketika sudah 

naik dan 

memasukkan ke 

dalam kepala e tali 

ke kepala entah 

kenapa saya merasa 

„o iya hidupku 

berarti terikat seperti 

tali ini ke leher saya 

sendiri dan itu justru 

entah itu bisa 

dibilang pencerahan 

atau apa ketika saya 

merasa tali itu terikat 

di leher saya 

walaupun belum 

untuk melaksanakan 

disitu malah kayak 

gambaran filosofis 

antara dua, saya mau 

melanjutkan atau 

melepaskan tali itu 

sendiri dari simbol 

atau saya merasa 

B1 

B1- 

A2- 

B2- 

B3- 

Keyakinan 

bunuh diri 

Sosial 

Anggapan 

sosial 

Kontrol 

terhadap 

perilaku 
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terkekang gitu 

dileher kalo yang 

dukungan dan 

sebagainya itu 

setelah saya 

mendapatkan 

semacem ilham 

seperti itu kemudian 

saya memutuskan 

untuk bercerita 

disebuah forum itu 

dan kemudian ada 

banyak dukungan-

dukungan di forum 

itu yang sebaiknya 

jangan, mungkin 

solusinya bisa 

seperti ini, seperti ini 

dan ini... dan ada 

yang bilang kamu 

harus menghargai 

hidupmu sendiri, 

walaupun kamu 

nggak jadi, ini bisa 

jadi hal yang 

menguatkan kamu 

untuk ke depannya,  

150.  Oke kalo tujuan, ada 

nggak sih tujuan lagi di 

luar pribadi karena tadi 

kan sudah cerita tujuannya 

ya mengakhiri hidup, lelah 

dan lain-lain kira-kira ada 

tujuan lain nggak sih ? 

Tujuan lain nggak 

ada sih  

  

151.  Berarti murni dari diri 

sendiri ? 

Iya    

152.  Tujuannya untuk diri 

sendiri, berarti ini kan 

Iya   
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ibaratnya masnya 

agamanya Buddhist ya ? 

153.  Ada nggak norma-norma 

dari Buddha sendiri yang 

menyangkut tentang 

bunuh diri dan itu 

mengakibatkan ingin atau 

batal ? 

Ada sebenernya dan 

mungkin di norma 

itu juga menguatkan 

saya, tetapi pada 

fase usia-usia saat 

itu mungkin 

pemahaman saya 

masih belum cukup 

untuk memahami 

norma itu sendiri 

jadi akhirnya ya 

lebih berfokus untuk 

menggagalkan 

karena ada sebuah 

cerita dimana e 

pemuka agama itu 

sendiri 

mengorbankan 

dirinya untuk 

berkorban demi 

orang-orang lain 

yang istilahnya 

menyakiti, e 

menyakiti orang-

orang yang ada 

didekatnya.   

A2- Anggapan 

sosial 

154.  Tapi norma agama cukup 

ambil adil ya ? 

Iya cukup   

155.  Pada saat itu pemahaman 

tentang agama seperti apa 

? 

E pemahaman 

agama itu hanya 

sebatas tempat 

berpulang sih, 

tempat berpulang ya 

kalo lagi kesusahan 

baliknya kesana, 

kalo lagi ada 
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masalah baliknya 

kesana, tetapi justru 

disitu saya menjadi 

skeptis tentang 

agama sebenernya, 

bukan memandang 

agama sebagai hal 

yang ini bisa 

menyelesaikan 

masalah 

156.  Kalo dari suku sendiri kan 

tionghoa, kalo dalam 

tionghoa sendiri ada 

nggak ambil adil (andil ?) 

dalam keinginan atau 

pembatalan itu ?  

Kalo dari norma 

sendiri, dari 

tionghoa sendiri 

sebetulnya nggak 

ada, tapi nggak 

begitu 

mempengaruhi  

  

157.  Nggak begitu 

mempengaruhi ya ? 

Tapi pengalaman-

pengalaman orang-

orang yang tionghoa 

sendiri ada sedikit 

banyak, karena 

tetangga saya sendiri 

juga tionghoa juga  

  

158.  Oke, e.. ini mungkin tema 

terakhir yang akan saya 

tanyakan mas ya 

Heemh   

159.  Tentang latarbelakang 

keluarga,  

Iya   

160.  Jadi sebelumnya saya mau 

tau tentang bagaimana sih 

tentang keluarga nya mas 

nya itu ?  

Hooh   

161.  Karena mungkin ada 

pengaruhnya tentang 

perilaku itu, jadi yang 

Nama orangtua 

Surya Candra Putra,  
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pertama-tama akan saya 

tanyakan itu tentang untuk 

nama orangtua siapa mas 

ya ? 

162.  Pendidikannya ? Pendidikannya SMA    

163.  Pekerjaannya ?  Pekerjaannya 

wiraswasta  

  

164.  Wiraswastanya seperti apa 

? 

Wiraswastanya lebih 

ke arah usaha 

dagang e distributor 

alat-alat pemancing 

  

165.  Kalo boleh tau untuk 

penghasilannya sebulan ? 

mungkin nggak tentu ya 

untuk penghasilannya 

sebulan karena usaha 

dagang, tapi mungkin bisa 

dikira-kira kisarannya itu 

untuk ayah itu berapa ? 

Kisaran untuk ayah 

sekitar 20 sampai 30  

  

166.  Oke berarti bisa dibilang 

kehidupannya semasa 

kecil cukup ya ? 

Cukup    

167.  Untuk nama ibu ? Nama ibu PD ?   

168.  Adakah perbedaan e entah 

itu ras agama dan lain-lain 

? 

Untuk perbedaan ras 

agama nggak ada sih 

mungkin lebih ke 

ras, karena ibu saya 

etnisnya tionghoa 

tapi ada di, 

tinggalnya disebuah 

desa kecil di kaki 

gunung Muria 

dimana notabene 

disitu mayoritas 

orang tionghoa yang 
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di desa jadi agak ada 

perbedaan secara 

karakter juga sih  

169.  Yang dimaksud dengan 

perbedaan karakter itu 

seperti apa ? 

Lebih ke tadi 

mengayomi, 

perhatian lebih 

tenang ketika 

menghadapi situasi 

tertentu atau 

masalah kemudian 

penyampaian kata-

kata saat berbicara 

juga lebih enak 

didengar sedangkan 

untuk orangtua saya 

yang ayah notabene 

tinggalnya di 

Sumatera sana, 

ketika penyampaian 

kata dan bahasa juga 

cenderung e nadanya 

tinggi, terus 

sarkastik juga 

kemudian lebih 

banyak melakukan 

tindakan kekerasan  

  

170.  Oke, e, berarti kalo bisa 

dibilang ras-agama sama 

namun mungkin 

normanya sedikit berbeda 

ya ? 

Iya, normanya 

sedikit bahkan 

sangat-sangat 

berbeda sih  

  

171.  Oke ada permasalahan 

nggak di keluarga ketika 

punya norma yang 

berbeda seperti itu ? 

Kalo norma itu 

sendiri nggak, justru 

nggak 

dipermasalahkan, 

mungkin yang 

mempermasalahkan 

malah keluarga 
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besar sih karena ibu 

saya etnis tionghoa 

yang berasal dari 

jawa dan itu di desa 

mungkin itu juga hal 

yang menyebabkan 

penolakan dari 

keluarga besar  

172.  Oke, tapi untuk di dalam 

keluarga kecil sendiri 

tidak ada masalah ? 

Tidak, tidak, tidak..   

173.  Lebih tebal yang mana 

keras atau lembut yang 

Jawa ? 

Lebih tebal lembut 

yang Jawa karena 

orangtua saya yang 

ayah itu justru lebih 

suka dan lebih 

nyaman tinggal di 

Jawa sebetulnya, 

banyak perantau di 

Pulau Jawa 

sedangkan keluarga 

besar kan mereka 

hanya disitu-situ aja 

selama belasan 

bahkan puluhan 

tahun jadi ya 

mungkin cara untuk 

menyampaikan 

sesuatu berbeda tapi 

dari ayah saya 

sendiri justru malah 

mengikuti cara-cara 

yang lembut seperti 

orang Jawa, namun 

ketika memberikan e 

saran atau ketika 

marah masih ada 

Sumatera-Sumatera 
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nya  

174.  Oke untuk pendidikan ibu 

? 

Untuk pendidikan 

ibu itu sampai ke 

perguruan tinggi, 

perguruan tinggi 

agama 

  

175.  S1 berarti ? S1    

176.  Pekerjaannya ? Ibu rumah tangga   

177.  Ada pemasukan ? Pemasukannya ikut 

ayah sih sebenernya 

  

178.  Berarti untuk penghasilan 

ayah ya ? 

Iya dari ayah   

179.  Berarti dapat dikatakan 

kehadiran ibu cukup ada 

disini ? 

Cukup, cukup, 

cukup ada  

  

180.  Sangat cukup ? e 

kehadirannya seperti apa ? 

Lebih kearah 

sebenernya lebih 

banyak memberikan 

saran dan masukan 

ketika kamu tadi 

ditempat keluarga 

sana, apa sih yang 

dilakuin ? ya kayak 

biasa lebih banyak 

bertanya tetapi saya 

tidak menceritakan 

apa yang saya alami 

dari keluarga besar 

karena saya juga 

pernah mendengar 

cerita kalo ibu saya 

sendiri juga terdapat 

penolakan disana, 

termasuk ayah juga 

ditolak 
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keberadaannya 

karena itu tadi faktor 

cacat itu tadi cacat 

fisik 

181.  E lalu dulu kenapa pindah 

ke Lubuk Linggau ? 

Karena lebih 

dominan ke sekolah 

sih pendidikan sih, 

dan itu dimana asal-

muasal penekanan 

mulai terjadi 

  

182.  Iya, selama di Jawa 

sendiri aman ? 

Aman, justru sangat-

sangat nyaman  

  

183.  Untuk cara ayah mendidik 

? 

Cara ayah mendidik 

lebih banyak 

memberikan 

kebebasan tapi harus 

bertanggungjawab 

tidak ada banyak 

paksaan harus 

menjadi ini dan itu 

seperti sepupu-

sepupu yang lainnya 

Cuma untuk 

pendidikan secara 

moral dan perilaku 

memang cenderung 

keras  

  

184.  Dan ibu ? ibu juga 

memberikan pelajaran 

moral ? 

Iya   

185.  Cuma caranya beda ? Beda, Cuma kalo ibu 

lebih ke hal-hal yang 

sifatnya agamis yaa 

terus pengolahan-

pengolahan hal-hal 

yang sifatnya 

menyakitkan ya 
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harus diolah dengan 

katakanlah sabar dan 

lain-lain  

186.  Oke, saat kamu cerita 

tentang yang menimpamu 

itu ke ayah atau ke ibu ? 

Lebih cenderung 

sebenernya ke ibu  

  

187.  Untuk hal-hal lain juga 

cenderung ke ibu ? 

Cenderung ke ibu   

188.  Dan tanggapannya apakah 

cenderung menambah atau 

melegakan ? 

Sebenarnya 

cenderung 

melegakan tetapi 

karena di posisi yang 

ditolak juga ya 

mungkin si ibu juga 

merasakan yang 

terbebani sama-sama 

membawa  beban 

dan itu semakin ke 

arah SD kelas 5-6 

saya semakin 

banyak mengurangi 

menceritakan hal-hal 

seperti itu karena 

juga takut ibu 

mengalami hal-hal 

yang sama, tersakiti 

juga terbeban juga  

  

189.  Oke, berarti dapat 

dikatakan bahwa 

pengalaman yang sudah 

terjadi dan 

pengalamannya itu 

pengalaman yang buruk 

itu tidak menjadi 

ketergantungan ya ? 

Iya    

190.  Tadi menyakiti diri juga 

tidak menjadi 

Iya   
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ketergantungan ? 

191.  cara-cara itu sudah 

dilewati dan tidak ada, 

tidak apa ya menjadi tidak 

baik untuk dilakukan lagi 

?  

Iya    

192.  Sekarang lebih 

menemukan hal-hal yang 

lebih positif ? 

Heemh A1- Pribadi 

193.  Seperti meditasi dan lain-

lain ? 

Iya   

194.  Bahkan ketika muncul 

depresan setingkat atau 

lebih tinggi, 

kecenderungan untuk 

bunuh diri ? 

Sudah nggak ada 

lagi dan buat apa 

gitu lho,  

A1- Pribadi 

195.  Oke, menurutmu ada 

nggak sih perbedaan 

antara wanita dan lelaki 

ketika dia menerima 

tekanan dan muncul untuk 

bunuh diri ? 

Menurutku ada ya 

karena ini juga 

sumber referensi 

yang dibaca dulu 

sih, bahwa kalo dari 

cara, laki-laki 

cenderung menyakiti 

dirinya sendiri, 

dengan cara 

menggantung, 

memotong tangan 

atau membenturkan 

diri ke tembok kalo 

wanita 

menggunakan racun, 

Cuma kalo untuk 

dari sisi afeksinya 

atau perasaannya 

laki-laki cenderung 

lebih banyak 

menyimpan hal-hal 

A3 Inforasi  
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yang membebani ..... 

lebih kuat sedangkan 

wanita mungkin 

dengan lebih 

gampang 

menceritakan hal-hal 

itu ke teman-

temannya atau 

keluarganya  

196.  Kalo untuk peristiwa ini, 

kira-kira ada orang 

terdekat yang tau nggak ? 

yang istilahnya nanti akan 

ada sesi dimana aku ingin 

memastikan dimana 

peristiwa itu benar terjadi  

Orang terdekat yang 

tau, orang terdekat 

yang tau yaitu Cuma 

beberapa temen-

temen di forum sih 

waktu sekitar 7 atau 

6 tahun yang lalu, 

temen-temen di 

forum yang tau 

  

197.  Tapi kira-kira apakah bisa 

aku hubungi untuk 

memastikan itu ? 

Bisa, bisa    

198.  Ya berarti nanti akan tak 

hubungi gitu ya ? 

Iya   

199.  Oke. Ada hal lain yang 

kira-kira ingin 

disampaikan nggak ? 

ibaratnya banyak orang 

yang sebenernya ditekan, 

dibully dan lain-lain dan 

tidak jarang yang pengen 

untuk bunuh diri, kira-kira 

langkah apa yang paling 

baik untuk mereka 

sekarang ? 

Langkah yang paling 

baik kalo misalkan 

posisi itu udah 

bener-bener rasanya 

kritis akan lebih baik 

untuk, aku sih punya 

temen-temen ya, 

temen-temen itu, 

melihat diri sendiri, 

mengenal lebih 

dalam diri sendiri 

dia seperti apa, 

pengalaman-

pengalaman yang 
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sudah diterima 

seperti apa, 

dipikirkan ulang 

apakah dengan 

tindakan seperti itu 

ada banyak dampak 

positif ke oranglain 

atau diri sendiri 

karena saya merasa 

konyol sampe 

sekarang ketika, wah 

kalo itu terjadi aku 

ngerasain apa ya ? 

bukannya kalo udah 

mati aku udah nggak 

bisa ngerasain apa-

apa, kadang-kadang 

keberadaan orang-

orang yang banyak 

ditekan itu karena 

mereka terlalu baik 

dalam menyikapi 

banyak hal karena 

nggak ingin 

menyakiti orang lain 

walaupun mungkin 

akan ada bosser-

bosser nya sih kalo 

bullying ke arah 

entah temennya 

entah siapa yang 

lebih dipandang 

senioritas tapi kalo 

hal itu diproses 

sampe dengan tuntas 

aku yakin sih akan 

banyak hal-hal baru 

kemudian hal-hal 

yang memotivasi 

dari situ terus e akan 
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lebih banyak tahan 

bantingnya sih itu 

sih.. 

200.  E fase pembentukan yang 

lebih baik 

Iya fase 

pembentukan yang 

lebih baik, 

  

201.  Dan itu harus dilewati 

dengan positif ? 

Iya, heeh    

202.  Oke mungkin itu saja dan 

untuk kedepannya yang 

tadi aku akan memastikan 

ke temannya dan lain-lain 

karena ya emang itu harus 

diketahui juga, tanggapan 

orang lain dan lain-lain, 

jadi untuk wawancara hari 

ini sudah selesai 

terimakasih atas waktunya 

dan informasinya. 
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C. Subjek 3 

Identitas Subjek 

Nama inisial   : S 

Umur    : 20 

Kota asal   : Jakarta 

Hobi    : Nonton drama 

Pendidikan    : S1 

Pekerjaan    : Modeling 

Usia mengalami bullying :7-20 tahun 

Jenis bullying   : Verbal, fisik, tidak langsung dan   

       pelecehan seksual 

 

Observasi 

 

Observasi Keterangan 

Penampilan fisik subjek 

 Penampilan fisik 

subjek 

 Subjek terlihat rapi namun 

santai saat wawancara. 

Seting lokasi 

 Keadaan sekitar 

 Pencahayaan  

 Kondisi lokasi 

 Pada wawancara pertama 

dilakukan wawancara, namun 

karena terlalu ramai, 

wawancara dibatalkan dan 

dilanjutkan pada hari 

berikutnya di kediaman 

peneliti. Lokasi wawancara 

nyaman dan tidak berisik, 

hanya terdengar beberapa suara 

hewan yang memberikan efek 

nyaman 

 Pencahayaan yang ada juga 

cukup baik, dengan lampu 

yang tidakterlalu terang namun 

tidak gelap. 
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 Kondisi tempat wawacara 

bersih dan rapi sehingga 

memberikan efek nyaman pada 

subjek dan peneliti 
Sikap subjek saat 

wawancara 

 Berbicara dengan 

lancar  

 Memperlihatkan 

sikap yang tenang 

 Melakukan kontak 

mata dengan 

peneliti 

 Ekspresi wajah 

 Terbuka saat 

menjawab 

 Ketika memberikan kisahnya 

pada peneliti subjek sangat 

lancar da lam berbicara, walau 

terkadang terdapat beberapa 

salahtangkap dari apa yang 

disampaikan peneliti 

 Subjek terlihat tenang dalam 

memberikan kisahnya pada 

peneliti. Subjek 

memberikankontak mata yang 

baik disaat menceritakan 

kisahnya, terutama kejadian 

buruk yang menimpanya, dan 

percobaan bunuh diri yang 

dilakukan. 

 Ekspresi wajah subjek berbeda-

beda tergantungapa yang 

diceritakan, tekadang subjek 

teang, marah, tertawa dan 

sedih. 

 Subjek terbuka saat 

mencertakan kisahnya, terlihat 

pada saat subjek menceritakan 

pengalaman pelecehan seksual 

yang dialaminya. 
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Tabel: Verbatim Subjek 3 

 

No Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

1.  Selamat pagi Pagi    

2.  Ya disini 

perkenalkan dulu 

nama saya Putra 

Hai..   

3.  Disini saya akan 

melakukan 

wawancara dalam 

rangka melengkapi 

skripsi saya atau 

dalam upaya 

pengambilan data 

sebelumnya boleh 

saya tau untuk 

namanya ? 

...   

4.  Namanya ? S   

5.  Keberatan untuk 

dikasih nama ? 

Enggak juga    

6.  Kalo keberatan bisa 

tak kosongkan  

Ndakpapa    

7.  Tempat, tanggal 

lahirnya ? 

Jakarta, 28 september 

2006 

  

8.  Oke berarti dulu 

lahir di Jakarta ? 

Iya   

9.  Orang Jakarta ? Heemh..   

10.  Berarti kota asal 

Jakarta ya ? 

Kota asal Jakarta    

11.  Kalo boleh tau untuk 

sukunya ? 

Keturunan India    

12.  Oke, kalo mbaknya 

biasanya kan setiap 

hari ada waktu luang 

misalnya, biasanya 

untuk mengisi waktu 

luang tersebut 

melakukan apa ? 

mmm..   

13.  Hal-hal yang disukai 

? 

Mm, bersih-bersih 

kamar, nonton,  

  

14.  Nonton kayak 

gimana ? 

Mmm, nonton itu liat 

lagu, liat drama, nonton 

serial, kalo luang kan 

nggak ngitung waktu 

selain kuliah gitu, kalo 

kerja nggak ya?    

  

15.  Nggak..  Di luang itu paling   

16.  Tapi kalo misalnya 

di waktu kerja ada 

Kalo waktu kerja ada 

waktu luang biasanya 
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waktu luang ? kalo sama temen-temen 

ya jalan, kalo nggak 

ngobrol, cerita-cerita 

aja,   

17.  Oke, berarti sudah 

lama di semarang ? 

Lumayan lama    

18.  Ini sekolah ya ? Mm, kuliah   

19.  Ambil jurusan ? Psikologi    

20.  Psikologi, oke kalo 

untuk selama ini, 

apakah sudah punya 

pekerjaan ? 

pekerjaan tertentu 

seperti itu ?  

Mm, yang pekerjaan 

rutin pekerjaan 

sampingan modeling di 

semarang  

  

21.  Oke, kalo boleh tau 

penghasilannya per 

masuk, termasuk 

dari orangtua berarti 

itu kisaran berapa ?   

Nggak ngitung itu   

22.  Kisarannya aja, ya 

dikira-kira sebulan 

itu bisa masuk 

berapa rupiah ?  

Kalo uang jajan dari 

orangtua mungkin bisa 

hampir 1,2 gitu, sama 

tambahan gitu, tapi 

mostly habis dan mau 

nabungnya diusahakan, 

nabungnya dari uang 

kerja dan uang kerja 

pendapatan kerja nggak 

nentu tiap bulan tu beda  

  

23.  Yang paling sedikit 

setiap bulan masuk 

berapa kisarannya ?  

Nggak nentu itu   

24.  Berarti bener-bener 

nggak ada juga 

pernah ? 

Ow, jarang sih yang 

hampir nggak ada, 

paling pol-polan paling 

dikit bisa sampe 400 

  

25.  Berarti paling nggak 

400 bisa masuk ya ?  

Amin   

26.  Berarti kalo ditotal 

kisaran 1,5-1,6 gitu 

untuk perbulan ?  

Mmm   

27.  Dan itu habis ? Mmh.. nggak nggak 

habis juga bisa nabung  

  

28.  Bisa nabung tapi 

dari uang pekerjaan 

itu ?  

Hmmh..   

29.  Oke, untuk 

agamanya kalo 

boleh tau apa ya ? 

Hindu   

30.  Hindu ? cukup Mas nya apa ?   
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jarang lho ini..  

31.  Hindu juga.. Jarang..    

32.  Okee.. disini aku 

pertama-tama ya 

mau tanya tentang, 

menurut mbaknya, 

menurut mbaknya 

itu kelebihan dari 

mbaknya itu apa sih 

kalo boleh tau ?  

Mmm,    

33.  Yang merupakan 

karakteristik yang 

merupakan sifat 

bukan merupakan 

material atau fisik, 

tapi lebih ke arah 

karakteristik atau 

sifat dan lain-lain... 

Aku, ingin betah aja 

melakukan apa yang 

aku kerjain, tipikal 

orang yang nggak 

menunda-nunda kerjaan 

yang aku kerjain, ya 

aku pekerja keras di 

bidangku yang aku 

tekunin, sama apa ya, 

mungkin salah satu ciri 

khas karena aku 

berbeda dari orang lain 

jadi aku terkesan unik 

gitu, apalagi yaa, 

cerewet tu kelebihan 

nggak sih ? 

  

34.  Kalo dimaknai 

sebagai kelebihan ?  

Mm, karena aku kerja 

di entertaint kadang 

kayak dari segi crewet 

atau yang lain-lain aku 

bisa nempatin diri 

kayak misalnya ada 

yang butuh skill entah 

akting lah atau apa, aku 

menguasain disana   

  

35.  Kalo kebalikannya ? 

ini kita ngomongin 

tentang kekurangan 

atau kelemahannya.. 

Ceroboh, pelupa, 

gampang banget jatuh 

terus apa ya, keras 

kepala juga mm apalagi 

  

36.  Udah itu saja ? Apa yaa ? mm, 

pendirianku keras 

banget  

  

37.  Pendiriannya keras ?  Hhmmhh   

38.  apa itu dianggap 

sebagai kekurangan 

atau kesulitan ?  

Bisa kekurangan bisa 

kesulitan tapi kadang 

dimata beberapa orang 

kayak pendirianku tu 

terkesan salah 

walaupun aku kekeuh, 

gitu, jadi nggak tau itu 
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kelemahan atau nggak, 

ya kayak gitu 

39.  Oke, nah sekarang 

aku masuk ke bagian 

yang cukup penting 

mbak yaa.. jadi aku 

kesini dateng untuk 

menanyakan tentang 

pengalamannya 

mbaknya kan saat 

itu pernah, kita 

pernah bertemu 

terus berbicara 

tentang pengalaman 

bullying ? 

Heem   

40.  Nah disini aku mau 

tanya, untuk 

pengalaman bullying 

yang dialami, bisa 

nggak sih cerita 

untuk sekarang ? 

Mmhh   

41.  Pengalaman-

pengalaman apa 

yang pernah dialami 

terkhususkan 

pengalaman bullying 

yang itu mulai dari 

SMP sampai 

sekarang   

Kalo SMP sampai 

sekarang tu ada, tapi 

kalo yang kayak paling 

banyak banget itu masa 

SD sih, kalo SMP itu 

kayak nggak jelas 

karena aku berbeda dan 

mostly orang-orang di 

sekolahku mereka 

chinese, bullynya 

mereka tu pertama 

secara nggak langsung 

dari ya tau lah 

pandangan mata yang 

lirak-lirik kita kayak 

gitu dan apalagi aku 

turunan India dan itu 

secara nggak langsung 

ternyata salah di mata 

banyak orang kayak 

aku bahan bercandaan 

tanpa aku melakukan 

ini jokes gitu kayak 

pengen ngeliat aku 

nyanyi-nyanyi, dance 

dan lain-lain, 

menggoda gitu aku 

sangat nggak nyaman 

sama hal kayak gitu, 
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kayak aku pernah juga 

yang ketemu temen 

lamaku yang pernah 

kedapatan bully juga 

pas SD gitu ya mereka 

punya stigma yang 

ngeliatin dari cara 

ngomong, ngeliatin 

dengan manggil aku, ya 

manggil aku bukan 

dengan namaku ya aku 

kayak, aku pernah  

yang disebut dengan 

sebuah kata yang 

namanya „zombie‟ 

entah karena apa, aku 

nggak tau  deh kalo itu 

beda tapi mereka bukan 

nyebutin aku doang tapi 

mereka juga nyebutin 

keluargaku segala 

macem dengan kayak 

gitu. Ya perkataan dari 

yang kayak gitu waktu 

SMP-SMA banyak sih 

perkataan secara verbal  

42.  Oke, saat kuliah ? Mm, kalo kuliah tu 

nggak terlalu banyak 

sih, biasa nggak yang 

terlalu bully dan apa 

tapi paling kalo 

kedapetan ada tu kayak 

„cat calling‟, mmhh, ya 

itu tadi karena aku 

keliatan beda dimata 

orang ya kalo secara 

orang lain nggak 

langsung kan mereka 

menganggap mungkin 

ada yang biasa aja yaa, 

kayak aku nggak ngerti 

kenapa kulit warna 

putih tu yang diliat 

orang dengan baik dan 

kulit dengan warna 

eksotis tu sesuatu yang 

salah jadi kadang aku 

juga bukan yang black-

to-the black banget tapi 

orang bisa bilang, 
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kayak ada orang 

disebelahku yang 

bilang, pernah gitu yaa 

deket sama orang yang 

ibaratnya kulitnya dia 

padahal nggak yang 

putih banget gitu tapi 

dibilang kayak kopi 

susu, what the heck 

emang aku kopi,   

43.  Oke Dan aku ngerasa, 

kenapa harus 

dibandingkan dengan 

kayak gitu, aku juga 

punya mata yang gede 

juga kadang orang 

ngejekin aku dengan 

berbagai hal dibilang 

pernah tu orang bilang 

kayak jengkol lah dan 

lain-lainlah, orang 

mungkin nganggepnya 

ketawa tapi aku yang 

dengerin, ya aku nggak 

ngambil itu essent jokes 

soalnya  

  

44.  Berarti kebanyakan 

peristiwa itu terjadi 

di ee. Area 

pendidikan, atau 

area sekolah ?  

mmm.. nggak selalu 

sih, nggak selalu  

  

45.  Mm, bisa dimana aja 

? 

Mmm, ya kayak di 

tempat umum, tapi 

sekolah juga, ya 50:50,  

  

46.  Sekarang untuk 

bagian yang dirasa 

paling menyakitkan 

berarti kan ada 

beberapa jenis 

bullying itu kan 

diarahkan kepada 

kamu, pasti kan ada 

yang kamu rasakan 

paling menyakitkan, 

nah yang pertama 

aku tanyain, mmm 

peristiwa apa yang 

paling menyakitkan 

?  

Kalo yang paling 

nyakitin banget itu 

kejadiannya pas SD, 

kalo pas SMP-SMA 

paling-paling-paling-

paling parah pas jaman 

itu kayak bullying fisik 

aku jadi kayak kita tu 

disekolah kayak lagi 

ada kebaktian gitu kan, 

dan pas itu aku nggak 

lagi sama temen kan, 

aku turun waktu itu ada 

urusan di atas jadi aku 

turunnya telat jadi 

angkatan bawah udah 
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turun tangga aku masih 

di angkatan atas yang 

disana, kan aku 

angkatan bawah, jadi 

aku turunnya bareng 

sama mereka terus itu 

temen.. temen-temenku 

atau temen kelasku tu 

nggak ada waktu itu, 

aku turun tangga dan 

itu desak-desakan rame, 

kanan-kirinya cowok 

semua, mereka tu 

kayak pas aku jalan, 

kayak ada satu orang 

yang mungkin 

kayaknya nggak suka, 

yang cowok, kayak dia 

secara nggak langsung 

ya dia bahkan secara 

verbal ke aku, pernah 

bilang dia sering ya 

nggak suka gitu lho, 

kayak aku lebih „cause 

i’m just different‟ 

bahkan  nyudutin aku 

ke tembok gitu sempet 

kejepit selama beberapa 

detik gitu, pas lagi 

turun tangga jadi 

tunggu mereka berdua 

turun baru aku bisa 

jalan dan itu aku kejepit 

yang kaki tangan nggak 

bisa gerak bahkan 

kepalaku juga kejepit 

itu sih, kalo itu yang 

paling terasa banget     

47.  Berapa orang yang 

melakukan itu ? 

Sebenernya tu tiga, 

berarti kayak mereka 

diteken lagi dari luar 

aku nggak tau karena 

apa gitu lho, tapi kayak 

mereka dan satu orang 

cowok yang disana itu 

kayak aku bilang tadi 

kayak aku nggak 

pernah berhubungan 

sama mereka saama 

sekali tapi sejak aku 
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masuk ke sekolah itu, 

sebelumnya juga 

cowok itu tu bukan 

kakak kelasku dari 

SMP jadi dia pindahan 

ke SMA ini karena 

temen-temen dia yang 

di SMA sana yang 

sebelumnya tu nggak 

ada masalah apapun 

gitu terus yaa „it 

happens‟ tiga atau 

ampe lima orang 

mungkin  

48.  Itu disekolah ya ? Iya, pas turun tangga   

49.  Itu berlanjut nggak ? 

itu kan emang ada 

peristiwa bullying 

yang dia berlanjut 

sih.. atau rutin 

dilakukan  

Mm nggak sih, mereka 

nggak yang lanjut atau 

mereka nyari aku tu 

nggak, Cuma kalo 

kedapetan pas aku lagi 

lewat e cara ngeliatnya, 

terus sama kadang 

manggil aku kayak gitu 

yang aku nggak ngerti 

salah satu diantara 

mereka tu aku fix 

ngerasa nggak suka tapi 

temennya yang lain tu 

sering godain aku 

dengan bahasa ke arah 

bilangin ke arah yang 

positif nyebut cantik 

tapi dengan arah aneh 

gitu entah 

  

50.  Maksudnya arah 

aneh itu seperti apa 

?  

Ya aku... dia nyebut 

dengan positif tapi 

genit gitu lho, 

sedangkan temennya 

yang satu kalo 

ngomong secara verbal 

nyebutnya kayak mata 

gede gitu, putihin 

kulitnya, yang satu 

terkesan membenci 

banget tapi dua atau 

tiga orang 

digerombolan itu dia itu 

ada yang godain aku 

dengan cara lain gitu, 

jadi aku bingung 
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temenku yang pernah 

dengar pun juga ya 

mereka bingung aja 

gitu, itu pas aku satu 

SMA 

51.  Kelas satu SMA ? Hmmh, mereka kelas 

tiga  

  

52.  Oke kenapa itu 

dirasa paling 

menyakitkan ? 

Karena aku ngerasa 

setelah aku nggak 

ngalamin hal berkaitan 

dengan bullying fisik 

sejak aku SD sampe 

aku nggak kerasa SMA 

aku ngalamin itu lagi, 

kenapa nyakitin banget 

karena kembali lagi 

dengan alasan yang 

sama, „because i’m just 

different’ karena aku 

beda bukan karena 

kemauanku tapi aku 

nggak disukain karena 

hal itu dan aku nggak 

ngerti kenapa aku harus 

dicepit ditembok kayak 

gitu untuk sesaat dan 

aku juga nggak 

membela diri gitu lho, 

kalo aku bisa teriak itu 

posisi rame tapi aku 

kayak beku aja aku 

Cuma heran kenapa di 

titik itu pun aku heran 

kenapa aku digituin  

  

53.  Oke, kalo dari 

temen-temen yang 

satu geng itu kira-

kira berapa lama sih 

mereka membully ? 

Ya kalo mereka lewat 

mereka nyebut yang 

temennya itu nyebut 

yang kayak gitu yang 

kayak satu cowok yang 

nggak suka banget itu 

tapi yang lainnya malah 

ke arah genit entah 

kenapa kayak gitu, 

  

54.  Itu kira-kira berapa 

lama ? apakah 

sampe kelas dua ? 

Nggak kan mereka 

udah lulus kan.. 

  

55.  O saat itu mereka 

kelas ? 

Jadi pas aku dibully 

kan aku kelas satu 

SMA mereka kelas 

tiga, aku masuk SMA 
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kayak gitu terus mulai 

semester dua udah 

jarang liat sih mereka 

kan udah ada yang 

fokus UN juga dan 

jadwalnya beda jauh 

tapi paling banyak tu 

SMA semester satu 

terus dulu juga ada tapi 

yaudah mereka udah 

pergi  

56.  Oke berarti untuk 

saat SMA paling 

sakit dari situ ya ? 

Hee emh   

57.  Oke jadi kalau kita 

ngomongin bullying 

itu kan sebenernya 

banyak, ada verbal 

ada fisik ada 

kekerasan yang 

secara tidak 

langsung  misalnya 

seperti tidak 

ditemani atau tidak 

di kejauhi, atau 

digosipi atau ada 

yang secara media 

sosial, ada juga yang 

pelecehan seksual, 

nah untuk masalah 

yang secara kalau 

dijauhi teman dan 

lain-lain apakah 

terjadi saat SMP dan 

SMA ? sampai saat 

sekarang ?  

Kalo sampe SMA 

nggak sih, maksudnya 

kalo temen-temen 

nggak  

  

58.  Digunjingin gitu ?  Digunjingin tu gimana 

ya ?  

  

59.  Digunjingkan itu di.. 

seperti diomongi 

dari belakang  

Mm kalo itu entah sih 

tapi kalo menurutku 

untungnya temen-

temen seangkatanku, 

temen-temen kelasku 

ya „well mature’ lah 

mereka cukup tau mana 

yang dibully apa nggak 

dan sebagian mereka 

malah seneng dengan 

aku yang beda, aku 

banyak di tanya dengan 
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hal tertentu ya paling 

orang yang membully 

aku tu orang yang 

nggak dari lingkungan 

dekatku, jadi kayak 

beda angkatan atau 

orang umum gitu  

60.  Perasaannya gimana 

sih saat terjadi ? 

Mm tapi kalo pelecehan 

seksual aku pernah 

  

61.  Oke pelecehan 

seksual yang seperti 

apa ?  

Emm kuliah malah,   

62.  Kuliah ? Heem   

63.  Kayak gimana ? Ya dipegang ditempat 

yang aku nggak..  

  

64.  Kalo merasa 

keberatan... 

Nggakpapa aku cerita    

65.  Oke  Jadi ini sebelum aku 

pembekalan KKN aku 

kenal ama stf-stafnya 

karna pernah berurusan 

sama mereka 

sebelumnya dengan 

kegiatan salah satu 

UKM jadi mereka 

cukup kenal dan waktu 

itu aku tiba duluan 

nggak duluan siih, 

harusnya aku dateng di 

jam yang diminta tapi 

mereka sendiri belum 

siap dan belum ada 

orang yang dateng jadi 

mereka itu stafnya 

meminta bantuan sama 

aku tapi posisi dia lagi 

sendirian buat ngatur 

absen buat 

ditandatanganin 

mahasiswa, aku sambil 

duduk dia juga duduk 

di sebelahku tapi masih 

ada jarak hampir 75 cm 

masih ada lah terus aku 

lagi ngatur-ngatur di 

meja tiba-tiba dia 

nanyain tentang celana 

jeans yang aku pake itu 

celana sobek-sobek 

yang satu di paha kiri 
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sebelah atas apa kanan 

tu deket sama pinggang 

eh deket sama apa ini, 

pinggul, dan dia tu aku 

kira cuma mau nanya 

kemudian tangannya 

dia nyentuh bagian 

yang sobek di pahaku 

yang kiri aku kaget, 

kembali lagi dengan 

reaksi yang sama aku 

beku, aku nggak tau 

harus ngapain dan dia 

udah megang paha kiri 

dan ternyata dia masuk 

ke paha yang sebelah 

kanan, dia megang 

tempat kulit celana 

yang bolong itu dan dia 

nyelipin tangannya gitu 

ke dalem jeans dan aku 

sangat-sangat annoyed 

waktu itu, setelah itu 

yaudah aku menghindar 

dari dia dan aku turun 

kebawah nggak jadi 

bantuin dia, dan tiap 

ketemu ya itu salah satu 

bentuk itu bahkan 

dilakukan akademisi 

orang yang belajarnya 

cukup lah, kerjanya 

juga di kampus, di 

universitas, panteskah 

berperilaku kayak gitu 

?  

66.  Berarti itu kejadian 

saat di kampus ya ? 

Iya di kampus    

67.  Oke, terus saat 

kejadian-kejadian itu 

yang dirasakan saat 

itu saat detik itu ? 

yang tadi cerita kan 

beku, yang lain-

lainnya apa ? 

Aku nggak tau 

ngerespon apa kayak 

badannya tu diem aja 

kaget, bener-bener 

kayak bukan nggak 

mau bereaksi tapi 

kayaknya kaget di itu 

juga, aku tau aku 

ngerasa tangannya, 

ngerasa kulit tangannya 

kena paha tapi kayak 

setelah aku beku dan 
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setelah aku pergi aku 

ngerasa aku jijik sama 

dia, ya perasaannya 

lebih ngerasa jijik sama 

diri sendiri mau marah 

tapi sehabis itu juga ada 

acara, habis itu ada 

temenku yang dateng, 

aku bilang gitu, 

komentar dia bilang 

laporin aja to, dan aku 

waktu itu kayak 

ngerasa nggak berdaya 

aja rasanya entah 

kenapa,  

68.  Kalo setelah itu, e 

saat itu kan, kalo 

yang saat SMA ? 

nah yang dirasakan 

dari itu apa ?  

Sama beku dan aku 

nggak tau kenapa itu 

kan nggak kearah 

seksual ya jadi kayak 

aku lebih kearah lebih 

sedikit, nggak sedikit 

sih aku nggak suka 

sama mereka tapi 

nggak sampe ke titik 

membenci tapi aku 

memikirkan kenapa 

mereka harus kayak 

gitu jadi kayak lebih 

bertanya sama diri 

sendiri, dan arah nggak 

sukanya itu juga lebih 

nggak suka sama diri 

sendiri kenapa aku 

harus beda, gitu, kayak 

sebenernya tu aku 

sempet panik sih 

sebenernya aku masuk 

ke kamar mandi bentar, 

aku diem ngeliatin kaca 

sampe satu-dua menit 

gitu, aku nggak tau itu 

yang dirasain apa tapi 

Cuma ngeliatin diri 

didepan kaca sampe 

lama, habis itu ada 

orang masuk aku keluar  

  

69.  Dampaknya yang 

dirasakan apa ? jadi 

kalo tadi kan 

perasaan saat titik 

Ya aku... oh, di 

lokasinya sih pas 

ditangga naikan lantai 

tiga mau naik ke lantai 
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itu, setelah itu ? 

apakah ada dampak-

dampak tertentu ?  

empat itu aku nggak 

berani lewat di sudut di 

tempat itu, walaupun 

Cuma ada aku sama 

temenku, berdua doang, 

aku nggak mau di sudut 

itu, kayak aku, 

mungkin di sudut sini 

aku langsung pindah ke 

sini, dan aku kayak 

turun kayak sambil lari, 

sambil takut gitu sih, 

dan kalo nunggu 

sendirinya agak mepet 

aku nunggu mereka 

jalan dulu biar mereka 

didepanku, aku nggak 

mau mereka 

dibelakangku, atau di 

samping, kalo ada yang 

badannya kayak 

mereka, mereka kan 

kayak maksudnya lebih 

tinggi daripada aku 

agak gendut gitu, 

mukanya jelek,   

70.  Kalo, kalo saat 

sudah kuliah, ada 

nggak sih dampak-

dampaknya yang 

sekarang ini 

dirasakan ? 

Berkurang jauh sih   

71.  Beda ya tapi ya ? Apanya ?   

72.  Sama dulu ?  Heem, dulu aku sempet 

nggak nyaman aja ya 

sama beberapa manusia 

yang mukanya entah 

aku pernah nonton film 

sama mereka dan aku 

ngindar tapi mau nggak 

mau dari tempat kerja 

atau dari kampus kan 

itu kan tempat umum 

yang nggak menutupi 

ketemu kayak gitu dan 

aku sebelum masuk 

kuliah aku bilang ya, 

„ya get over it jangan 

dibawa-bawa‟ bilang 

gitu sih,  

A1 Pribadi  
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73.  Oke, ada tekanan 

secara pikiran nggak 

sih kalo kayak gitu ? 

O, Tentu pikiran adalah 

waktu itu kan awal dari 

ya aku muncul self  

hate sih aku nggak suka 

kenapa aku menjadi 

aku, aku nggak suka 

cara orang ngeliat aku 

cuman karena aku ini 

beda  apa yang harus 

tak ubah, aku berusaha 

well-adjust semua 

anyone di sekitar tapi 

ya aku nggak bisa 

ngubah fakta kalo 

kayak gitu beda,  

A1 Personal 

74.  Merasa stres gitu 

nggak ? 

Depresi  A1 Personal 

75.  Depresi ? Depresi yang udah 

tingkat tinggi kayaknya 

A1 Personal 

76.  Putus asa ?  Mm putus asa karena 

nggak bisa ngubah diri, 

iya. Karena aku juga 

nggak mau nyentuh 

yang namanya operasi 

oplas kayk gitu  

A1 Personal 

77.  mmm... oke saat 

stres, depresi tadi ya, 

putus asa, itu untuk 

menangani itu ada 

nggak sih yang 

dilakukan ? 

mengalihkan itu ?  

Ada,   

78.  Pengalihannya 

seperti apa ? 

Cutting B1 Keyakinan 

Bunuh diri 

79.  Cutting ? ada yang 

lain ?  

Mm pake kuku sih, 

kayak aku nyakar 

kulitku, kayak gitu 

sama kayak nahan 

nafas, kayak aku bodoh 

ngerasain rasa sakit di 

fisik untuk ngelupain 

rasa sakit yang lain, 

that’s it  

B1 Keyakinan 

bunuh diri 

80.  Oke, berarti lebih ke 

arah untuk 

menyakiti diri 

sendiri ya ? 

Heeemh, entah karena 

entah cutting pake alat, 

aku nggak pake alat 

yang mainstream sih, 

lebih kayak, ada razor 

aku pake razor,  bolpen 

jadi, penggaris, 

B1 Keyakinan 

Bunuh Diri 
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penggaris malah 

nempel situ,  kena di 

sebelah pinggul,  

81.  Oke, itu kapan saat 

kejadiannya ? 

apakah saat 

peristiwa yang 

paling menyakitkan 

itu atau saat atau 

peristiwa sebelum-

sebelumnya ?  

Mm jadi nggak setelah 

kejadian itu tapi hampir 

kayak setaun 

setelahnya, pas SMA, 

SMA tu aku paling 

sering kayak gitu, itu 

kayak zona paling 

kosong dihidupku dan 

aku terpikir semua hal 

buruk yang terjadi salah 

satunya dampak 

bullying itu yang aku 

kurang, tapi banyak 

banget yang nyebabin 

kearah aku ngelakuin 

hal itu  

  

82.  Apa sih yang 

dipikirkan saat 

melakukan itu ?  

Menenangkan   

83.  Menenangkan ? 

terus ? hanya itu saja 

?  

Ya ketika aku 

mendapatkan hasil 

yang kuinginkan saat 

aku kayak gitu ya itu 

menenangkan dan 

entah kenapa itu 

membantu untuk tidak 

memikirkan hal-hal 

yang aku nggak 

memikirin gitu 

  

84.  Hal-hal yang nggak 

mau dipikirin itu 

seperti apa ?  

Ya aku kan just self-

hate kayak gitu, aku 

benci jadi diri sendiri 

karena aku beda, aku 

benci karena beberapa 

orang sangat-sangat 

menuntut aku jadi yang 

mereka mau padahal 

aku nggak nemu, aku 

pengen jadi diri sendiri 

aja kok harus diubah-

ubah dari tuntutan 

keluarga pun ada, 

keluargaku mem-bully, 

lucunya keluargaku 

sendiri mem-bully juga 

A1 Personal 

85.  Membully seperti 

apa ? 

Kayak apa yang aku 

lakuin itu ya udah 

B2- Anggapan 

sosial 
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salah, mereka nggak 

sportif, kalo dari, hal 

yang aku suka papaku 

nggak pernah komentar 

ketika aku nggak 

ngapa-ngapain mataku 

yang gede ini 

bermasalah kan. 

86.  Terus ? Udah sih, pernah 

bahkan kayak aku sakit, 

aku kekurangan gula, 

mereka banyak nyuruh 

makan-makanan manis, 

dan aku endut-an aku 

dikomplain karena itu   

  

87.  Sama keluarga 

sendiri ?  

Ya mereka pertama 

Cuma bilang, kayak 

ndut-ndut gitu, tapi 

lama-lama kayak 

ngarahin jangan kayak 

gitu, dulu sih pas SMP 

mungkin takut 

overweight kali ya, tapi 

waktu itu aku juga 

nggak ngerasa super 

chubby,  extended big 

gitu nggak 

A1 

A2 

Personal 

Sosial 

88.  Tapi kamu merasa 

ketika orangtua 

mengatakan itu e 

mereka istiahnya 

memberikan tekanan 

kepadamu ?  

Hmmm, kalo papa ku 

nggak kenapa-napa, 

malah dia ngomentarin 

tentang mataku yang 

bahkan dia yang ngasih 

kayak gini, tapi mama 

yang dulu komplain sih 

karena itu, kayak nggak 

usah kayak gitu, 

blablablabla, yang aku 

inget adalah dia nggak 

suka ngeliatnya , yang 

pertama waktu ada 

sodara itu kayak 

ngomentarin ndut lucu 

dimata orang lain gitu, 

tapi kalo berdua tu 

nggak. makanya pas itu 

entah karena stres atau 

apa SMP pun beratku 

nurun drastis, turun 

jauh dan aku selalu 

takut tentang berat 

B2- Anggapan 

sosial 
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badan dan itu entah 

karena kerjaan 

sampingan yang kayak 

gitu kayak aku ngerasa 

salah kalo kayak gitu  

89.  Itu terjadi kapan 

kalo dari keluarga ? 

SMP kelas 1 SMP kelas 

2, kelas 2 

  

90.  Sampe sekarang ?  Nggak, sekarang 

nggak, nggak usah 

diomongin aku udh 

tersungging sendiri 

kalo liat kaca og,  

  

91.  Jadi menurutmu, 

dirimu sendiri 

adalah juga pelaku 

bullying atas dirimu 

sendiri ?  

Oh iya, jelas.. loh 

everyone does that gitu, 

semua gitu, aku kadang 

ketika aku kerja ketika i 

feel good aku memuji 

diri juga iya, tapi ketika 

aku merasa bermasalah 

that’s wrong,  

  

92.  Oke, e ketika kamu 

jatuh ketika kamu 

kosong kelas 2 

SMA, muncul 

keinginan untuk 

bunuh diri ?  

Heemh,    

93.  Bisa ceritain nggak ? 

cerita bagaimana itu 

terjadi dan apakah 

ada hubungannya 

dengan e ketika 

kamu dihina oleh 

temen-temenmu ? 

ada hubungannya ?  

Ada   

94.  Bisa diceritain 

nggak ?  

Kan kejadian itu pas 

semester satu tapi pas 

SMA kelas dua tu aku 

inget banget, aku 

berdiri di depan kelas 

yang kelas ku tu kayak 

ada balcony nya, kayak 

hall tapi ada balcony 

nya aku liat kebawah, 

aku Cuma mikir kalo 

jatuh tu apa yang 

semua aku rasain tu 

hilang ndak yaa, aku 

inget banget aku mikir 

kayak gitu dan untuk 

sesaat tu aku nginget 

B1 Keyakinan 

bunuh diri 



 
 

242 

 

semua bullying bukan 

Cuma pas SMP, SMA, 

tapi dari yang aku 

alami pas aku kecil, 

SD, SMP, SMA gitu  

95.  Terus ?  Ya    

96.  Apakah itu terjadi 

satu kali atau 

bertahap muncul 

keinginan itu ? 

Kalo, mikir tentang 

pertama kali bunuh diri 

bukan pas SMA kelas 

dua sih, pas kecil 

malah, tapi pas SMA 

kelas dua tu aku 

terpikir tu untuk 

melakukan tindakan 

yang nggak mikir 

doang gitu tapi gimana 

caranya ? aku sempet 

mikir cara apa yang 

less painful buat 

ngelakuin itu pernah 

terpikir   

B1 Keyakinan 

bunuh diri 

97.  Pernah nggak 

melakukan cara-cara 

itu walaupun sedikit 

? pernah ? 

Pernah   

98.  Seperti ?  Aku biarin darahnya 

keluar banyak sampe 

lama sampe satu jam 

aku nunggu kalo aku 

nggak, aku udah yang 

mati rasa, sini nya tu 

udah biru-biru gitu, aku 

kayak udah sesek narik 

oksigen  

B1 Keyakinan 

bunuh diri 

99.  Itu saat peristiwa 

apa ?  

I just do it    

100.  Karena apa ?  Itu bukan karena 

depresi langsung 

dilakuin tapi ada 

peristiwa lalu terfikir 

semakin berat 

A1 Personal 

101.  oke Nah kayak gitu   

102.  Apa yang kamu 

lakukan itu ? kenapa 

bisa keluar darahnya 

? kenapa bisa em... 

kenapa bisa yang 

lain-lainnya ?  

Nggakpapa, cerita aja, 

tadi mas mau nanya apa 

?  

  

103.  E kenapa bisa keluar 

darahnya ? kenapa 

Mmm, dua kali yang 

aku rasa hampir mati 

B1 Keyakian 

bunuh diri 
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sesek nafasnya ? itu pas aku cutting, jadi 

aku motong itu kan, itu 

pake bolpen hi-tech, 

tancap garis  

104.  Dimana ?  Dipinggul kiri    

105.  Kamu tusuk terus 

kamu tarik gitu ? 

Heemh, jadi kan dia 

kecil, tapi kegores, tapi 

tu hi-tech kan seginian 

gitu kan setengah centi 

gitu jadi ngocor keluar 

itu banyak jadi habis 

mandi, lantainya itu 

udah ndak ada warna 

lantai tu udah nggak 

ada, ketutupan semua 

cukup banyak pas itu, 

untungnya pas itu 

orang-orang lagi pada 

pergi Cuma ada mbak, 

aku ini nggak peduli 

aku mandi pake ini 

terus itu aku nggak tau, 

biasanya aku pake 

kayak obat cina gitu lho 

yang begitu aku cutting 

dikasih itu, aduh 

perihnya minta ampun 

sampe mau mati dua 

kali dikasih obat, 

dikasih obatnya terus 

aku nggak berusaha 

untuk ngambil obat, 

waktu itu aku mikir, 

hari ini mungkin selesai  

B1 Keyakinan 

Bunuh Diri 

106.  Selesai dalam artian 

?  

Hidupnya    

107.  Oke,  Itu bukan yang, tapi itu 

aku masih kepikiran 

tapi in the end aku 

mikir nggak sih, masih 

ada harapan lain aku 

masih pengen berguna 

buat orang lain dan 

pemikiran itu yang buat 

aku nyoba berdiri pas 

kayak udah lemes 

banget dan aku 

langsung pake obat cina 

yang kayak mati ke 

berapa kali karena perih  

B3 Kontrol 

terhadap 

perilaku 
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108.  Oke itu pake obat 

cina itu ya ?  

Heem itu jadi kayak 

habis luka langsung 

ditaro in gitu lho dia 

kayak langsung masuk 

ke kulit pedess banget 

terus aku kayak punya 

salep yang buat 

ngilangin bekas luka, 

dulunya ada luka disini 

terus beli sama papa, 

tapi itu ternyata sangat 

berguna untuk luka 

cutting karena 

bekasnya cepat hilang, 

ya paling, sampe paling 

lama tu bekasnya yang 

paling lama ilang di 

aku ya paling satu 

tahunan itu tapi 

bekasnya ilang 

akhirnya dan kadang 

bukan hanya pikiran 

kayak gitu yang 

ngundang untuk cutting 

tapi cutting itu sedikit 

adiktif  

  

109.  Oke, justru perilaku 

itu cukup adiktif ya 

? 

Heem   

110.  Berapa kali kamu 

lakukan itu ? 

Nggak ngitung sih aku, 

tapi aku  

  

111.  Coba mulai dihitung  Aduh, pake turrus ? apa 

ya ? berapa kali ya ? 

mm, tapi pertama kali 

aku ngelakuin cutting 

adalah karena e 

everyone sampe di my 

school done it people 

done it and they’re 

okay with it and they’re 

not dying yet so i think 

it was okay to do it  

  

112.  oke Aku kira nggak papa 

ngelakuin itu dan ya 

gitu berapa kali 

ngelakuinnya mmm, 

sebulan tu mungkin ada 

sampek 5 

  

113.  Berarti kalo di total 

sampai sekarang ? 

Paling banyak di 

setahun itu dan gilanya 
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jawabannya berapa ? 

udah puluhan ?  

aku melakukan di satu 

tempat yang sama 

karena takut keliatan 

bekasnya ditempat lain 

jadi kalo udah sama 

disini sakitnya aku 

pindah kayak berapa 

inci doang gitu lho eh 

nggak se inci lah, 

kurang dari setengah 

centi gitu jadi kayak 

cuman 

114.  Berapa inci gitu ya ?  Mm, nggak inci, kurang 

dari satu centi  

  

115.  Oke sampai puluhan 

kali melakukan 

percobaan itu ?   

Aku nggak ngitung siih 

tapi mungkin nyampe, 

kadang aku pernah 

ngelakuin dari pagi 

besok paginya, tapi itu 

berhenti di tahun itu 

sih, umur berapa itu ya 

SMA kelas dua  

  

116.  Itu tadi maksudnya 

satu tahun, paling 

banyak satu tahun 

itu ? satu tahun itu 

saat ? kelas dua 

SMA ? 

He emh, sekali pernah 

disekolah   

  

117.  Kayak gimana ? Dua kali deng saat di 

sekolah, dan aku kira 

nggak bisa kayak gitu 

dirumah karena pas lagi 

ada orang jadi aku 

pulangnya lama alesan, 

tapi aku cutting-nya pas 

lagi di sekolah, di 

kamar mandi di lantai 

4, itu kan lantai 4 

bukan yang kayak ada 

kelasnya gitu tapi 

kayak ada hall besar 

tapi kamar mandinya 

juga bagus terus aku 

kesana    

  

118.  Ada yang tau ? Sahabat deketku sih, 

kayak aku pulang selalu 

sama dia, dia selalu 

ngeliat aku pulang 

duluan dijemput karena 

kita selalu 
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menghabiskan waktu 

sebelum pulang sekolah 

hampir 30 menit dan 

dia waktu itu bingung 

ngeliat aku, dia 

bingung kenapa aku 

belum dijemput sampe 

dia dijemput, sebelum 

dia dijemput dia naik, 

kamu kan biasanya 

udah pulang, mau 

ngapain ? dia bilang 

gitu, karena dia tau 

papaku nggak mungkin 

jemput aku telat kalo 

karena nggak aku 

minta, besok paginya 

dia pun masih nanya, 

ngapain ? tapi aku ya 

Cuma bilang, ya nggak 

ngapa-ngapain papa 

telat aja, tak gituin  

119.  Berarti temenmu 

nggak tau ya ?  

Mm, dia nggak tau aku 

cutting tapi dia tau aku 

kepengen cutting, 

karena i share with the 

same thought dia 

pernah hampir mikir 

kayak gitu juga cuman 

aku kan dalam rangka 

sangat serius dan dia 

masih dalam rangka 

kayak aku pengen mati 

yang kayak gitu  

  

120.  Mm, e oke kita 

ulang tadi kan 

banyak peristiwa 

bullying itu dari 

temen dari keluarga 

juga, kira-kira yang 

sampai 

menyebabkan 

cutting atau 

menyebabkan 

keinginan bunuh diri 

itu yang mana ? atau 

karena tertumpuk 

semua jadi satu ?  

He.emm   

121.  Lalu datang 

keinginan itu ?  

Sebagian itu sebagian 

kayak aku, itu 

A1 Personal 
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kekosongan kayak 

lobang yang em.. 

pikiran yang di bully itu 

dulu aku nggak pengen 

bilang itu bully tapi 

nyatanya ku di-bully 

kalo aku ngerasa takut 

dan suasana disana itu 

nggak membangun 

gitu, aku ditempat yang 

aku nggak suka, aku 

ketemu orang-orang 

yang kayak gitu 

walaupun bukannya 

aku nggak bersyukur 

sih, aku bersekolah di 

sekolah yang bagus 

orangtuaku kayak gitu 

cuman kayak kamu 

nggak ada oksigen buat 

nafas padahal 

oksigennya banyak   

122.  Oke, untuk deket-

deket ini nggak ada 

berarti ya ? apakah 

deket-deket ini ada 

keinginan untuk 

bunuh diri ?  

Nggak tau    

123.  Nggakpapa cerita 

aja, apakah ada 

keinginan untuk 

bunuh diri ?  

Kan nanyanya SMP-

SMA, ini udah dewasa, 

udah nggak wajar 

  

124.  Emang masih dalam 

area kuliah 

Udah lulus, udah 

skripsi, mm   

  

125.  Nggak mau 

diceritakan ? 

Nggak    

126.  Oke, berarti ada ya ?  Dibilang nggak mau 

diceritakan berarti ada, 

nggak sih, nggak, 

soalnya ada yang takut 

kalo aku mati  

  

127.  Oke  Dia ngancem og, kalo 

aku mati gimana mau 

diancem  

  

128.  Oke, mmm pada 

saat itu ketika 

muncul keinginan 

hal-hal yang sudah 

dilakukan itu, apa 

yang mendasari 

Aku nggak tau bener 

atau nggak, tapi aku 

ngerasa someday aku 

bisa berguna buat orang 

banyak gitu sih aku 

banyak kepengenan 
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tidak jadi untuk 

bunuh diri ? ya saat 

peristiwa itu sudah 

melakukan, sudah 

keinginan sudah 

melakukan tapi 

kenapa tidak sampai 

ke titik, oke dan 

hilang semua, apa 

yang dipikirkan ?  

untuk diriku sendiri tapi 

ketika bisa ngerasa 

berguna untuk orang 

lain, and i feel really 

good dan mungkin ada   

harapan buat aku, mm 

nggak dipermasalahkan 

yang beda itu tapi 

karena beda aku bisa 

jadi sesuatu yang lain 

gitu  

129.  Oke faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

mikir seperti itu apa 

?  

Kok kayak bab 2 

skripsi ya mas ada 

faktornya, faktor yang 

buat aku mikir itu yang 

pas aku cutting di 

kamar mandi yang 

darahnya banyak 

banget itu   

  

130.  Kira-kira apa aja 

yang diluar kamu 

yang menyebabkan 

kamu tidak jadi 

membunuh dirimu 

sendiri ?  

Aku ngerasa dibenci 

tapi aku masih ngerasa 

disayang 

B2- 

B2 

Anggapan 

Sosia 

131.  Oleh orang-orang 

tertentu ?  

Heem, dan waktu itu, 

sebenernya aku berpikir 

kayak gitu diawali 

dengan berpikir tentang 

sahabat dekatku sih, dia 

selalu ngomong sama 

aku kalo e dia ngomong 

kalo aku tu nggak tau 

sih dia ngawalin bilang 

pada suatu saat kamu 

bisa jadi orang yang 

diliat banyak orang 

nantinya buat tau sisi 

baikmu kayak gimana 

dan dia juga yang 

selalu bilang sama aku 

pas aku mikir jangan 

mati, jangan gitu to aku 

aja yang mati terus kita 

ngulangin sampek 

bodoh gitu, tapi ya 

dititik tertentu jadi 

kayak kadang 

kekuatanku juga sih 

bukan karena dia yang 

A1- 

B2- 

Pribadi 

Sosial 
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macem-macem kita 

beda, beda banget, kalo 

aku boleh cerita dia tu 

sama aku mikirnya 

beda hal-hal yang kita 

sukain tu beda kayak 

aku sangat nggak 

seneng sama orang-

orang yang berkaitan 

bola, dia sangat suka 

sama bola   

132.  Bola ? olahraga ?  Mm iya aku tu dulu 

nggak doyan, aku dulu 

kalo nge-gym 

nggakpapa aku nggak 

doyan bola gym, yang 

kita nggak suka sama tu 

kita nggak suka makan 

sayur, dia doyan kayak 

matematika dan kimia, 

aku kayak what the 

fuck sama itu aku tu 

pecinta sosiologi, 

geografi, nilaiku selalu 

indah disana dan 

temenku yang satu 

selalu remidi, untung 

nilai matematika ku 

nggak remidi cuman 

aku nggak doyan gitu 

lho, kayak aku belajar 

itu kayak itu adalah hal 

nggak berguna buat aku 

tapi kayak kita beda di 

berbagai hal dan 

sharing pikiran kita, dia 

yang punya ayah 

seorang pendeta dan 

aku yang kayak 

keluargaku 

mempertahankan 

agama dengan cara 

mereka mm kita masih 

saling menghargai satu 

sama lain dan aku tau 

apa pun salah yang ada 

diantara aku sama dia, 

kita akan selalu ada 

gitu buat satu sama lain 

dititik itu dia jadi.. 
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133.  Penguat ? Heem, satu temenku 

itu, dia alasannya itu 

dan ya itu aku bilang 

berfikiran pasti ada 

jalan keluar kok aku 

nggak harus kayak gini 

karena orang yang 

suicidal sendiri dan 

orang yang entah 

mereka cutting anyway 

of deadways mereka tu 

tau itu hal stupid untuk 

dilakuin, mereka tau itu 

nggak akan 

menyelesaikan 

masalahnya tu tau tapi 

sebagian dari kita yang 

melakukan itu ada 

Cuma pengen ngilangin 

rasa sakit, kalo orang 

bilang kan bisa kamu 

liburan kan bisa kayak 

gini tapi itu cara yang 

dipilih gitu lho, kita tau 

itu stupid itu bodoh dan 

itu bener-bener resiko 

besar siapa sih yang 

nggak tau aku bicara 

sama temen-temen 

suicidal tu beberapa 

dan kita semua tau itu 

hal bodoh kita 

ngetawain kenapa kita 

kayak gitu  tapi bukan 

berarti kayak hal bodoh 

itu nggak relieving gitu 

lho, kita tau itu, 

setidaknya kita nggak 

nyakitin orang lain tapi 

kita nggak sampe, 

kadang aku bilang 

cutting itu adiktif pada 

titik-titik aku nyerah 

mau mati ada kayak 

aku Cuma pengen 

ngerasa sakit, selesai. 

Kayak Cuma untuk 

sementara tok gitu  

  

134.  Oke  Ketika aku ketemu 

bahkan orang yang ya 
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kasian ya mereka nggak 

ketemu obat cina dan 

salep itu beberapa.. 

135.  Kamu nggak 

nyaranin obat cina 

ke temen-temenmu 

itu ? 

O ada yang ketemu jadi 

itu buat ngilangin 

perihnya doang mereka 

sebagian ada, beberapa 

waktu yang lalu aku 

sempet interview sama 

beberapa orang 

berkaitan dengan hal 

tertentu, kita sharing 

ternyata kita punya obat 

yang sama, namanya 

itu juga tapi sedihnya 

aku udah nggak punya 

obat itu, aku nggak tau 

belinya dimana 

sekarang    

  

136.  Emang kenapa mau 

beli obat itu ? 

Ya biasanya kan itu 

buat luka lain pun 

memang penting gitu 

  

137.  Oke  Tapi ya eh aku seneng 

gitu lho, aku survival 

nya banyak, mau orang 

memandang hina mau 

orang bilang 

kecerdasan emosi 

rendahpun tapi sumber 

kuatnya kita adalah itu 

survive dan kita nggak 

menganggap itu adalah 

hal hina gitu dan ketika 

aku lihat orang yang 

punya bekas yang 

kayak gitu aku tau kita 

went through kan ada 

orang yang buat just 

attenttion ya mereka 

menunjukkan, ada 

orang yang susah payah 

pake lengan panjang 

selalu menutupi bagian 

tertentu dengan susah 

payah mereka nyimpen 

luka buat diri sendiri 

gitu lho, mata ketemu 

mata dan sadar bener-

bener kayak gitu kayak 

we are not alone gitu, 
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bahkan it just train it 

just stupid i know it 

they did it  

138.  Oke , ada lagi yang 

menguatkan ? 

Mm aku masih 

kepengen jalan-jalan 

jauh aku pengen, aku 

nggak tau ini konyol 

apa nggak tapi aku 

kepikiran sih aku masih 

pengen nggak cuman 

ngeliat pemandangan di 

tempat ini aku masih 

sering di tempat yang 

ada salju pengen ke 

Macau, pengen ke 

Yunani pengen ke 

Korea    

  

139.  Ke Korea ? Kalo ke Korea jangan 

disebutin tadi ada 

banyak lho, ada Macau 

ada Yunani aku pengen 

coba streetfood-nya, 

bangunan kunonya, 

istana entah ala Korea 

entah ala Yunani kek,  

  

140.  Istana Korea ?  Nggak jadi ngomong 

ah, ngambek, ini aku 

belum mandi    

  

141.  Yaudah mungkin 

untuk ini cukup 

disini aja mungkin 

besok kita lanjutin, 

mm ngobrolin 

tentang ini lebih 

dalam ya ibaratnya 

nanti kita janjian 

lagi untuk 

pertemuan 

berikutnya gitu ya ? 

Heem   

142.  Buat hari ini 

makasih banyak  

Sek aku punya pesan 

mas yang buat verbatim 

semangat ya jangan 

capek 

  

143.  Iya Siapa aja yang buat    

144.  Udah yaa Dadah   

145.  Makasih     

146.  Selamat sore mbak Sore   

147.  Ah disini kita akan 

melanjutkan dari 

heem   
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wawancara kemarin  

148.  Tentang 

pengalaman-

pengalaman dahulu 

yang pernah terjadi, 

nah kan kemaren 

sempat mengatakan 

bahwa ada 

keinginan untuk 

bunuh diri, bisa 

diceritain nggak 

keyakinannya tu 

seperti apa, 

keinginannya tu 

seperti apa ? 

seberapa mantab kah 

dan sebagainya ?  

Ya kayak keingin aja 

sih, kan aku cutting, ya 

pas cutting itu aku 

ngerasa pengen gimana 

kalo selesaiin 

semuanya aja gitu, 

terus ya aku mencoba 

menunggu cutting yang 

agak dalem lama kayak 

gitu  

  

149.  Oke, e kenapa ingin 

selesai gitu ?   

Kayak nggak mau 

ngulang hal-hal yang 

aku nggak mau lagi itu 

kayak perasaan depresi 

kayak gitu, perasaan 

yang sendiri kalo lagi 

rame dan perasaan-

perasaan yang kayak 

not enough kayak aku 

sendiri ngerasa udah 

nggak cukup buat 

diriku lagi, kayak udah 

ngelakuin yang terbaik 

tapi belum cukup, 

kayak melelahkan gitu 

lho 

  

150.  Mm, berarti juga 

kayak depresi itu 

cukup meyakinkan  

Heem    

151.  Ibaratnya 

mendorong kamu 

untuk melakukan 

hal-hal tersebut ya ?  

Heem ya kayak nyerah, 

yah yaudah mau 

gimanapun orang 

nggak suka, ya gitu,,, 

  

152.  Kamu benci dirimu 

sendiri ?  

Disaat itu? Iya.    

153.  Percaya diri gitu ? 

nggak ya ? 

Percaya diri itu ada tapi 

disamping itu sekuat 

percaya diriku, sekuat 

A1 Personal 
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itu juga aku 

membencinya  

154.  Oke, terus ibaratnya 

kamu ingin bunuh 

diri nih, kamu pasti 

juga memikirkan 

tentang orang lain ? 

Heeh   

155.  Menurutmu sendiri 

gimana sih pendapat 

orang lain ketika tau 

misalnya kalau 

kamu jadi untuk 

bunuh diri ? 

Maksudnya kalo aku 

udah bunuh diri ? 

  

156.  Hee..  Ya mungkin dateng ke 

acara pemakaman gitu, 

sedih mungkin ya ada 

yang ngerasa 

kehilangan ya mungkin 

ada yang harusin. 

B2  

157.  Kok harusin 

maksudnya gimana 

? 

Ya... mungkin ya kan 

kalo orang udah nggak 

ada mereka baru inget 

tentang orang  itu to, 

apa aja yang pernah 

mereka lakuin apa aja 

yang pernah aku lakuin 

dan kalo aku masih 

hidup apa yang bisa 

mereka lakuin biar aku 

nggak kayak gitu 

mungkin.. 

  

158.  Oke, kalo sebelum 

bunuh diri, kan 

ibaratnya kamu kan 

tidak jadi ya ? 

Iya    

159.  Nah misalnya saat 

kamu memutuskan 

untuk tidak jadi atau 

sebelum itu kamu 

merasa orang lain itu 

gimana melihat 

kamu ? jadi 

posisinya kamu 

masih hidup  

Heem, gimana orang 

lain ngeliat aku ? wah 

kalo orang terdekatku 

paling nganggep aku 

nggak kenapa-napa sih, 

nggak ada yang tau aku 

mikir sampe kesana di 

detik itu eh di waktu itu 

nggak ada yang tau 

kalo aku mikir sampe 

B2 Anggapan 

sosial 
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kesana kalo aku 

ngerasain se benci sama 

diri aku sendiri 

mungkin kayak sahabat 

deketku yang „mm 

bosen pengen mati aja‟ 

jadi dijawab aku juga 

pengen mati kayak gitu   

160.  Oke tapi ada nggak 

sih orang-orang 

yang misalnya 

ngerasa senang 

ketika kamu tidak 

ada ? 

Nggak ada, aku nggak 

kepikiran sampe kesana 

ada yang seneng atau 

memang ada yang 

seneng menurutku sih 

nggak sih  

B2- Anggapan 

sosial 

161.  Berarti keyakinan 

untuk bunuh diri itu 

lebih ke dirimu 

sendiri ya yang 

merasa cukup ?  

Heem   

162.  Dan nggak peduli 

orang lain punya 

tanggepan apa ? 

seperti itu ya ? 

Heem    

163.  Oke terus e tadi kan 

kamu bilang tentang 

apa ya, tentang 

permasalahan 

dimana kamu 

merasa cukup,  

Heem    

164.  Yo bisa spesifik 

cerita nggak kenapa 

kamu merasa cukup 

kenapa kamu merasa 

kamu tidak bisa 

berjuang lagi dan 

lain-lain yang kamu 

ceritakan itu  

Kenapa aku nggak 

merasa cukup ? ya aku 

mikir poinnya 

ngejalanin hidup tu 

yang mau dijalanin itu 

apa kok rasanya 

semenderita itu dari 

menarik nafas, 

ngeluarin nafas itu kok 

rasanya berat, ya capek, 

ya ngerasa nggak cukup 

kayak aku nggak 

memberi maksimal dan 

ketika aku juga jadi 

diriku sendiri ketika 

aku merasa aku oke aja, 

orang lain bilang kok 

A1 Personal 
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kamu kayak gitu dan 

ketika aku berusaha 

jadi versi orang ya itu 

bukan aku dan itu buat 

agak sedikit menderita 

gitu dituntut untuk 

melakukan sesuatu 

yang aku nggak mau 

dan ketika aku berusaha 

ngejalanin yang bener 

mereka mau ya nggak 

pernah merasa cukup  

165.  Oke  Kayak aku pun nggak 

pernah ngerasa cukup 

dari berbagai hal bukan 

aku nggak bersyukur 

bukan, cuman aku 

nggak dapet tekanan 

dari beberapa hal  

A1 Personal 

166.  Contohnya gimana ?  Ya tekanan sosial to, 

kayak akupun 

dimodeling punya apa 

ya dari fisik itu 

menekan bukan dari 

mereka menuntut 

memaksa dan nggak 

tapi aku merasa aku 

belum cukup dengan 

yang hal-hal yang aku 

mau jadi standart ku 

sendiripun belum 

tercapai dan tuntutan 

yang secara nggak 

langsung mereka beri 

itu belum yang terbaik 

yang aku ngasih kalo 

menurutku dari 

orangtua juga mereka 

nuntut dari akademis 

gini-gini, gini-gini... 

dan aku belum bisa 

memberi gitu they have 

not feeling enough aja 

kayak aku belum 

ngasih yang terbaik 

untuk orang terdekatku 

kayak aku ngerasa tu 

yang bermasalah itu ya 

aku ngerasa sih secara 

A2 Sosial 
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mental aku nggak 

sehat, aku secara nggak 

langsung aku nggak 

seneng sama diri 

sendiri. 

167.  Jadi tidak ada yang 

bisa dipertahankan 

lagi gitu ya ? 

Di detik-detik aku mau 

kayak gitu ya aku 

cuman mikir kalo 

kayak gitu yaudah, ya 

aku ngelepas aja kayak 

nggak ada, aku sempet 

mikir di detik ketika 

aku mau melakukannya 

tu ya kayak nggak 

kepikiran tapi 

setelahnya aku 

ngelakuin ya aku baru 

mikir. Aku masih bisa 

mungkin gitu. 

  

168.  Oke berarti ketika 

anda di titik itu dan 

semua keinginan itu 

memudar, yang 

pertama yang 

membuat 

keyakinanmu 

memudar itu apa ? 

Ya aku mikir aku masih 

bisa ngejalanin lagi 

  

169.  Oke  Aku mikir masih bisa, 

masih bisa kok untuk 

ngejalanin ini, masih 

ada kesempatan ku, dan 

siapa tau nanti aku bisa 

berguna buat orang 

banyak pikiran kayak 

gitu nguatin di waktu 

itu  

B3- Kontrol 

terhadap 

perilaku 

170.  Oke jadi disana 

keyakinanmu mulai 

memudar ya ? 

Heem    

171.  Ada hal lain nggak 

yang membuat 

keyakinanmu 

memudar, apakah 

teman-temanmu 

sebagai contoh saja 

ya, apakah mungkin 

Ada, ya tapi agak ini, 

nggak tau konyol atau 

nggak, cuman aku 

mikir sih kalo 

meninggal muda tu ih 

kok cepet banget aku 

belum nyelesaiin apa-

B3-  Kontrol 

terhadap 

perilaku 
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kamu takut sesuatu 

tentang bunuh diri, 

hal-hal seperti itu 

ada nggak kira-kira 

yang membentengi 

kamu untuk 

tujuannya untuk 

memudarkan 

keinginan bunuh diri 

itu ? 

apa kok nyisain itu kok 

aku.. 

172.  Menyisain ? Menyisain   

173.  Menyisakan ? Heem, aku sebenernya 

pengen punya anak 

yang bisa aku didik 

tertentu, kan aku mikir, 

bukannya aku kalo 

nanti aku mati muda 

juga nanti aku 

ngedandanin aku, aku 

udah meninggal cantik 

kan, ya nggak enak 

banget lah, gitu aku 

sempet ngomong kalo 

meninggal mau diapain 

juga, terus aku mikir 

nggak ah, aku mau 

nanti meninggalnya 

lebih cantik pas tua. 

B3- Kontrol 

terhadap 

perilaku 

174.  Iya, berarti masih 

ada harapan untuk 

masa depan ya ? 

Ada to   

175.  Ada keinginan untuk 

berkeluarga dan 

lain-lain ? 

Itu juga punya 

keinginan suatu untuk 

berkeluarga tu ya kayak 

mikir harapan baru itu 

mungkin nggak kayak 

gini lagi, kayak gitu 

B3- Kontrol 

terhadap 

perilaku 

176.  Ada temen-temen ? Maksudnya ?   

177.  Ada nggak dari 

sosial kamu ? 

Oh   

178.  Yang menguatkan 

entah itu dari temen, 

orangtua maupun 

yang... 

Untuk nggak gitu kan ?   
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179.  Akhirnya kamu 

bilang untuk tidak 

jadi ? 

Itu tu aku pernah sama 

sahabat deketku sih 

emang aku bakal 

berdua terus sama dia 

nanti kalo aku nggak 

ada dia, juga pasti 

ngerasa to kasian, kalo 

keluarga aku lebih 

kasian ke papa sih, aku 

anak kesayangannya 

iba-tiba hilang kenapa 

gitu, cuman waktu itu 

nggak terlalu mikir 

orangtua lebih ke 

temenku entah kenapa.. 

B2-  Anggapan 

sosial 

180.  Justru lebih ke 

teman ya ? 

Iya    

181.  Oke dari 

kepercayaan gitu ? 

ada nggak sih rasa 

takut yang 

mendasarkan itu ? 

Kalo di detik itu nggak 

mikir tapi sebelum itu 

nggak pernah mikir 

kalo meninggal nanti, 

kalo nanti maunya 

bunuh diri kan kalo 

dibilangi di hindu nanti 

ala ala dibilangin nanti 

kalo kelahirannya udah 

nggak jadi manusia gitu 

jadi hewan aku nggak 

mau, o itu tapi di detik 

aku mau bunuh diri tapi 

nggak kepikiran sih 

cuman dulu sebelum-

sebelumnya kalo bunuh 

diri ya nanti gitu 

A2- Sosial 

182.  Okee berarti 

ibaratnya kamu 

tidak mau jadi 

hewan gitu ya ?  

Iyaa katanya kan gitu to   

183.  Cerita-cerita berarti 

?  

Ya gitu    

184.  Hewannya itu 

seperti apa ? 

Ya kalo orang 

meninggalnya karena 

sakit atau apa itu dia 

ngalirin lingkaran 

hidup tapi kalau kamu 

mutusin lingkaran 

A2- Sosial 
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hidupmu sendiri nggak 

njalanin ya ibaratnya 

kayak ada hukuman 

gitu ya katanya, dulu 

SMA ya mikirnya gitu  

185.  Oke, tapi setelah, 

setelah akhirnya e 

selesai e apa ya tadi 

ya ibaratnya tidak 

sampai ke titik itu, 

itu menguatkan 

dirimu secara 

pribadi nggak sih, 

tadinya depresi 

sekarang mungkin 

lebih apa, tadinya 

frustrasi, tadinya 

tidak percaya diri 

yang tadi kamu 

bilang kamu katakan 

apakah setelah 

melewati titik itu, 

apa yang 

mempengaruhi 

dirimu lebih apa 

atau justru 

kurangnya dimana ? 

Nggak gitu sih, kayak 

oh, kalo aku mikirin 

tentang mati tu bukan 

kayak mikirin aku 

malah, jadi e kepikiran 

untuk mati itu 

berkurang, berkurang 

banget tapi emang 

hilang, berkurang tapi 

dia bisa berkurang-

berkurang setelah itu 

lama-lama menghilang 

gitu lho, tapi kalo untuk 

depresi entah kenapa 

itu belum bener-bener 

ilang tu sebenernya 

nggak, dan kadang 

depresi tu yang 

memunculkan hal 

bodoh kayak gitu itu 

lho, tapi aku di sisi lain 

juga merasa kurang 

kayak secara ketika ada 

orang lain yang mau 

kayak gitu tu, aku 

nggak pengen ada 

orang yang harus 

ngelewatin jalur yang 

sama gitu lho, jangan 

mikir mau bunuh diri 

dan ketika aku bisa 

nguatin orang lain 

entah secara nggak 

langsung aku bisa 

nguatin diriku sendiri 

kalo aku kepikiran itu 

B1- Keyakinan 

bunuh diri 

186.  Secara tidak 

langsung berarti 

lebih kuat gitu ya ? 

Kayak aku n gatain ke 

diriku sendiri juga gitu 

lho pas ketika aku 

bilang sama orang ya 

kamu bertahan, 

bertahan dulu sekeras-

kerasmu dicoba dan 

jangan mikir buat 
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nyerah itu juga kayak 

sambil ngomongin ke 

diri sendiri  

187.  Oke, kalo boleh tau 

ada nggak sih yang 

tau permasalahan ini 

? yang tau kamu 

udah melewati 

masa-masa itu ?  

Ada    

188.  Oke  Tapi ya nggak sih 

temenku mungkin 

dapet kayak kepikiran 

mungkin udah dari 

beberapa kejadian tapi 

bener-bener tau sampe 

tau aku ngelakuin 

sampe sejauh itu ya 

nggak, maksudnya 

kronologinya gitu 

nggak tapi kalo pernah 

bilang sama orang kalo 

aku kepengen gitu 

pernah  

  

189.  Oke, jadi kamu saat 

itu terfikirkan untuk 

bunuh diri tapi kamu 

dapet info, jadi 

beberapa orang 

memang ketika dia 

depresi atau 

menerima tekanan 

ya entah itu bullying 

masalah keluarga itu 

tidak samapai 

terfikirkan untuk 

bunuh diri, nah kira-

kira info apa yang 

kamu dapatkan 

kenapa kok kamu 

bisa memilih untuk 

jalan itu ? 

Oo tau tentang nyera, 

eh bunuh diri itu ?  

  

190.  Iya, 

menyelesaikannya 

tentang cara untuk 

bunuh diri  

Ya itu ngeliat 

awalannya itu kan 

karena cutting kan aku 

pernah bilang kayak 

beberapa orang 

ngelakuin kayak gitu 
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.67 c 

191.  Kamu liat itu 

dimana ? 

Tv  A3 Informasi 

192.  Tv ? Dan bukan TV 

Indonesia, acara luar 

negeri kan terus temen-

temenku ada yang 

kayak gitu temen 

sekolah 

A3 Informasi 

193.  Bunuh diri ? Cutting dulu, karena 

cutting dan aku lama-

lama mencari di 

internet kan dan dari 

cutting pasti kan 

ketemu yang namanya 

suicide nah dari sana 

aku mikir o jalan 

terakhir orang cutting 

tu suicide to o 

terkadang mungkin 

bukan selalu jalan 

terakhirnya tapi 

mungkin itu kali ya 

yang bikin orang.. ya 

terus aku makin lama 

kayak pernah ngeliat 

tabloid orang ini bunuh 

diri, bunuh diri, oo,  

A3 Informasi 

194.  Tabloid ? Heem    

195.  Oke jadi darisana 

kamu mengetahui 

bagaimana ketika 

orang mendapat 

tekanan yang 

berlebih beberapa 

memilih untuk 

bunuh diri ya ?  

Heem kayak aku baca 

kayak musisi yang 

pernah meninggal dulu 

siapa namanya ? 

cowok, rambutnya 

panjang, yang nembak 

kepalanya sendiri tu lho 

? Curt Cobain nah aku 

baca itu, oo bahkan 

orang yang kayak dia 

pun ketika nggak siap 

sama ketenaran bisa 

bunuh diri gitu, itu aku 

baca kan dibahas dia 

bunuh diri di majalah 

apa itu gadis kayaknya 

A3 Informasi 
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nyeritain kayak gituan 

ya gitu   

196.  Tapi untuk saat ini ? Itu tabloid apa majalah 

sih, gadis majalah ya ? 

  

197.  Iya majalah, kalau 

untuk saat ini ketika 

mendapat lagi 

tekanan baru 

memungkinkan 

nggak tiba-tiba 

memutuskan untuk 

itu ? 

Ndak tau    

198.  Nggak tau ya ? Ya semoga nggak, 

terfikirkan untuk 

cutting atau bunuh diri 

? 

  

199.  Bunuh diri.. Itu aku garis beratkan 

buat nggak  

  

200.  Tapi ketika 

mendapat tekanan 

berlebih mungkin 

sampai sana karena 

tadi kamu bilang aku 

berusaha untuk tidak  

Heem    

201.  Tapi kira-kira 

sampai nggak 

kesana ? 

Ya nggak tau ya    

202.  Selama ini pernah ? 

belum  ya ?  

Kepikiran ada tapi 

nggak pengen 

ngelakuin kayak sekilas 

gitu tok  

  

203.  Apakah 

pengalamanmu 

memberikan 

pelajaran tertentu ? 

Iya karena pikiran 

besarku juga yang 

waktu itu untuk 

kembali ngingetin aku 

lagi buat no, that’s not 

the way!  Itu bukan cara 

yang baik untuk mati  

  

204.  Oke  Walaupun kamu 

pengen untuk kayak 

gitu  

  

205.  Oke terus e kalau Mm, apapun posisimu,   
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misalnya kamu 

sekarang melihat 

anak muda, anak 

muda sekarang yang 

mungkin dia jadi 

korban bullying dan 

bunuh diri, pesanmu 

untuk mereka yang 

mungkin udah 

sampai di titik 

keinginan untuk 

bunuh diri itu apa ? 

ada nggak sih pesan-

pesan untuk mereka 

?   

seberat apapun itu 

entah itu karena 

pikiranmu karena 

dirimu sendiri entah 

karena orang lain yang 

pengen kamu mati atau 

karena kamu merasa 

nggak pernah bahagiain 

orang atau apapun itu 

coba sekeras mungkin 

bertahan mungkin nanti 

akhirnya bisa beda 

mungkin suatu saat 

kamu bisa jadi orang 

hebat yang bisa ngasih 

tauin ke oranglain juga 

untuk jangan ngelakuin 

bunuh diri atau kamu 

bisa ngeliat ke belakang 

dan bangga kamu bisa 

ngelewatin masa 

terburuk dihidupmu 

juga, tapi, sekeras-

kerasnya kamu pengen, 

sekeras-kerasnya kamu 

berusaha untuk 

mendekati bunuh diri 

dengan cara apapun 

pikirin ulang-ulang-

ulang dan berusaha cari 

zona untuk keluar dari 

pikiran itu  

206.  Oke tapi berarti 

sepakat untuk cara 

tersebut tidak baik 

ya ?  

Cara untuk bunuh diri 

atau cara untuk ? 

  

207.  Ya ketika seseorang 

mendapatkan 

tekanan bullying 

dari temen-

temennya  

Iya, lebih baik kalau itu 

karena bullying lapor 

sama pihak yang 

berwajib entah itu 

gimana caranya 

usahakan perjuangkan 

dirimu jangan sampai 

kamu layak mati Cuma 

karena orang menghina 

dan mengolok kamu 

doang  
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208.  Oke mungkin cukup 

sampai disini 

terimakasih banyak 

atas infonya yang 

dari kemarin 

diberikan, ya 

semoga penelitian 

ini berguna untuk 

teman-teman diluar 

sana  

Amin   

209.  Semoga mereka 

lebih ibaratnya tau 

jalannya ya ? 

Amin    

210.  Dan aku usahakan 

untuk 

menyampaikan 

pesan-pesan tadi ke 

orang-orang, e kalau 

boleh tau ada nggak 

sih orang yang tau 

persis kejadian ini ? 

Apa ?   

211.  Ada nggak sih orang 

yang tau persis 

kejadian ini ketika 

kamu ingin kesana 

ketika kamu cutting 

ketika kamu ingin 

bunuh diri, sudah 

sampai di titik-titik 

itu ada nggak sih 

orang yang tau ? 

karena kan mungkin 

aku akan tanya ke 

orang itu  

Kalo orang yang tau 

aku pernah cutting, 

maksudnya bukan di 

kejadiannya lah ya, o 

mereka tau aku pernah 

cutting aku pernah 

sering cerita sama dua 

orang  

  

212.  Yang tau saat 

kejadian itu ? 

O kalo tau pas 

kejadiannya aku nggak 

kasih tau siapa-siapa  

  

213.  Yang melihat ? Nggak ada    

214.  Bekas-bekasnya ? O yang ngeliat 

bekasnya, yang itu 

soale bukan ditempat 

yang diliat itu dipinggul 

kan aku  

  

215.  Mm okee,  Dan lumayan   
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menghilang jauh gitu 

lah ibaratnya  

216.  Jadi ada atau tidak ?  Yang tau kejadian itu 

persis yang ngeliat 

setelahnya gitu nggak 

sih 

  

217.  Nggak ada ya  Tapi kalo ada yang tau 

aku pengen mati ya ada 

  

218.  Siapa ?  Ya sahabat deketku itu   

219.  Yaudah mungkin 

sampai disini 

terimakasih banyak  

O kalo yang tau aku 

mau cutting ada-ada  

  

220.  Oke, siapa itu ?  Yang aku pernah 

mewawancara orang to, 

dan aku sharing akan 

obat cina dan itu 

membuatku cerita  

  

221.  Tapi cerita-cerita 

saat itu ? jadi yang 

tau kejadiannya, 

melihat kejadiannya 

tau gerak-gerikmu  

Jarang deh yang sampe 

mau cerita sama orang 

langsung itu kan bener-

bener sendiri gitu, 

private  

  

222.  Yaudah terimakasih 

atas waktunya ya  
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