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Pedoman Wawancara Subjek 
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PEDOMAN WAWANCARA  

8) Identitas Diri 

d) Nama, usia, kelas, semester. 

e) Pertanyaan seputar kegiatan organisasi yang diikuti (berapa jumlah 

organisasi yang pernah diikuti, apa saja kegiatan organisasi yang 

pernah diikuti di kampus, jabatan yang diemban ketika mengikuti 

kegiatan organisasi, alasan mengikuti kegiatan organisasi) 

f) Pertanyaan seputar kecenderungan kepribadiannya yang introver. 

9) Amotivasi 

f) Adakah saat dimana subjek merasa tidak kompeten dalam mengikuti 

kegiatan organisasi 

g) Pada jabatan atau kegiatan organisasi apa subjek merasa tidak 

kompeten dalam melakukannya 

h) Pernahkah subjek merasa tidak memiliki niatan atau alasan untuk 

mengikuti kegiatan organisasi 

i) Kesulitan apa yang dialami ketika megikuti organisasi (secara 

umum) 

j) Kesulitan apa yang dialami ketika megikuti organisasi (atas dasar 

dirinya merupakan seorang dengan kecenderungan introver) 

10) Regulasi Eksternal 

c) Adakah mengikuti organisasi untuk mendapatkan pujian atau 

penghargaan 

d) Adakah mengikuti organisasi untuk menghindari suatu hukuman 
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11) Regulasi Introyeksi 

c) Adakah alasan mengikuti kegiatan oganisasi untuk mendapatkan 

pengakuan dari orang lain 

d) Adakah alasan mengikuti kegiatan organisasi karena merasa 

mengikuti organisasi merupakan suatu keharusan yang seharusnya 

dilakukannya 

12) Regulasi Teridentifikasi 

e) Cita-cita subjek 

f) Tujuan (goal) dari subjek selama di kampus 

g) Pentingkah aktif berorganisasi itu 

h) Apakah subjek mengikuti organisasi untuk menunjang cita-cita 

13) Regulasi Terintegrasi 

f) Apakah subjek merasa telah menyatu dengan kegiatan organisasi 

g) Apakah subjek merasakan ada sesuatu yang hilang saat dirinya tidak 

aktif berorganisasi 

h) Apa yang membuat subjek ingin terus menerus aktif berorganisasi 

i) Apa saja penyesuaian diri yang dilakukan subjek saat berorganisasi 

j) Apakah ada hal yang diharapkan subjek untuk didapatkan dalam 

kegiatan organisasi 

14) Motivasi Intrinsik 

d) Minat subjek dalam mengikuti kegiatan organisasi (jenis kegiatan 

organisasi seperti apa yang menjadi minatnya) 

e) Kesenangan apa yang diperoleh subjek saat mengikuti organisasi 

f) Kepuasan apa yang diperoleh subjek ketika mengikuti kegiatan 

organisasi 
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A-2 

Pedoman Wawancara Triangulasi 
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PEDOMAN WAWANCARA TRIANGULASI 

1. Kapan pertama kali anda berkenalan dengan subjek? 

2. Proses anda bisa dekat dengan subjek seperti sekarang ini? 

3. Menurut anda, subjek orang yang seperti apa dalam hal 

kepribadianya? 

4. Menurut anda, subjek termasuk seorang individu dengan 

kecenderungan introver atau ekstraver? 

5. Menurut anda, subjek di kelas orang yang seperti apa? 

6. Pernahkah satu organisasi dengan subjek? 

7. Menurut anda, apakah subjek termasuk orang yang aktif mengikuti 

kegiatan? 

8. Kegiatan apa saja yang dilakukan subjek? 

9. Bagaimana menurut anda, orang-orang disekitar subjek menilai 

subjek? 

10. Menurut anda, apa alasan subjek mengikuti organisasi? 

11. Apakah menurut anda, subjek mengikuti kegiatan untuk 

mendapatkan penghargaan dari orang lain? Atau untuk menghindari 

hukuman? 

12. Apakah menurut anda, subjek mengikuti kegiatan karena adanya 

perasaah bersalah sehingga menganggapnya adalah suatu keharusan 

bagi subjek? Atau karena adanya keinginan mendapat pengakuan 

dari orang lain? 
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13. Apakah menurut anda, subjek mengikuti kegiatan karena hal tersebut 

penting bagi subjek? 

14. Apakah anda tahu cita-cita subjek? 

15. Apakah subjek mengikuti kegiatan untuk mewujudkan mimpinya 

itu? 

16. Apa yang membuat subjek mengikuti kegiatan terus menerus 

menurut anda? 

17. Apakah menurut anda, subjek menganggap kegiatan organisasi 

adalah hal yang penting bagi hidupnya? 

18. Apakah menurut anda, subjek mengikuti kegiatan organisasi karena 

memang dia senang dengan hal itu?  

19. Atau karena memang minatnya? 

20. Apakah anda pernah melihat subjek sedang berada dalam kesulitan 

saat ikut kegiatan organisasi? Semacam burn out? Apa yang 

dilakukan subjek saat itu? 

21. Apakah anda tahu ada saat dimana subjek sedang merasa terbebani 

dengan kegiatan yang diikutinya? (sehingga merasa tidak kompeten; 

tidak percaya mampu menghasilkan sesuatu sesuai keinginannya; 

tidak lagi memiliki niatan untuk ikut organisasi)? Apa yang 

dilakukan subjek saat itu? 
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A-3  

Pedoman Observasi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kondisi fisik subjek 

2. Cara berpakaian subjek 

3. Cara subjek menjawab pertanyaan 

4. Perilaku subjek selama wawancara 

5. Ekspresi subjek 

6. Gaya bicara subjek 
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LAMPIRAN B  

VERBATIM SUBJEK 

B-1 Verbatin Subjek 1 

B-2 Verbatin Subjek 2 

B-3 Verbatin Subjek 3 
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B-1 Verbatim Subjek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

Verbatim Subjek O 

Pertemuan Kedua: Selasa, 13 Maret 2018, pukul 07.30 – 10.15 

Lokasi: Tempat Duduk Alfamart Tinjomoyo 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Oke, jadi kemarin 

kan aku dah 

tanya-tanya kamu 

nih tentang diri 

kamu, nah 

sekarang mau 

tanya yang serius-

serius nih 

Oh jadi aku engga serius kamu anggep 

selama ini 

  

Kemarin 

pertanyaannya 

aku engga serius 

Oh haha 

  

Oke, aku minta 

tolong kamu 

sebutin dulu 

kegiatan yang 

pernah kamu 

lakuin dari 

semester satu 

sampai sekarang 

Sebutin kegiatannya? 

  

Huum, jabatannya 

apa juga 

Hmm paling awal itu emm masuk Senat 

Muda  
  

Hmm Senat Muda masuk Staff Komisi 

Evaluasi Anggaran, dah itu aku engga 

ambil yang lain lain karena engga boleh 

ikut kepanitiaan fakultas kalau di Senat 

  

Huum itu satu 

tahun ya? 

Huum satu tahun 
  

Terus? Tapi sambil itu … Oh, sambil itu aku 

ambil kegiatan yang bukan kepanitiaan, 

jadi sekitar bulan Januari, itu mulai 

dirintis ada Sahabat Psikologi kan, nah 

aku langsung daftar, nah udah terus 
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masuk situ walaupun mboh mbohan sih 

kerjaannya endak tau karena itu masih 

engga jelas ngapain tapi ikut rapatnya, 

ikut ngobrol-ngobrol nya, aku pas ... 

memang engga begitu aktif Sahabat 

Psikologi, terus  

Sek itu semester 

satu sama dua? 

Itu semester dua, sorry sorry itu dua, kan 

Januari tadi  
  

Hm oh iya  Huum, Januari buka pendaftaran, terus 

apa ya … aku ngapain ya Januari ya ... 

aku pernah ikut kepanitiaan apa semester 

satu atau semester dua, duh kalau kamu 

mau, kamu buka SKPI ku aja 

  

Walah ahah Banyak hehe   

Seingetmu aja Ya udah, yang gedhe-gedhe ya, kalau 

kepanitiaan kecil kecil kayak … 

mungkin aku kan kadang ikut 

kepanitiaan yang di luar kayak … atau 

yang kecil-kecil kayak seminar bantuin 

… bantuin Bu R Dosen fakultas TP itu 

karena dulu temennya Bapakku, aku 

bantu, oh aku ikut Paduan Suara juga 

tapi punya apa paduan suara orang-orang 

tua gitu jadi emm sebenernya siapapun 

yang mau ikut boleh, untuk Gereja, 

kayak gitu itu sering dimintai tolong 

engga cuma satu gereja biasanya kalau 

paduan suara kan untuk satu Gereja aja, 

tapi enggak cuma satu Gereja, kalau ada 

pernikahan, karena kita suaranya ya 

lumayan tapi harganya murah nah terus 

apalagi ya … eh sukarela deng karena 

memang kita niatnya sosial, udah 

apalagi emm tu semester satu, semester 

dua heem … Habis ATGW tu apa ya 

aku lupa … dah berarti masuk semester 

tiga, Senat selesai … Oh  Senat selesai 

aku masuk ini kan ada Salt juga, huum 

ikut Salt, setelah Salt  
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Jabatannya? Setelah Salt kan masuk Glory, Glory ya 

pastilah itu kan, nah di Glory waktu itu 

jadi Direktur, (tertawa absurd) mboh 

sebenernya jadi Direktur ki ngapain, 

kepilih yo mergo pinter ngomong doang 

gitu, terus kegiatannya waktu itu ada 

diskusi sama bikin buku tentang … 

judulnya ini Semarang dalam Teropong 

Mahasiswa 

  

Hmm Semarang dalam Teropong Mahasiswa 

itu, nanti kalau ada yang enggak jelas 

bisa tanya sama aku aja, hmm itu selama 

setahun nah sambil … sambil itu aku ini 

nah aku diajakin temenku untuk ikut 

MLM hahaha 

  

Hmm Ikut HTI namanya, gitu jadi  di situ aku 

minat banget sama MLM ikut karena itu 

satu-satunya MLM yang menawarkan 

begitu banyak macem training, entah 

kepribadian, leadership terus apa … 

emm business plan dan lain sebagainya 

mereka yang ditawarkan itu ini, “kamu 

mau lanjut atau engga di MLM ini 

ilmunya pasti kepake dimanapun”, oh yo 

aku masuk to ya masuk gas to, bayarnya 

cuma 110 untuk regis terus bisa dapat 

pelatihan macem-macem, ada pelatihan 

yang aneh-aneh juga apa maksudnya 

berbayar juga tapi itungannya murah itu 

karena ternyata emang kepake banget 

buatku, banyak hal … banyak hal aku 

belajar banyak di situ, terus dah setahun, 

niatnya aku mau aktifnya di sosial 

masyarakat, mau aktif organisasi luar 

atau minimal kalau misalkan kesedot 

lagi di fakultas aku maunya cuma BEM 

bidang sosial masyarakat eh tapi ternyata 

malah di … apa dipoyok-poyoki jadi 

Ketua Senat, gitu karena … Oh eh iya 

sebelum cerita ke Senat, sorry itu 
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Eh huum Itu … itu sebelum tahun ketiga ya … 

berarti semester … semester tiga akhir 

jadi divisi acara LKTD, divisi acara 

LKTD, nah makanya karena orang-

orang juga lihat kinerjaku di LKTD 

sama di Glory, makanya terus emm aku 

diminta jadi Ketua Senat eh Ketua … 

heem Ketua Senat. Tadinya engga mau 

tapi karena aku merasa berhutang budi 

sama Fakultas, ceilah, terus abis itu 

ngelihat yang daftar … yang daftar tu 

kayak kebanyakan anak 2016 angkatan 

baru sama angkatan 2014-nya cuma satu 

orang, ya sudah lah masak Fakultasku 

yang mimpin orangnya gini gitu kan, ya 

udah aku akhirnya daftar … daftar terus 

ya karena mungkin ini unsur prososialku 

yang jadinya bikin aku ini tersentuh gitu 

hatiku (tertawa lebar sambil memegang 

hati) uh, jadi waktu aku nulis apa ngisi 

form gitu kan, motivasimu jadi masuk 

Senat? Tersentuh hehehehe 

  

Tersentuh haha? Hahaha sumpah tak tulis tersentuh 

hahaha 
  

Karena apa? Ya itu tadi … padahal aku posisinya lagi 

di Bandung, lagi ikut … oh iya ini juga 

belum aku certain. Aku lagi di Bandung 

lagi ikut camp ACUCA … Association 

Christian University College apa wes 

pokoke itu ACUCA nah itu tu karena 

ikut SOTY sebelumnya, nah aku masuk 

finalis SOTY di semester berapa tu 

finalis SOTY … oya semester empat, 

makanya aku ikut ACUCA di situ lagi 

ikut camp-nya di Bandung, terus tiba-

tiba padahal aku udah ogah aku, “ah ikut 

Senat engga ya? Alah udah bodo amat 

ikut camp-nya ini”, tiba-tiba dikirimin 

itu … dikirimin ... emm … apa ya … list 

daftar had… daftar antrian yang 

diwawancarai gitu lho, yang daftar kan 
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nulis gitu di ini, nah aku dikirimin itu 

langsung … “fakultasku dipimpin orang-

orang seperti ini, mosok anak-anak 

muda semua gitu nanti di-bully habis-

habisan gitu kan sama kakak kelas”, 

terus misalkan masih angkatan baru 

semua terus satu doang 2014 tapi itu aku 

tau orang itu engga cuma introver dia 

Hmm Dia itu engga cuma introver tapi bener-

bener dieemm banget hahaha, “wah piye 

ki piye ki”, ya udah … eh begitu aku 

daftar langsung yang lain pada ngikut, 

weh dasar dasar … waktu itu aku daftar 

jadi ketua … ya udah itu 

  

Ngikut apa 

maksudnya? 

Ngikut daftar juga gitu baru pada berani 

daftar … 
  

Hmm Jadi memang aku wes di pakake jadi 

Ketua, gitu, jadi walaupun ada pemilihan 

aku sama W, tapi itu dah anak-anak 

Senat yang dulu itu udah mikirnya ya W 

dipaksa untuk nyalon jadi Ketua biar 

calonnya dua, W walaupun 

presentasinya membuat sebaik mungkin, 

tapi walaupun aku tau juga namanya 

udah nyiapin presentasi pasti ada 

kepengenan tapi dia tetep sejak awal itu 

engga mau daftar karena engga mau gitu 

lho tapi begitu itu … akhirnya dia daftar 

juga haha ya udah akhirnya jadi Ketua, 

walaupun suaranya hampir imbang juga 

pas pemilihan gitu karena aku nggawene 

rodo rak niat, maksudnya kayak … deg-

degan juga gitu kan ya ya udah 

  

Itu berarti di tahun 

ketiga ya? 

Tahun ketiga … tahun ketiga semester 

berapa ganjil 
  

Lima? (Menangangguk)   

Sampai? Sampai semester ganjil juga, ya tujuh 

awal, pertengahan semester tujuh aku 

dah selesai gitu udah … selesai … 

  



191 
 

 

Hmm Apa lagi kegiatanku … Ya … Paling 

CAS ini ... huum CAS ini lho, Pak … 

aku sebenernya juga engga mau tadinya, 

tapi kayak Pak I itu minta tolong bantu, 

“tolong O dirintis”, “Ya Pak tapi saya 

fokusnya Senat tetep lho Pak ya”, aku 

minat narkoba ya engga begitu terlalu 

tapi ni juga aku bener-bener meng-acc 

mengiyakan itu gara-gara Pak A juga. 

Nunggu motor lewat. 

  

Hehehe Pak A itu bilang gini, “emm Pak I itukan 

dah sukses, gitu dulu Pak I itu nempel 

sama saya, kalau opo dia tu hampir niru 

banyak hal dari saya”, mulai 

  

Niru? Heem, “mulai dari pakaian, cara ini 

bicara, dan lain sebagainya, nah sampai 

tahap-tahap tertentu dia sudah mulai 

mendapatkan sesuatu dari saya, nah dia 

saya tanya untuk apa dia baru 

mengembangkan apa yang memang 

bidangnya dia sendiri”, gitu, jadi aku 

mikirnya, “yo berarti aku nempel Pak I 

itu untuk emm supaya aku bisa 

setidaknya semakin naik dulu, udah agak 

ini terus baru aku ngembangin sendiri”, 

kayak dia modelnya gitu 

  

Hmm Kan Pak I juga pernah cerita sama aku 

kalau dia milih narkoba itu secara 

ditanya Pak A, “kamu piye kowe meh 

fokus ning endi?” gitu tapikan artinya 

dia memang selalu ndampingin Pak A. 

Pak Ai dulu juga selalu dampingin Pak 

A 

  

Hmm ooh Nah gara-gara itu aku jadi semangat tapi 

yo sakjane rak minat ning narkoba wong 

manalagi kan Senat kuwi mumet lagi, 

gitu kan … 

  

Hmm Sebahagia-bahagianya aku di Senat tetep 

mumet gitu karena yang diurusin pikiran 

banyak orang yang … sedangkan saat itu 
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aku masih belum tahu bagaimana 

caranya memimpin yang baik, terus 

isinya kayak coba coba atau apa, setelah 

selesai Senat aku baru mulai baca baca 

buku-buku leadership atau apa, “o 

jebule mimpin tu kudune ngene ngene 

ngene”, ya tapi setelah ngalami jadi tau 

kalau itu, “oh ya, kalau aku ngelakuin itu 

rasanya lebih berat”, bacanya bukan 

sebelum gitu, kalau sebelum kan aku 

langsung mempraktekkan apa yang aku 

baca tapi karena sesudah itu, walaupun 

niatnya sebelum, tapi engga kesampaian 

karena sibuk banget gitu sama capek, 

tapi karena aku akhirnya bacanya setelah 

itu ya … emm … apa sih … belajar 

banyak, eh jadi kayak udah eror dulu 

baru ngerti yang baiknya gimana, lebih 

nyantol 

Hmm iya sih jadi 

dari pengalaman 

ya udahan 

Huum, udah eror sama bandingin sama 

pengalaman-pengalaman ahli gitu kan, 

buku-bukunya yang tak baca ada 

beberapa kayak George Maxwell, terus 

aku baru mulai ndalamin soal Steven 

Cravis ternyata Steven Cravis juga tokoh 

kepemimpinan juga gitu kan … gitu 

terus Mochtar Riady yang punya Lippo 

Group, dia kan yang bikin BCA 

berkembang sejauh ini itu kan dia, 

walaupun dia bukan dia yang punya 

BCA 

  

Hmm Tu ... itu aku baca-baca, seneng aku …   

Hmm oke, terus 

apalagi? Udah itu 

aja ikutnya? 

… Itu yang besar-besar yang aku inget 

itu, sama semester yang itu yang praktek 

… Praktek Rancangan Pelatihan itu … 

gara-gara Praktek Rancangan Pelatihan, 

terus temenku minatnya trainer, aku 

punya impian apa, “yuk kita mulai dari 

sini aja” jadi nama … namanya sekalian 

yang rodo apik mungkin engga tau lah 

ini ada yang punya atau engga, Idea 
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Community, gitu kan, udah bikin itu, 

langsung digarap serius sampai sekarang 

Udah jalan berapa 

lama berarti? 

Rancangan pelatihan tu semester 

berapa? 
  

Tujuh Tujuh ya? Ya udah berarti semester 

tujuh 
  

Prakteknya atau 

teorinya? 

Teorinya kan 

(semester) enam 

Praktek praktek, yang teori engga, teori 

kita mah engga ngapa-ngapain, ini yang 

praktek jadi sekalian ke sekolah, 

sekalian ke Pika terus dapet … karena 

berkat mukjizat dengan berdoa dan 

berharap, mungkin apa Semesta Agung 

atau apa engga yau dapet job lagi di Van 

Lith gitu kan, bukan karena kita 

sebenernya … menurutku lho ya ini 

bukan karena pertama-tama kayak kita 

emm … memiliki kualitas yang wow 

atau apa tapi karena pertama kita 

berkomitmen, kedua kita percaya gitu 

lho pasti ada jalan, gitu, jadi akhirnya ya 

engga menutup pikiran kalau ini susah 

atau apa, kadang malah hal-hal lucu 

sederhana gitu yang bikin kita jadi 

punya channel ke Van Lith itu atau 

channel ke Universitas Mercubuana gitu 

to, engga terduga semua tapi kita … siap 

disaat peluang datang 

  

Hmm … Itu 

mereka tahu kamu 

dari mana? 

Yang mana? 

  

Van Lith itu Van Lith … kan ni lucu jadi ceritanya 

yang dimintai tolong itu sebenernya 

bukan kami. Ada Romo di … di Romo 

Graha di Karangpanas itu kenal aku, 

karena SMA dia dampingi aku, terus 

waktu itu aku bantuin Bu Cl untuk kayak 

ngumpulin anak-anak Katolik se SMP 

SMP Negeri Semarang biar setidaknya 

pernah kumpul gitu lho untuk me … 

bersenang-senang tapi dalam lingkup 
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seiman, jadi Bu Cl ajak Anak-Anak 

Psikologi termasuk aku diajak, Bu Cl 

engga ngajak aku langsung, Bu Cl 

ngajak Mbak Pr, Mbak Pr kenal aku, aku 

diajak main di situ, ada Romo Graha, 

tiba-tiba Romo Graha kok ngomongnya 

engga sama Bu Cl tapi ngomongnya 

sama aku, “O, saya mau ada retreat 

untuk Van Lith, kamu bantu saya ya”, 

“Oh gitu ya Mo”, iya tadinya yang 

diajak aku, tapi kan abis itu karena 

mikirnya cuma aku tok, ya udah berarti 

aku doang nah tapi aku mikir la aku 

punya tim, “Mo, aku punya tim, aku ajak 

ya Mo”, wah Idea Community sekalian 

nggarapnya serius, karena nggarapnya 

serius makanya orang juga jadi seneng, 

ada peluang kami siap. Bikinnya dalam 

seminggu setiap malam dari jam 10 

sampai jam 1 sampai jam 2, kita rapat, 

gitu … selama seminggu atau lebih aku 

lupa pokoknya gitu terus tiap hari 

Hmm yang 

Mercubuana? 

Yang Mercubuana nah ... mau tau juga 

ceritanya? Hehe, yang Mercubuana, oh 

iya ini aku belum cerita juga, aku pernah 

ikut kegiatan apa YES for SDG 

  

Heem Youth Empowerment Society eemm for 

Sustainable Development Goals, SDG 

itu programnya em … SDG tu 

programnya apa namanya … UN ... 

United eh  Unite States eh United 

Nation, PBB, oya PBB, nah PBB itu 

punya program SDG, untuk sampai 

2030, nah terus ini ada lembaga 

Indonesia yang manfaatin itu untuk emm 

… mengedukasi anak-anak Indonesia 

untuk ayo ikut, kita mau belajar soal itu, 

nah tapi belajarnya kita ke Thailand 

karena Thailand fasilitasnya lebih 

lengkap, untuk mendunkung SDG itu 

dah bagus, perhatiannya untuk air, 
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stabilitas dan lain sebagainya tu udah 

bagus, nah terus juga murah juga kan, 

makanya anak-anak Indonesia yang 

lolos seleksi itu berangkat ke sana, 

walaupun aku bukan 10 besar tapi kan 

aku masuk lolos seleksi dan ya dari 

UNIKA kebetulan … mungkin yang 

daftar cuma aku tok atau apa enggak tau 

tapi dari Univ paling cuma berapa dua 

tiga dari setiap Univ, nah aku satu dari 

UNIKA, di situ dapat kenalan, nah salah 

satunya anak Mercubuana, aku kenal 

deket sama dia, tak ini, pokoknya aku 

emm seneng sama kepribadiannya dia 

gitu kan, terus udah selesai pertemuan 

itu, terus kita tiba-tiba ngobrol-ngobrol 

soal Idea … pas udah kan ini udah ada 

ini Idea Community, aku ngobrol-

ngobrol sama temenku, sama E, kita 

ngobrol-ngobrol, terus “eh kayaknya kita 

ini deh, apa, pengen aku pengen 

impianku, si E ngomong kita bisa buka 

juga di kota lain, kota lain tapi kita 

engga usah ngurus ke situ cuma kita 

bikin standard-nya aja, orangnya kita 

buat sesuai standard, tapi merekanya 

kita lepas 

Emm Kayak Jogja misalkan, “E, aku di Jogja 

ada kenalan bagus tu, cewek namanya F, 

aku kenal di sini sini sini”, “Oke”, gitu 

  

Hm terus? Eh terus, “ya udah ok kalau gitu kasih 

curriculum vitae-nya, suruh kirim nanti 

biar kita liat”, wah liat curriculum vitae-

nya, lihat curriculum vitae-nya baguus 

wuuh nyenengin-nyenengin semua gitu 

kan, terus dan diakan cocok gitu jadi 

pembicara, nah terus tiba-tiba F nge-chat 

gitu kan samaaku, nanya-nanya soal 

Universitas, dia mau karena dia masuk 

BEM, dia mau kayak studi tinjau, studi 

banding. Studi bandingnya dia lihat yang 
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paling cocok ternyata UNIKA, setelah 

tak jelasin, eh enggak tak channel-in ke 

J, J kan ketua BEM yang sekarang, tak 

channel-in oke akhirnya, emm dia 

dateng ke Semarang 

Si F-nya itu? F dan teman-teman se BEM-nya itu 

datang ke Semarang dan mereka engga 

ke UNDIP walaupun ada Psikologinya 

mereka cuma ke UNIKA karena 

organisasinya mirip 

  

Oh ya ya kemarin 

sempet dateng itu 

ya satu 

ORMAWA? 

Heem ORMAWA Fakultas gitu kan, 

dateng ke situ, terus E langsung aku 

hubungi, “eh F udah disini lho, ayo” ayo 

kita kumpul di … kita kumpul di kantin 

yang di smoking hut itu kan, si F padahal 

juga masih ada sesi tapi udah di sini aja, 

udah ngobrol, udah ngobrol, nah 

langsung si E emm apa namanya karena 

si F juga udah aku kasih tau tentang Idea 

Community dia minat untuk join, nah, 

kita ngobrol-ngobrol tiba-tiba E 

kepikiran, ngasih tantangan buat dia, 

karena dia melihat anaknya gini gini 

gini, kan aku engga begitu terlalu inilah, 

tapi si E kalau dalam waktu singkat dia 

bisa mikir kayak gitu, diakan bukan 

orang yang pinter mengkonsep tapi 

pinter melihat peluang jadi kalau untuk 

konsep yang … oh ya pinter juga sih 

mengkonsep pinter tapi ibaratnya dalam 

peluang yang singkat dia lebih pinter 

nah itu E tak ajak, ngobrol-ngobrol, 

“gimana? Berani engga? Idea 

Community mau adain kegiatan di 

Mercubuana, kita mau adain”, “Oh siap, 

gitu, pasti bisa. Ada apa aja 

programnya?”, udah ngobrol-ngobrol 

gitu, terus antusias, dia kan orangnya 

antusias banget. Oke pulang, ndilalah 

bener-bener diurus, karena kan kita 

sebenernya kayak gitu mau ngelihat dia 
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niat atau engga, kalau memang niat dia 

garap, dia garap kalau jadi langsung fix 

dia join sama Idea Community gitu kan, 

tapi kita engga nogmong, ya kita cuma 

ngasih tantangan aja. Udah eh ndelalah 

bikin acara di Mercu, workshop terus 

dalam rangkaian Dies Natalis Fakultas, 

wah kita deg-degan eh haha buset kok 

Dies Natalis haha, tapi ya udah gitu, 

peluang mah gas aja 

Berarti sekarang 

dia ikut kalian? F-

nya? 

Nanti ngomongnya setelah habis 

seminar   

Emm Kan kita belum, baru April tapi udah 

posternya udah kemana-mana 
  

Oh acara seminar? Workshop workshop   

Oh gitu … Oke 

udah oke 

Oke, udah itu aja kok 
  

Oke udah itu aja 

kegiatnnya? Ada 

lagi kah? 

… Masak perlu tak certain lagi yang aku 

dapat … bisa dapet job lagi di Pika lagi, 

kan dapet lagi nih di Pika 

  

Di Pika? Dapet lagi dua proyek   

Emm kemarin 

satu sekarang 

dua? 

Heem 

  

Hmm oke oke Gara-gara ya kita ngomong kalau … apa 

… ya karena kita follow-up terus ke sana 

gitu kan, sama emm … ya intinya kita 

menunjukkan bahwa kita serius mau 

bertanggung jawab atas pelatihan kami, 

terus kalian di sana sama kayak, “ya 

kalau misalkan kami dipercaya untuk 

mendampingi yang selanjutnya, kami 

akan berterimakasih”, wah langsung dia, 

“oh ada ini ini ini ini, kalian bisa yang 

mana?” gitu … “nanti ajuin proposal 

aja” 
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Hmm …. Asik 

asik, sukses yah 

Iya 
  

Oke, terus emm 

… emmm kamu 

termasuk aktif nih 

kan dalam ikut 

organisasi, kira-

kira ada engga di 

kamu alasan ikut 

organisasi itu 

untuk 

mendapatkan 

pengakuan dari 

orang lain? 

… (diam 4 detik) 

  

Atau mungkin 

untuk 

mendapatkan 

penghargaan? 

(Diam 6 detik), motornya lewat. 

Pengakuan sama pekerjaan? (Subjek 

salah menangkap pertanyaan karena 

kondisi yang ramai dan berisik sepeda 

motor) 

  

Huum Ini dulu emm awal-awal masuk aku 

seneng apa … ya aku menikmati ketika 

mendapat pengakuan, ya … gitu lah, 

ketika mendapat pengakuan itu membuat 

aku merasa lebih enak lah atau lebih 

lebih lebih … 

ReIntro 2  

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

dari orang 

lain 

Worthed? Ya ya udah, “itu O”, gitu lho jadi aku 

juga ngerasanya ya bukan yang kayak 

ngoyo banget atau apa udah ngalir, jadi 

ya aku seneng ketika dapet posisi-posisi 

atau bahkan hal-hal yang tidak semua 

orang bisa lakukan, tidak semua orang 

bisa mendapatkan itu, aku seneng… itu 

terus satu sisi juga pengalaman untuk 

kerja ya iya …  

karena kalau kamu ikut organisasi itu 

kepake buat kerja 
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Aku mikirnya kalau engga supaya jadi 

Dosen, apa engga tau tapi aku menik …  

 

Aku pengen gitu lho aku seneng ketika 

curriculum vitae-ku bisa banyak, bagus 

isinya gitu kan, aku seneng, itu bisa 

kepake untuk besok kalau ke depannya 

mau ngapain aja. Terus … ya itu tapi 

seiring … begitu tahun-tahun akhir ini 

gara-gara aku pernah ikut MLM itu dan 

aku pergi melepaskan diri dari situ, jadi 

ada pola pikir wirausaha yang muncul di 

kepalaku serasa itu lebih gatal dan 

menggiurkan dan terus keluargaku juga 

yang dari Ibukku kebanyakan wirausaha, 

pengusaha-pengusaha sukses gitu loh, 

dari Ibukku kecuali dari Bapakku, tu 

kayak aku ngerasa kayak kok aku 

arahnya udah ganti gitu lho aku engga 

mau ini lagi, seandainya jadi Dosenpun 

tapi aku wirausaha sek. Salah satu itu 

kan sebenarnya kayak pelatihan ini kan 

juga wirausaha juga kan tapi aku ada 

kepikiran buat wirausaha yang lain, jadi 

sebenernya akhirnya sekarang kayak aku 

seneng ikut organisasi atau apa, 

termasuk di CAS kenapa aku masih 

bertahan dan aku pengen serius banget 

nggarap itu walaupun kayak aku udah 

ngerasa “alah buat apa to aku belajar 

ini?”, tapi kayak “ya kalau aku mau 

membuktikan bahwa aku bisa 

berkomitmen”, ketika nanti ber-

entrepreneur ketika nanti bekerjasama 

dengan orang, punya relasi, aku kadang 

ada hal yang mungkin engga enak 

sebagai tahapan awal, kalau ini aku bisa 

sukses aku bisa bikin ini … aku bisa 

totalitas di sini, aku bisa in di sini 

walaupun aku engga suka, itu ya … 
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emm menurutku itu berharga banget 

pengalaman itu gitu … Aku pengen 

banget jadi yang aku lakuin itu secara 

totalitas aku berhasil di situ, segagal-

gagalnya aku bukan karena aku 

nyepelekin bukan karena aku ninggalin 

tapi karena aku sudah berusaha keras 

dan aku gagal, itu lebih memuaskan 

daripada aku … 

Engga ngapa-

ngapain 

Huum, ninggal seadanya atau apa. 

Mungkin ada satu sisi perfeksionis 

dalam diriku tapi tu udah agak … 

perfeksionis tapi dia sudah berubah 

paradigma, perfeksionis yang bukan aku 

harus berhasil dan semua serba 

sempurna tapi perfeksionis adalah aku 

harus berani bermimpi besar, aku harus 

berani terbuka, aku jadi standard-nya di 

dalam diri gitu lho, kalau aku sudah 

melakukan itu berarti aku sudah 

mencapai …sisi perfek … mem … 

memuaskan sisi perfeksionisku, bukan 

apa yang terjadi di orang lain atau apa 

gitu. Ya aku kalau orang lain aku 

mencoba untuk memahami, aku engga 

sesuai sama orang lain ya kita buat 

sesuai, entah aku yang mengurangi atau 

dia yang aku buat mengikuti aku atau 

kita menemukan sesuatu yang lebih dari 

diantara aku dan dia gitu 

  

Hmm Itu kan yang disebut sinergi itu, 

menemukan apa yang lebih daripada aku 

dan dia, satu tambah satu sama dengan 

… bis lewat hehehe 

  

Hmmm Bisa engga cuma dua tapi bisa empat 

bahkan seribu, ya itu... jadi menggeser 

paradigma. Ini baru gara-gara kemarin 

baca Seven Habits juga, terus baca 

apalagi ya … Bacaan yang aku baca itu 

menyelamatkanku heem, memuaskan 
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gairah  

Hehe, oke Tapi tidak mengurangi usahaku malah 

bikin aku tambah semangat, biasanya 

kalau orang puas, “ya udah lah” 

  

Heem heem. Oke 

oke, berarti emm 

apa tu namanya, 

alasan untuk 

mendapatkan 

pengakuan dari 

orang lain 

mungkin di awal? 

Huum  

  

Awal semester 

kemarin? Eh awal 

masuk kuliah 

maksudnya? 

Iya, sekarang sebenernya mungkin 

masih ada juga karena aku ya masih 

menikmati gitu lo ketika dihargai, 

dihormati tapi ya aku udah engga jaim-

jaim banget kayak gitu kayak ibaratnya 

kayak, ya wes aku mau sekonyol 

apapun, aku mau senggilani apapun, 

mau engga selucu apapun, aku tetep ya 

udah aku tetep aku, mereka tetep 

nyatanya mereka tetep ada respect  

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

dari Orang 

Lain 

Apa? Tetep ada respect gitu kan karena aku 

juga kalau melakukan sesuatu ya 

totalitas dan aku respect sama orang ya 

udah gitu, jadi, sebenernya bukan kayak 

mencari tapi aku udah merasa aman di 

situ 

  

Hmm oke-oke Huum. Mau banyak yang ngejek aku 

juga engga apa-apa 
  

Hmm … Ya 

pengakuan itu 

anggaplah kayak 

hasil akhir gitu 

kan ya, yang 

bakal didapetin 

juga tapi nanti 

bukan jadi alasan 

di awal kamu ikut 

Huum huum 
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gitu kan? 

Oke, terus pernah 

engga kamu dapat 

pujian dari orang 

lain ketika 

mengikuti 

organisasi yang 

mungkin masih 

teringat sama 

kamu sekarang? 

Hmm pujian ketika ikut organisasi? 

  

Huum Ada beberapa ya … kalau mau tak inget-

inget sebenernya bisa agak banyak tapi 

yang aku inget apa, kan kayak, yang 

mantan Ketua Gracia yang T itu kan, dia 

bilang ke aku, “kalau sebenernya kalau 

aku ditanya orang aku siapa tokoh yang 

aku panuti untuk tiru bagaimana 

kepemimpinannya itu kamu O”, tu terus 

emm ketika jadi pembicara di LKTD, ya 

itu pada emm anak-anak gitu, ya “aku 

masih harus … aku perlu belajar banyak 

dari kamu O”, kayak gitu gitu, atau habis 

aku ngomong, “makasih ya O aku tadi 

merasa kayak diriku tercabik-cabik 

dengan kata-katamu tapi aku rasa itu 

bener banget”, hahaha gitu, terus 

walaupun aku engga ngomong kasar sih 

tapi cuma kayak ngomong realita yang 

kayak selama ini kayak kita sangkal gitu, 

karena akupun menyadari itu dan itu 

menyabik-nyabik diriku jadi aku cuma 

sharing heem aku cuma sharing tentang 

diriku aku engga ngomong, 

menceramahi itu engga gitu 

  

Hmm O iya dari … misalkan waktu aku jadi 

Ketua Senat, terus Senat Muda, ketika di 

… ikut LKTL, mereka bilang, “ih Kak O 

tu ternyata namanya di Univ bagus ya”, 

gitu mereka pada bilang, “eh iya Kak O 

bagus, Kak O, pinter” padahal aku cuma 

di Univ engga ngapa-ngapain juga 
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hahaha 

Hahaha Itu kayak cuma menurutku lho ya cuma 

impression atau cuma aku pernah 

melakukan apa tapi itu berkesan positif, 

dah gitu, aku ya Puji Tuhan lah mungkin 

memang emm aku engga bisa berbangga 

kayak gitu karena aku engga bisa 

menjamin bahwa aku memang betul-

betul bagus atau engga tapi ya seneng to 

namanya kayak gitu, cuma 

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penghargaa

n atau 

Hukuman 

Huum Namanya yang jelek apa … namanya 

gosip itu bisa jauh lebih bombastis 

daripada aslinya hahaha, jadi kalau udah 

ada orang yang ngomong kayak gitu itu 

kadang satu atau tiga orang ngomong 

kayak gitu tak bilang, “itu kan kata 

orang yang kebetulan kamu temui, 

mungkin yang lain bisa ngomong beda, 

jadi engga usah berlebihan” hehe 

  

Oh hmm oke oke, 

reaksi kamu 

setelah 

mendapatkan 

pujian tadi apa? 

Ya … seneng gitu kan, seneng terus 

biasanya kalau, biasanya sekalian tak 

biar … aku antara sekalian ngeplongin 

nunjukkin kegembiraanku habis biar 

kalian engga usah liat aku terlalu tinggi 

gitu, aku justru sengaja tampil sok sokan 

sombong gitu, “haha biasalah itu”, kayak 

gitu tak ngonokke 

  

Hahah oke oke Terus itu tu suka tak gituin, kalau dia 

mukanya langsung “em” gitu aku malah 

semakin ketawa hahahaha, “ya wes 

memang aku terkenal dimana-mana, 

maaf ya haha” 

  

Hahaha biasa yaa 

… 

Biasa hahaha 
  

Sampai bosen 

sendiri gitu yah ha 

Heem iya, nah terus abis itu baru tak 

timpali kata-kata yang tadi 
  

Emm “Enggak itu kamu aja ketemunya sama 

orang yang ini”, soalnya kalau aku 
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bilang kayak gini, langsung aku bilang, 

“engga itu berlebihan”, atau apa, mereka 

pasti selalu mukanya rata-rata gini, “ah 

masak Kak O merendah hati, alah 

merendah, engga usah merendah lah 

Kak”, gitu kan, kan “ah engga sopo sing 

merendah, ora”, aku ngomong “ya kamu 

jangan berlebihan” gitu, ya makanya 

caranya supaya dia engga ngomong gitu, 

ngomong dulu haha 

Hmm oh gitu Huum   

Cara yang bagus 

… 

La ya heem 
  

Oke, kalau 

penghargaan ada 

engga yang kamu 

dapatkan? Selama 

ikut organisasi? 

Kalau waktu SALT, itu pas pelatihannya 

ya Best Speaker, karena pakai Bahasa 

Indonesia kalau pake Bahasa Inggris aku 

bloon 

  

Ehhehe, terus-

terus 

Kalau … wah enak di kosku ternyata nih 

(karena ternyata lokasi tidak mendukung 

untuk melakukan wawancara akibat 

suara berisik dari kendaraan yang 

berlalu lalang) 

  

Halah enggak pa 

pa 

Kalau di apa … em ya waktu itu kan 

finalis Student of Year itu menurutku ya 

lumayan penghargaan lah gitu kan dapat 

bunga juga, bisa ngomong di Theater 

perkara aku ngomongnya pahpoh karena 

Bahasa Inggris ya udah lah, aku ngerasa 

aku ngelihat videoku ya ampun bloon 

banget mukaku itu uuuuh, ya ampun 

ngisin-isini gitu haha,  

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penting 

Penghargaa

n / 

Hukuman 

Hahaha Ya ga apa-apa, pengalaman   

Hmm 

pengalaman. Ya, 

terus? 

Terus apa lagi ya … Emm … 

Penghargaan? Penghargaan? Kalau yang 

ada sertifnya kayaknya penghargaannya 

itu deh gitu kan. Eh yang satunya engga 

dapet sertif sih, dapet mug, best speaker 
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dapet mug 

Oh dapet mug? 

Dipakai engga? 

Engga tak pajang doang di kamar, buat 

tempat pensil 
  

Oh tempat pensil?  Huum   

Oke Dah itu … yang aku inget lho ya   

Hmm, reaksi 

kamu apa setelah 

mendapatkan 

penghargaan itu? 

Kalau yang … kalau yang finalis SOTY 

itu ya … reaksi berarti kan reaksi ketika 

saat itu to … ya aku … emm aku ya 

seneng gitu lho berarti, “wah asik nih, 

apa, aku bisa menunjukkan kalau, oh ini 

nih, “aku bisa menunjukkan kalau aku 

bisa lebih baik dari anak-anak yang lain 

dari fakultas lain gitu”, itu kalau yang 

SOTY karena bisa masuk uji publik, tapi 

kan waktu uji publik terus engga masuk 

tiga besar kan ya pasti kecewa tapi kan 

berarti kan penghargaan masuk final kan 

ketika diumumin kamu masuk uji publik 

nah berarti reaksiku pas itu kan? 

  

Hm Nah FEB engga ada yang masuk, terus 

apa … apa lagi ya yang gak ada yang 

masuk ya, Ikom engga ada yang masuk, 

terus … yang masuk kan cuma FTP, 

Psikologi, Arsitek eh apa FAD, sama 

FBS, cuma 4, berarti sisa fakultas lain 

yang lain engga ada yang masuk, “weh 

bisa ngalahin fakultas lain”, gitu … 

seneng gitu, terus kalau yang itu juga ya 

sama aku yo bangga juga 

  

Hmm, oke Bangga terus wah dulu tu kalau … tapi 

dulu tu masih masa-masanya aku lebih 

mudah untuk besar kepala gitu  

  

Hehehehe Jadi sempet kayak agak uncontrol gitu 

kalau dapet ini emm (mempraktekkan 

dia dengan pose sombong) tapi engga 

menunjukkan senyumnya gitu, tapi tetep 

sok cool yahaha tapi kepalanya rasanya 

weh cleng cleng cleng gitu 
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Haha sekarang 

gimana? 

Sekarang dapet penghargaan apa ya gak 

pa pa maksudnya ya 
  

Sekarang gimana 

kondisinya kamu 

masih besar 

kepala? Atau 

udah? Hahaha 

masihkah? 

Haha engga juga sih biasa aja … biasa 

aja tapi aku seneng ketika kalo dapet 

tepuk tangan kayak gitu 
  

Hmm Tepuk tangan ketika bisa membuat 

orang lain antusias … itu seneng, jadi ini 

kayaknya karena kebawa di … karena 

aku introver tapi aku pernah ikut MLM 

terus habis itu aku juga, aku akhirnya 

berani untuk membayangkan hal itu 

  

Oke, kamu berarti 

sampai jam 

berapa nih? 9? 

Santai santai 

  

Santai? Mau sampe jam … 10 juga gak pa pa … 

kalau kamu kuat 
  

Lha itu haha nanti 

ngetiknya banyak 

banget 

Haha 

  

Oke, nah 

sebaliknya pernah 

engga kamu dapet 

hukuman? Atau 

ganjaran atau 

sanksi gitu lah 

semacamnya 

Eh tadi yang penghargaan kalau yang 

lisan banyak eh yang lisan bukan 

banyak, yang lisan banyak tapi engga 

usah ya, skip ya, terus kalau ganjaran 

atau sanksi, yang paling keinget itu pas 

di Senat 

  

Hmm Sanksi yang menurutku yaa aku ini 

ketika dapat kritik gitu ... hmm ya itu 

karena aku masih trial and error soal 

bagaimana memimpin, aku dapet kritik 

ambil keputusan kelamaan gitu 

  

Hmm Ambil keputusan kelamaan, ya maklum 

lah itu mungkin juga gawanku 

melankolisku kali ya  

  



207 
 

 

Hahahaha Kurang koleris gitu ya. Menurutku 

karena kalau terlalu diambil keputusan 

buru-buru loh ya mereka buru-buru tapi 

kenyataannya tidak sedang mendesak 

lho, kalo mendesak aku bakal cepet 

  

Hmm Tapi kenyataannya ini engga mendesak, 

tapi yo biasalah orang pengennya 

langsung tes tegas gitu kan biar mereka 

mantep. Nah ini salah metode aja, 

sebenernya harusnya aku … sebenernya 

yang mereka butuhkan tu kan klarifikasi, 

konfirmasi, perkara salah atau engga kan 

urusan mereka, nanti kita bantu, 

harusnya gitu kan yang … yang baik 

begitu kecuali itu memang riskan 

  

Hmm Lah tapi aku karena wah ini aku tetep 

mikir dulu resikonya gimana, wah terus 

aku manajemen resiko, terus manajemen 

besok kira-kira apa aja yang harus 

dihadapi, udah langsung kepikir jadi aku 

bakal bisa ngasih jawaban besoknya 

haha  

  

Hmm Seminggu setelahnya hahaha   

Seminggu haha Lha ya engga mendesak og   

Lha ya Gitu, tapi ya itu … itu kritik, terus engga 

lucu 
  

Hehehe enggak 

lucu 

Garing 
  

Hmm Ya itu dulu … aku engga lucu, 

garingnya tu ... sekarang aku jadi lucu 

dan menyenangkan, orang-orang pada 

bilang, “kamu sekarang kok jadi lucu sih 

O?”, iya karena aku lebih enjoy gitu, aku 

dapet sesuatu yang intinya kayak yang 

memang aku suka, nah dulukan serba 

terlalu banyak mikir jadi ya … 

  

Banyak mikir? Banyak mikir, ya sekarang banyak mikir 

tapi … dulu banyak mikir yang aku 
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sudah melabelnya sebagai aku tidak suka 

Hmm Gitu, mungkin itu salahku juga karena 

aku melabelnya tidak suka tapi ya itu 

respon alami juga sih, aku melabelnya 

tidak suka makanya juga aku jadinya ya 

cenderung kaku gitu 

  

Hmm Terus apa lagi ya kritik lagi apa ya …   

Apa lagi? Itu waktu itu kritik itu rasanya 

pokoknya, kalau dapet kritik yang kayak 

gitu dan diomongin itu sungguh apa 

sungguh, “sebagai ketua kudune rak 

ngono” gitu kan, itu lebih kayak 

akhirnya jadi menyakitkan juga gitu, 

kemarin tu aku sempet sangat mudah 

tersinggung dengan hal itu, engga tau 

sekarang iya atau engga tapi kalau 

bayangin itu sekarang aku biasa aja gitu 

lho, kebanyakan mereka mengatakan hal 

yang sama ke aku sekarang aku udah 

basa aja, tapi dulu … (menunggu motor 

yang bersuara keras lewat) 

  

Tapi? Sorry motornya lewat, tapi dulu waktu 

baru pertama kali ngalami… itu ya 

rasanya engga enak, aku rasanya kayak 

di sini (menunjuk hati) engga enak gitu, 

dan kalau misalkan sampe aku merasa 

rendah, itu biasanya panasnya sampai di 

sini (tengkuk), gitu wah panas di sini 

engga enak pegel, tapi terus ada gejala 

somatisnya gitu kan 

  

Hmm Udah waktu itu aku coba untuk 

bayangin, rasain lagi sambal pake 

meditasi, relaksasi dan desensiti … 

desensi … sensitisasi 

  

Nah Itu sangat me … membantu untuk tidak 

itu terulang lagi hehehe  
  

Hmm Perasaan itu muncul   



209 
 

 

Berarti setelah 

dapat kritikan 

kamu lakukan itu 

tadi ya? 

Yang apa? Desentisisasi itu? 

  

Heem relaksasi Engga, engga langsung   

Hmm Enggak langsung tapi udah setelah jarak 

yang agak lama, tapi aku setelah aku 

sudah rada selo, aku santai, aku punya 

waktu cukup, quali time … quality time 

dan quantity time untuk aku rileks, 

meditasi, ya itu aku lakuin sambil aku 

ulang pengalaman-pengalaman yang 

engga enak, tak inget-inget lagi, wah 

rasanya bisa sama persis, gitu, nah gitu 

sih 

  

Kalau begitu 

dapat kritikan 

rasanya … eh apa 

yang kamu 

lakukan? 

Ada beberapa kemungkinan 

  

Hmm Kalau kritikan itu memungkinkan untuk 

emm … kalau kritikan itu … sek sek ini 

tahap pertumbuhanku ya, dulu kalau aku 

dikritik aku langsung mbantah, itu ketika 

SMA atau SMP, SMP 

  

Mbantah 

ngomong atau 

dalam hati? 

Mbantah, ngomong, mbantah  

  

Ohh Mbantah sambil itu gitu kan …    

Hmm hmm Terus sambil ngotot gitu, aku 

ngebayangin ya ampun ni anak, aku 

ngebayangin diriku yang dulu kan, 

“dasar anak ngotot gitu kan”, terus SMA 

aku cenderung kebalikannya, apapun 

yang terjadi bahkan bukan kritikan aku 

cenderung diem 

  

Hmm Begitu kuliah, itu … nah ini yang engga 

mesti kadang aku ngomong, tapi setelah 
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dia selesai dulu engga langsung mbantah 

Hmm Nah ini aku baru ini ngasih argumen, 

tapi lama-lama kayak jedaku untuk, “sek 

sek sek aku di sini kalau dikritik itu, 

sepengalamanku, habis aku dikritik, 

walaupun aku mbantah, aku tu tetep 

bakal merenungkan itu” gitu lho, itu 

bakal terus terngiang-ngiang sampai 

rumah, sampai akhirnya aku 

menemukan, “oalah, iya bener juga ya, 

oh tapi yang bagian ini engga bener, tapi 

yang bagian ini wah ini kepake banget” 

gitu lho, “aku masih gini gini gini gini 

gini, aku berarti perlu kayak gini”, nah 

terus aku akhirnya jadi mikir sekarang, 

“lha kalau aku sekarang buru-buru 

mbantah, emm buat apa toh nyatanya 

aku masih butuh mengolah itu, makanya 

tak ini dulu”, gitu jadi kalau misalnya 

aku ditanya argumenku setelah 

menerima kritikan aku ya bakal jawab, 

“ya sebenernya maksudku kayak gini, 

tapi coba aku renungin dulu maksudmu 

apa, tapi aku setuju sama kata-katamu 

ini, walaupun aku ngomong setuju 

secara logika kadang masih kadang kata-

kata itu terasa menyakitkan” gitu 

  

Heem, oke Gitu   

Butuh waktu 

berapa lama buat 

akhirnya bisa 

sadar dan bisa 

menerima? 

Paling lama dalam waktu semalam, 

paling lama 

  

Hmm Bisa dalam waktu singkat, dalam saat itu 

juga, beberapa detik setelah aku 

membaca bisa, itu paling cepet. 

Misalkan begitu baca, “mak deg”, tapi, 

“oya itu bener”, itu bisa 

  

Baca apa Baca kadang kan ada yang ngeritiknya 

lewat tulisan, kan biasa kalau abis, 
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maksudnya?  “mungkin udah selesai nih evaluasi 

acara untuk BPH gitu”, bagi bagi bagi 

bagi, terus baca 

Hmm Langsung nerima   

Oke Gitu   

Nah emm 

hukuman atau 

mungkin misalkan 

… jadi tu gini 

ketika kamu ingin 

memilih 

organisasi itu 

adakah hal-hal 

yang kamu 

pertimbangkan 

dari misalkan 

kayak peraturan 

yang ada di dalam 

organisasi itu atau 

mungkin 

hukuman yang 

dulu pernah kamu 

dapatkan terus 

jadi kayak 

penghambat kamu 

ikut organisasi 

gitu lho 

Oh hukuman oh engga engga, engga ada 

sih 

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti dari 

Penghargaa

n atau 

Hukuman 

Enggak ada? Sejauh ini engga ada, maksudnya kayak, 

mungkin beberapa orang akan melihatku 

… tertentu dengan cap tertentu atau apa 

tapi masalahnya orang-orang yang 

memandang aku seperti itu tidak punya 

kontrol terhadap aku gitu lho mereka 

engga punya wewenang terhadap aku 

gitu, aku lahir lebih dulu lah ibarate 

hahahahaha 

  

Hahaha oke oke, 

berarti engga ada 

ya? 

Engga ada haha 
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Tapi ada engga 

kayak suatu hal 

yang jadi bahan 

pertimbangan 

kamu untuk ikut 

organisasi? 

Dari yang mana? 

  

Ha? Tadi pertanyaannya apa ulang   

Adakah yang 

membuat … suatu 

hal yang jadi 

bahan 

pertimbangan 

kamu ketika mau 

ikut organisasi 

Suatu hal yang jadi bahan pertimbangan 

… untuk tidak mengikuti atau untuk 

mengikuti? 

  

Mengikuti. Untuk 

memilih 

organisasi ini ah  

Oh huum,  

  

Heem Yang membuat aku lebih, oh aku lebih 

milih ini daripada ini? 
  

Huum Yang pertama, pasti yang aku lihat itu 

apa ya emm yang paling aku pasti lihat 

itu soal … emm waktu, kalau sekarang 

lho ya, sekarang soal waktu, cukup apa 

… waktunya aku bisa atau engga, kalau 

engga bisa buat apa, udah mikir yang 

lain-lain tu udah pasti repot gitu, 

walaupun kadang sering juga tergoda 

untuk ngelihat, “wah walaupun 

waktunya ini, tapi tak lihat-lihat hi 

jebule enak nih, kenapa aku engga ikut 

ini”, gitu. Piye ki caranya atur waktu 

supaya aku bisa ikut itu, kadang bisa 

kayak gitu 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Gitu, terus … Sesuai engga sama minat 

ku 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 
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Hmm Kalau hura-hura, pesta-pesta udah pasti 

engga aku ikutin 
  

Hmm Pensi itu udah pasti engga aku ikutin, 

tapi kalau urusannya sosial, urusannya ... 

ya pokoknya intinya urusannya sosial, 

atau ada diskusi intelektual atau … itu 

kayak pengalamannya mungkin bisa 

bener-bener bikin aku lebih dari yang 

sebelumnya, “wah ini berat”, justru aku 

kayak 

  

Mau? Justru aku mau gitu, tapi kalau misalkan 

… kalau engga penting, engga berat tapi 

yang aku dapat secara materi 

pengetahuan banyak, aku juga ikut  

  

Hmm Sama yang pasti itu sih aku sekarang 

lebih prefer sama yang sesuai … eh 

yang dulu atau yang sekarang to? 

  

Yang sekarang 

dulu 

Oh ya udah, kalau yang sekarang aku 

lebih milih yang sebisa mungkin ya yang 

sesuai sama minatku, dah itu. Itu, minat 

sama impianku. Kalau engga sesuai 

sama itu ya udah, tapi cenderung karena 

impianku masih agak luas, aku 

cenderung masih eksplor tapi 

lingkupnya udah lah agak terbatas di 

sosial, masyarakat, pendidikan … itu 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Emm oke oke, 

kalau dulu? 

Waktu masih 

kuliah? 

… Emm apa ya … Ni tiba-tiba … ini 

yang muncul di pikiranku ya, pertama 

lho ya, walaupun aku belum tau itu yang 

bener aku lakuin atau engga, tapi yang 

muncul pertama tet, yang paling 

bergengsi 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Emm dalam hal 

apa maksudnya? 

Dalam hal apapun. Supaya karena itu 

ketika aku merintis, walaupun sesulit 

apapun kalau aku paling bergengsi, itu 

membuka pintuku untuk yang lain, nah 

itu … jadi engga sesuai minatku engga 

apa-apa tapi yang paling bergengsi 
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Contoh Ya itu kan kayak Senat   

Hmm Daripada kepanitiaan yang lain cuma 

sebentar sebentar, Senat padahal di situ 

relasinya sama ini, walaupun sebenernya 

Senat juga … apa emm engga terlalu 

popular kayak gitu juga kan tapi kan itu 

kan posisinya kan paling di atas gitu kan 

di Fakultas, makanya langsung ambil 

Senat 

  

Oh gitu Itu sebagai pintu awal, suka. Jadi ini 

yang kepikiran pertama, barusan. 

Sekarang udah makin tau aku mau 

kemana jadi aku ya engga usah cari yang 

paling bergengsi tapi cari yang paling 

banyak relasinya juga, oh ya aku seneng 

tu ketika dapet banyak relasi orang-

orang yang hebat, kalau relasi orang-

orang yang biasa ya oke lah, tapi sambil 

lalu tetep kalau yang pengen aku cari 

orang-orang yang hebat 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm heem Gitu, yang lebih dari aku supaya 

walaupun aku lihat mereka ke atas tapi 

aku bisa semakin naik gitu kan 

  

Hmm, ada yang 

dipelajari baru 

dari mereka  

Hm 

  

Tapi tadi katanya 

ikut jadi ketua 

Senat karena 

diminta? 

Oh yang kan yang dulu kan yang Senat 

Muda yang aku bilang 
  

Oh itu Senat 

Muda? 

Huum yang aku pengen bergengsi tadi 

kan, alasannya yang bergengsi  
  

Oh yang 

bergengsi 

Senat Muda 
  

Oh oke oke Huum pas awal-awal dulu itu to, kalau 

yang Ketua Senat kan karena diminta 

bukan karena bergengsi 
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Hmm oke oke, 

SOTY 

bergengsikah 

menurut kamu? 

He’eh bergengsi, lha Student of The 

Year, bukan organisasi tapi itu kan ya 
  

Kalau di SOTY tu 

yang istilahnya 

apa ya, 

memilihnya, 

memilih 

mahasiswa yang 

seperti apa to 

emang? Yang 

pinterkah bagus 

IPK-nya? Atau 

yang harus aktif 

organisasi? 

Harus lengkap semuanya jadi ada 

kriteria penilaiannya emm pengalaman, 

jadi waktu itu aku poinnya cukup tinggi 

karena sertifikatku banyak, 

pengalamanku ini itu banyak, itu poinku 

cukup yang mungkin membantu aku 

akhirnya bisa sampai final itu gara-gara 

itu. Tulisan, jadi kita diminta ngasih 

tulisan, isinya sesuai tema karya tahun 

waktu itu, waktu itu tahunku Ugahari 

Mandiri, aku bikin tulisan. Terus itu, em 

kemampuan bicara, kemampuan bicara 

di publik, wawasan … umum, wawasan 

sosial, terus habis itu … kemampuan 

Bahasa Inggris, apa lagi ya … apa lagi 

sih yang dites kemarin itu, oh sama 

satunya kepribadian nah itu, itu kriteria 

penilaiannya itu, lima poin itu terus nanti 

udah dihitung, udah diukur tapi nanti ada 

tambahan poin di final uji publik, itu 

paling sekitar 30%-nya atau 25% 

  

Voting dari 

penonton gitu? 

Oh engga engga, itu dari juri juga 
  

Dari? Juri yang ngasih nilai   

Oke oke, emm 

nah kemudian aku 

mau tanya, ada ga 

alasan kamu ikut 

organisasi karena 

kamu berpikir itu 

suatu keharusan 

yang harus 

dilakukan gitu, 

mudeng engga? 

Suatu keharusan yang … 

  

Emang mahasiswa 

itu emang harus 

Oh …    
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ikut organisasi sih 

menurut aku, 

makanya aku ikut 

Heem Ada engga ya …    

Yang kayak  Hehe sek sek sek sek… soalnya 

sekarang aku engga ngerasain, sek sek 

ada engga ya 

  

Mungkin dulu di 

awal awal kuliah 

… Awal kuliah mahasiswa … Ya itu 

tadi karena motivasinya untuk kerja ke 

depannya jangka panjang itu ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Sama aku pengen belajar juga, soft skill, 

gitu … Ya jadinya harus, walaupun 

sebenernya tu harus, tapi berubah jadi 

ingin gitu lho 

  

Hmm Jadi bukan merasa itu keharusan, intinya 

itu 
  

Sekarang udah ke 

ingin? 

Huum secara logika harus, tapi karena 

harus dan prospeknya bagus, ingin dulu 

itu udah sejak awal aku pengen …  

  

Hmmm … Ikut organisasi   

Emm oke, ingin 

karena suka atau 

ingin karena itu, 

bisa mendapatkan 

pengalaman untuk 

kedepannya? 

Untuk ... waktu dulu apa ya, itu 

kayaknya untuk dapat pengalaman ke 

depannya deh 
ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Hooh   

Bukan ingin 

karena suka gitu? 

Tapi kalau dulu di SMA karena terbiasa 

organisasi sih, kalau engga sibuk aneh 

rasanya 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 
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Oh gitu Huum, waktu SMA sih ya ngalir ngalir 

aja, dipaksa aja tapi aku juga engga 

engga ngerasa engga suka, aku enjoy 

enjoy aja karena nyatanya temen-temen 

semua gitu, gitu, kita enjoy, kita bisa 

malah berinteraksi walaupun berat 

banget gitu kan, seneng seneng banget, 

ya enjoy aja jadi engga bukan soal suka 

engga suka tapi enjoy dan engga 

dilakukan rasanya ada yang kurang 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Jam berapa jam 

berapa? Udah satu 

jam, oke enggak 

pa pa 

Masukin situ aja dek (subjek 

mengatakan hal tersebut kepada anak 

kecil di sekitar tempat wawancara, 

untuk memasukkan sampahnya di tempat 

sampah), dah hehehe di buka 

  

Iya enggak pa pa 

hmm 

Biar tangannya engga kotor dek, ya udah 

yuk 
  

Oke aku mau 

tanya tentang cita-

cita kamu 

Cita-cita ... dari awal kuliah sampe 

sekarang tu beda, bertumbuh. Mau yang 

sekarang atau dari dulu? 

  

Cita cita Ci? C-i-t-a-c-i-t-a ? (Subjek mengeja)   

Ya ya ya, dream Oke   

Ni ni ni (peneliti 

menawarkan 

minuman) 

Lanjut, bukan butuh minum ini 

  

Butuh apa? Butuh nge ehmm (membersihkan 

tenggorokan). Oke 
  

Siap. Cita-cita? Oh kamu nanya?   

Huum Tak pikir itu pengantar prolog, kita mau 

bahas cita-cita, pertanyaannya ini gitu 
  

Oh oke, 

pertanyaannya 

adalah, cita-cita 

kamu apa? 

Barusan cegukan, oke 

  

Yo, monggo 

monggo (untuk 

Udah kamu coba po? (mencoba apakah 

alat rekamnya dapat menangkap suara 
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minum), gara-gara 

motornya, enggak 

kedengeran 

dengan baik) 

Apa? Yang enggak kedengeran? Oh itunya, 

soalnya tadi bukan engga kedengeran … 

jadi cita-cita opo cinta-cinta 

  

Hahahaha, cita-

cita. Aku baru 

sadar suara motor 

bisa sebanter ini 

ya, hampir 

semuanya san 

Heem 

  

Ya Tadi mau ke kampus aku pake sendal 

jepit, ya ampun, engga jadi deh 
  

Hehehe Saya … nanti orang malah niru aku kan 

repot gitu kan 
  

Hahaha oke O aja kayak gitu, mateng mateng kalau 

misalkan kayak gitu, terus 
  

Okeh Cita-cita … Dari awal kuliah sampe 

sekarang tu beda 
  

Hm Bertumbuh. Mau yang sekarang apa dari 

dulu? 
  

Yang dari dulu 

deh 

Engga usah dari SMA ya dari kuliah aja 

ya? 
  

Ya hmm Ketika masuk kuliah, aku memang 

waktu itu masih ada sedikit kepengenan, 

“ah aku pengen jadi Rohaniwan gitu, 

Romo apa”, tapi kayak tetep lebih 

dominan aku pengen jadi Dosen 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Pengen jadi Dosen, aku seneng ngajar 

soalnya. Dosen dibidang pendidikan, 

engga tau aku dari SMA suka tentang 

pendidikan, ketika aku belajar tentang 

Psikologi Pendidikan pun aku seneng, 

itu … pengen jadi profesor 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmmhehemmmm Aku pengen jadi pengen jadi professor,   
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gitu terus begitu dah masuk emm 

semester berapa, ah, ilmuwan, profesor, 

dosen, itu kan aku pengen jadi itu, wah 

keilmuan banget, terus begitu masuk 

MLM 

Hahahaha Cita-cita aku berubah, cita-cita aku 

menjadi lebih besar, di situ emm di situ 

batasan-batasan pikiranku yang karena 

takut, “ah engga ada duitnya, ah aku … 

lebih suka yang sederhana aja tapi aku 

luas relasinya, hidupnya biasa aja”, jadi 

aku merasa kayak uang itu pasti nanti 

menyusul gitu bakal banyak kalau 

memang aku kerja keras itu pasti dapat 

banyak, aku optimal bakal dapet banyak, 

tapi aku tidak pernah menginginkan 

uang yang begitu besar, proyek yang 

begitu besar, itu aku engga pernah. Aku 

engga pernah mikirin itu. Terus karena 

aku ngeliat ada ini, tokohnya yang … 

tokoh leader-nya yang MLM itu kan, dia 

bikin sekolah Selamat Pagi Indonesia,  

  

Oh Sekarang akhirnya dia menang ini … 

menang lombanya Kick Andy sebagai 

Hero-nya Indonesia, tapi belum 

diumumin cuma kan kita udah tahu 

poinnya karena kita, sekarang lho 

sekarang dia menang Hero-nya itu 

karena, dan kita tahunya karena aku 

masih punya relasi sama MLM itu kan, 

masih punya temen-temen di situ 

  

Hmm Dia bikin Selamat Pagi Indonesia untuk 

orang-orang miskin yang bener-bener 

engga bisa bayar, dia milih dari yang 

paling engga mampu diantara yang 

engga mampu, untuk bisa masuk sekolah 

itu pas SMA itu. Itu emang sekolah 

bagus banget dah, coba kamu search itu, 

kamu bakal ngiri kenapa aku engga 

sekolah di situ. Aku ngerasa sekolahku 

sekolah yang terbaik atau SMA Negeri 
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sekolah yang terbaik, begitu lihat 

sekolah itu, “ih kenapa ada sekolah 

kayak gini dan hanya untuk orang 

miskin gitu lho” 

Hmm Malah yang ngiri yang kaya bukan yang 

miskin, ngiri sama yang kaya, kan 

biasanya gitu, miskin ngiri sama yang 

kaya, ini kebalik, kaya ngiri sama yang 

miskin. Memang orang itu luar biasa, 

punya pikiran yang luar biasa. Nah, 

dengan menjadi kaya, kita bisa jadi lebih 

… nah aku jadi impiannya berubah 

menjadi apa … impianku menjadi kaya 

  

Hehehem Menjadi kaya terus … jadi pengen jadi 

Top Leader-nya di MLM itu gitu lho. 

Setelah jadi Top Leader-nya di MLM 

itu, impianku ada beberapa, jadi 

walaupun di situ, karena di situ kan aku 

tetep membawa … membawa dunia 

keilmuanku, aku ketemu sama 

pengusaha yang mereka dulu sangat 

dihabisin di dunia akademis. Jadi 

mereka sangat kontra, dan kayak, “apa 

to akademis, apa to keilmuan, engga ada 

duitnya engga ada apa”, karena ya 

maklum ketika mendengar kisah mereka, 

mereka orang yang engga pinter, 

maksudnya punya kecerdasan yang lain 

gitu lho tapi di kelas engga pinter, 

pernah di-bully dulu apa kayak gitu gitu, 

rasis karena banyak yang Cina Cina juga 

gitu kan. Mereka sangat kontra terhadap 

hal itu gitu kan, sedangkan yang di … 

ketika aku masuk ke dunia keilmuan 

sangat kontra terhadap dunia usaha 

  

Hmm Kayak UNIKA aja gitu kan, optional for 

the poor gitu kan, untuk orang-orang 

miskin tapi untuk orang yang kaya ya 

kita berani nyedot lah gitu kan, tapi 

engga semua Dosen berpikir pola pikir 

pengusaha bahkan masih ada ilmu … 
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beberapa Dosen yang ke aku juga, 

ngomong, beberapa ada yang terbuka 

tapi ada sat … aku ketemu beberapa 

Dosen yang ngomong kalau, “ya udah 

kalau kamu pengusaha dan kamu Dosen, 

kamu berarti tidak totalitas”  

Hmm Padahal begitu aku lihat Jepang, negara-

negara yang maju, entrepreneurship 

dengan keilmuan itu jalannya ini 

makanya makanya cepet maju gitu lho, 

inovasi sama bisnis itu jalannya bareng, 

nah terus jadi impianku itu, ketika aku 

jadi kaya, aku punya bisa mampu 

mendidik orang untuk mampu berpola 

pikir seperti itu, aku pengen punya 

jaringan intelektual, jaringan dengan 

Dosen-Dosen walaupun aku masih orang 

kaya, kayak gitu kan 

  

Hmm Aku pengen punya perpustakaan emm 

perpustakaan eco-library, weh, nah itu  

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Perpustakaan yang ramah lingkungan 

karena aku suka baca tapi buku itu 

sangat menghabiskan pohon-pohon, 

walaupun nyatanya ya ditanam lagi sih 

tapi kayak … intinya gitu lah. Impianku 

jadi banyak gitu karena aku ngerasa 

bahwa semua bisa dicapai kalau kamu 

kaya raya 

  

Emm Terus impianku geser lagi, tapi di situ 

aku jadi berani bermimpi besar dan 

semakin aku bermimpi besar dan 

maksudnya tahu bahwa ada step-step 

kecil yang bisa dilangkahi jadi bukan 

kayak mimpi tapi rak ndhuwe arah gitu 

lho, itu kan sama aja omong kosong, 

sama aja bakal nyesel terus gitu kan, 

terus apa ya waktu … (sambil berpikir 
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sambil menggerakkan jari) sekarang 

emm aku kesedot ke Senat itu, Puji 

Tuhan aku kesedot Senat jadi aku 

meninggalkan MLM 

Emm “Maaf saya engga bisa aktif dulu di sini, 

karena aku harus aktif buat di Fakultas”, 

nah terus karena aku aktif di Fakultas, 

aku sambil baca-baca sama karena 

ketemu YES for SDG terus lihat apa sih 

… apa ya yang aku lihat ya … aku lupa 

ada suatu momen yang akhirnya bikin 

aku pengen jadi Sociopreneur, 

entrepreneur tapi yang … yang 

aktivitasnya itu berdampak sosial. Aku 

ngelihat ya kayak LSM LSM atau orang-

orang yang aktif untuk emm melayani 

masyarakat tapi mereka dapet duit juga, 

terus aku mulai beli bukunya tentang 

Sociopreneurship juga gitu kan. Oh, 

jebule jualan sepat… apa shoes and care 

itu juga termasuk Sociopreneur lho, 

karena mereka memberdayakan banyak 

sekali orang kayak gitu kan, terus 

pemilihan tema itu karena orang-orang 

kecil itu rata-rata mereka itu sol sepatu, 

benerin sepatu, ya berarti kalau aku mau 

bisnis jangan yang benerin sepatu dong 

itu ngambil masyarakat kecil, ambil 

yang engga ada, bersihin sepatu, gitu 

tapi kita memberdayakan masyarakat 

yang nganggur. Itu hal kecil, ada yang 

mau pertanian, ada yang anggur wine 

kayak gitu bahkan ada yang 

Sociopreneur tapi ininya Sociopreneur 

terus jaringan dan lain sebagainya terus 

aku merasa kayak aku masih bisa 

bermimpi besar di sini gitu. Nyatanya 

mereka juga bisa jadi orang kaya jadi 

Sociopreneur dan ongkosnya adalah 

relasi, kepercayaan, emm membangun 

komitmen, intinya kayak aku lihat juga 

lihat apa namanya saudara-saudaraku 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 
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kan gitu juga 

Emm Bukan Sociopreneur sih, ya 

Sociopreneur sih bisa dhitungan 

Sociopreneur karena mempekerjakan 

banyak orang, memberdayakan petani, 

saudara-saudaraku itungannya 

Sociopreneur, yang kayak, tapi terus aku 

liat ada satu anak bungsunya yang di 

Ibukku itu  

  

Heem Kaya banget tapi dia kayaknya bukan 

Sociopreneur soalnya diriinnya hotel, 

diriinnya … diriinnya apa ya selain hotel 

ya …  

  

Apa? Em perusahaan penghancur batu   

Ooh Crusher batu gitu, iu kan duitnya gede 

juga, pasir apa, wah, channel-nya 

dimana mana, yang di daerah … daerah 

mana tu namanya Wonogiri ada, terus 

Semarang … Semarang atau daerah 

mana ya daerah sana gitu pokoknya itu 

ada, dia punya di beberapa tempat, dia 

punya hotel juga di Solo, punya hotel … 

lagi diriin hotel di Purwodadi, 

“modalmu dari mana?”, gitu langsung 

tak tanya modalnya tu ya relasi sama 

komitmen, orang tahu kalau kamu orang 

yang berkomitmen sehingga mereka 

mau meminjamkan uangnya, mereka 

mau mempercayakan kemampuannya 

untuk bekerja di bawah mu, “oalah, oke” 

gitu berarti aku perlu untuk melatih 

komitmen, konsistensi omongan, gitu … 

Sociopreneur 

  

Oke itu sekarang? Yang sekarang lebih Sociopreneur yang 

arahnya ke pendidikan alternatif. Tau 

pendidikan  ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Yang sekolah Huum. Tau kan?   
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alternatif itu? 

Udah cerita Udah engga usah diceritain lagi   

Berarti lebih ke 

situ ya sekarang 

Iya Sociopreneur arahnya ke situ 
  

Hmm pendidikan. 

Hmm 

Semakin mengerucutkan?  
  

Huum Uang, kaya, walaupun aku engga 

mengincer kekayaan sih, aku ngincernya 

nyari pendapatan tetap terus setelah 

dapat pendapatan tetap nanti 

penghasilanku yang lain itu kayak 

semuanya tak balikin buat jadi modal, 

balikin jadi modal biar itu cepet gede. 

Aku kelihatannya kekayaanku segitu 

segitu aja tapi sekolahku tambah gede, 

usahaku tambah gede  

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Begitu, “eh O, gitu, gimana kabarnya?”, 

gitu kan, “masih gini gini aja”, gitu, tapi 

kalau orang ngelihat aku udah, di sini 

aku udah buka perkebunan lagi, di sini 

aku udah ini untuk laboratoriumnya 

anak-anak, di sini udah buka apa lagi 

buka apa lagi, tapi orang engga tau, 

ngeliat aku mobilnya tetep itu itu aja, 

karena udah, udah kekayaan yang aku 

anggap cukup … impianku itu 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm oke oke, 

kalau mungkin 

tujuan kamu 

selama di kampus 

kira-kira ada 

ngga? 

Kok mataku (mata subjek sedang 

trimbilen) 

  

Kenapa? Makin 

sakit? 

Enggak pa pa, ngganjel aja 
  

Hehe Mungkin agak silau ya, jadi aku agak 

sipit sipit gitu 
  

Hm oke Terus apa ya?   
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Ada enggak? Tujuan …?    

Selama di 

kampus, selama 

jadi mahasiswa 

Emm contoh contoh contoh 

  

IPK, harus ikut 

tiga minimal 

organisasi kayak 

gitu 

Oh target-target? 

  

Huum Emm IPK dulu ada, sekarang engga 

peduli. Mau jadi pengusaha buat apa 

IPK, dah IPK-ku maksudnya udah 

aman-aman lah gitu, dulu aku pengen 4 

… karena semester 1 juga dapat 4 tapi 

semester 2 kayak menikmati organisasi 

turun gitu, “ah mungkin besok bisa 

diperbaiki gitu”, ah tapi ya buat terusan. 

Pengen jadi ini best apa kayak 

mahasiswa terbaik yang IP-nya paling 

tinggi pas lulus wisuda, kan bergengsi 

tuh, yang tadi kan awalnya gengsi, 

ternyata jadi pengusaha engga butuh 

gengsi kok, kamu justru dipermalukan di 

orang-orang sekelilingmu engga masalah 

gitu, yang penting jaringan di orang 

yang kamu butuhkan itu, terus target 

apalagi ya, target untuk lulus cepet dulu 

ada, sekarang engga,  

  

Hmm sekarang 

enggak ada? 

Sekarang targetnya skripsi cepet 

walaupun aku belum nyentuh-nyentuh 

gara-gara masih ini tu ini itu, terus juga 

masih ada masalah di rumah jadi aku 

mau ngurus itu dulu tapi intinya skripsi 

cepet, mau lulusnya kapan yang penting 

tahun ini, heem targetnya tahun ini, 

kalau pun selambat-lambatnya berarti 

enggak enggak amit-amit tapi 

maksudnya seandainya karena yang 

penting skripsiku harus jadi tahun ini, di 

… pengenku di bulan kalau engga 

Agustus, Juli 
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Selesai? Huum karena kan kuantitatif terus 

seadanya aja lah gitu kan, karena pikirku 

biar bisa cepet selesai sama aku bisa 

fokus sama usahaku, sama aku belajar 

apa yang aku suka, nulis apa yang aku 

suka, aku kan suka nulis juga tapi 

memang engga terlalu hobi banget jadi 

memang butuh effort untuk memulai tapi 

aku punya banyak gagasan yang pengen 

aku tulis gitu, jadi aku selama ini cuma 

tulis coret-coretannya. Aku pengen nulis 

secara bebas tidak diatur oleh kaedah 

skripsi atau emm kuliah jadi ya skripsi 

segera selesai, aku mau belajar lebih 

dalam, mau akademis mau non-

akademis tapi itu aku yang memilih 

sendiri, aku yang nentukan sendiri jadi 

aku targetku harus segera urusan 

tetekbengek kuliah harus sesegera 

mungkin, wisuda mau kapan bodo amat, 

terserah kampus mau ngelulusin aku 

kapan, yang penting aku bisa fokus sama 

apa yang aku suka, apa yang sesuai 

impianku 

  

Hmm oke oke, 

berarti segera 

lulus ujian akhir 

ya 

Huum, ya lulus ujian akhir 

  

Oke terus menurut 

kamu, emm nilai 

penting apa yang 

bisa didapatkan 

ketika mengikuti 

organisasi? 

Kalau organisasi … 

  

Di urutin dari 

manfaat yang 

paling besar 

menurut kamu 

Emm … Pengembangan diri internalku, 

itu yang paling besar, aku di situ 

berkesempatan untuk jauh lebih kenal 

sama diriku sendiri, tanpa organisasi aku 

engga tahu passion-ku apa, dimana aku 

ngerasa bener-bener berhasrat di situ 

karena setelah kebentur bentur bentur 
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sana sini, coba ini itu, aku jadi tahu di 

bagian ini ketika aku mengerjakannya 

energiku engga habis-habis, ya 

maksudnya capek tapi kayak seneng, 

puas. Aku jadi tahu passion-ku, aku tahu 

emosiku jadi lebih panjang gitu lho 

untuk bisa bersabar, ibaratnya kayak otot 

olahraga gitu kan karena sering 

olahraga, karena otot itu sering meletus 

hehehe lama-lama jadi dia semakin kuat, 

jadi secara internal aku ngerasa tertolong 

banget gitu lho, itu menyembuhkanku 

sangat dan bahkan menumbuhkanku 

Hmmm Setelah itu ya, emm aku engga tau ini 

aku lebih penting yang mana. Relasi atau 

… hardskill. Hardskill-ku juga keasah 

karena semua yang aku pelajari coba aku 

bandingkan aku coba cari yang 

kaitannya dengan yang aku kerjakan 

yang aku kerjakan aku kaitkan dengan 

apa yang aku pelajari, jadi hardskill-ku 

lebih dalem di situ, hardksill nyatu 

dengan softskill, imbanglah. Aku bisa 

latihan mengimbangkan itu, tau kapan 

saatnya oh ini bisa dipake oh ini engga 

bisa dipake, oh ini teori yang … jadi 

kalau ada yang bilang, “ah engga semua 

teori kepake”, menurutku semua teori 

kepake dengan kapasitas yang berbeda, 

jadi aku merasa ya mereka coba-coba 

dengan hasilnya, ya udah itu-itu aja, 

mereka merasa berhasil dengan hasil 

yang itu, aku masih bisa bereksperimen 

dengan banyak hasil, gitu karena 

memanfaatkan teori di praktek. “Ya dah 

selamat me … stuck dengan itu, saya 

mau masih berkembang”, jadi itu, itu 

kepuasan tersendiri. Sebenernya aku 

lebih, ya itu agak jahatku karena mereka 

salahnya ngeyel sama aku, jadi aku 

ngomong kayak gitu, ya sebenernya aku 

ngerasanya kayak aku pengennya 

MotIn 3 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 
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mereka ikut berkembang gitu lho sama 

aku, tapi mereka dah engga mau 

dengerin, menyepelein aku yo 

Hmm … ya udah Ya udah bodo amat, kayak gitu   

Huum Itu. Satunya relasi itu, nah yang aku 

bilang antara yang hardskill sama relasi, 

tapi kalau sekarang aku ngerasa lebih 

penting relasi, kok nyiprat-nyiprat to aku 

ngomongnya? 

  

Enggak pa pa 

enggak pa pa 

Karena berbuih to ngomong terus … 

minta minum lagi 
  

Ya enggak pa pa 

enggak pa pa 

Ya itu tadi, relasi … udah itu, tiga hal 

yang utama (subjek sedang minum) 
  

Oke, emm  Ada perubahan paradigma yang aku juga 

dapet dari entah organisasi dan buku 

yang aku baca. Dulu aku berpikir 

menang kalah. Aku harus menang, orang 

lain kalah 

  

Hmm oh gitu Aku ketika ada yang lebih hebat dari 

aku, aku minder, ketika ada yang lebih 

hebat dari aku waduh aku merasa 

terancam, atau minimal kalau aku 

enggak merasa kalau aku enggak merasa 

terancam, aku merasa aku harus 

menyaingi dia, aku harus bisa lebih dari 

dia, tapi sekarang aku harus menjadi 

yang optimal buat diriku dan ketika ada 

yang lebih dari aku dalam persaingan 

apapun yang memang disengaja 

dikondisikan persaingan, ketika aku 

kalah atau apa, engga masalah karena 

sekarang yang aku cari bukan kalah 

menang lagi, menang kalah, tapi 

menang-menang, jadi kalau dalam 

diskusi gini, debat, aku dah engga mikir 

soal … argumenku harus bener, 

argumen apa … kalau aku kalah 

argumen, aku merasa engga enak, tapi 

kan kalau kalah argumen berarti kan, 
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“oh aku mengakui argumenmu tapi terus 

kita ini”, tapi engga, sekarang “ayo kita 

cari apa …” ya itu tadi yang lebih 

daripada siapa yang menang, tapi 

menemukan kombinasi yang baru, ketika 

aku melihat orang ini, “wuh dia 

berprestasi”, wes aku dukung, karena 

mereka calon apa partner untuk 

mendukung impianku yang aku engga 

bisa sendiri, gitu … itu yang ibaratnya 

karena impian juga sih … 

Perubahan yang 

baik dong 

Hm? 
  

Perubahan yang 

baik  

Ho’oh perubahan yang baik yang 

rasanya jadi bebas gitu lho, udah engga 

takut ada yang mau debat aku atau apa, 

kecuali dia debatnya memang urusannya 

pengen ngalahin aku gitu, pengen 

jatuhin aku … ya aku jatuhin niatnya 

dia, aku engga jatuhin argumennya dia, 

argumennya dia aku angkat tapi niatnya 

dia yang aku jatuhin 

  

Caranya? Hm?   

Caranya? Misalkan gini, kemarin aku didebat, 

tiba-tiba didebat oleh seseorang yang 

kenal belum lama baru kemarin ikut 

workshop itu kan, terus dia tiba-tiba 

nanya, dengan muka … karena aku habis 

ngomong “wah ini aku bener engga ya 

tadi pas aku lat… praktek ini”, gitu, dia 

tiba-tiba nanya, nantang aku, “lha emang 

apa yang kamu anggap bener?”, gitu, 

“emang bener itu apa? Apa itu 

kebenaran? Apa itu kebenaran mutlak?”, 

dia menanyakan dengan cepet, tatapan 

yang kayak tersenyum dengan sedikit 

licik gitu, kayak, “apa itu? Apa itu?”, 

kayak gitu gitu, ada unsur agresi dimana 

dia pengen membimbing, sebenernya dia 

pengen membimbing aku pada suatu 
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jawaban, jawabannya dia, oke engga apa 

apa tapi … karena aku masih pegang 

prinsip bahwa ketika kita diskusi itu 

bukan soal menang kalah, di sini dia 

pengen dia menang aku kalah, padahal 

apa yang aku omongin ada benernya, 

terus habis itu tanya, langsung aku tanya 

gini, “terus apa tujuanmu kalau gitu? 

Sekarang tujuanmu nanyain aku itu apa? 

Kenapa kamu pilih pake nada yang 

mendesak gitu? Kenapa kamu kayak 

gini? Coba sekarang dengerin lagi, apa 

… coba, aku setuju sama kata-katamu, 

aku ngerasa kata-katamu tu bener banget 

bahwa kebeneran yang mutlak itu bahwa 

kebenaran korelatif kesalahan itu 

korelatif, aku setuju banget sama kata-

katamu, dan aku ngerasa wah aku dapet 

kata-kata yang lebih ringkas untuk 

merangkum apa yang aku pikirkan. tapi 

sekarang coba dengerin apa yang aku 

omongin, aku ngomong apa?”, “em 

kamu ngomong soal orang, tapi kan …”, 

“sek aku ngomong apa? Kok kamu dah 

mau belokin ke yang lain”, terus dia 

bilang gini, “coba tanya ini”, kan dia 

mikir karena aku ngotot, karena aku 

tidak mau mendengarkan dia, jadi dia 

pake taktik kalau ketemu orang seperti 

aku, arahkan ke orang yang punya 

otoritas, “coba tanya itu”, de’en nyuruh 

aku nanya ke siapa gitu kan, lah padahal 

dalam hati aku ngerasa, “engga usah lah 

kamu nyuruh aku ngomong sama 

mereka yang lebih, aku ngomong sama 

anak kecil yang engga tau apa-apa, aku 

bisa percaya, aku menghargai semua 

pendapat, aku engga perlu orang itu mau 

setinggi apapun serendah apapun”. 

Dalam hati aku ngomong gitu tapi aku 

kayak, “engga engga aku ngomong sama 

kamu, aku ngomong, aku ngomong sama 
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kamu, sekarang tujuanmu apa? sekarang 

kamu dengerin. Sama kan? Maksudnya 

sama to? Kita ini udah … Kamu kalau 

menyampaikan sesuatu, bukan soal 

kamu yang lebih bener dan aku yang 

lebih salah tapi coba dengerin, kita kan 

ada sama-sama kemiripannya”, nah jadi 

tak jatuhinnya kayak gitu tapi kan aku 

mendukung pendapatnya dia, iya engga? 

Nah itu jadi hehe aku jadi engga sukanya 

sama orang yang menang-kalah, coba 

dia niatnya jelek tapi caranya engga 

sekasar itu, kan aku kan berarti engga 

usah ngomong secepet itu gitu kan. 

Gentian to noh biar dia ngerasain 

rasanya digituin, gitu 

Oh gitu oke oke 

… Sampai mana 

to tadi aku 

tanyanya haha sek 

sek … Terakhir 

ndakan itu, nilai 

penting ikut 

organisasi? 

Terakhir aku 

tanyanya? 

Nilai penting organisasi 

  

Itu ndakan 

terakhir aku 

tanya? 

Enggak inget ig, pokoknya kamu … apa 

yang kamu dapat dari organisasi, target, 

eh tujuan  

  

Heem, sek …  Sebelum apa yang … nilai penting dari 

organisasi apa pertanyaannya? 
  

Target Target oh   

Nah udah inget 

inget, terus 

sekarang akum au 

tanya, kira-kira 

apa hal yang 

membuat kamu … 

(subjek melihat 

sekeliling) 

Heh? 
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kenapa? 

Kenapa? Enggak pa pa … Cuma ini doang, 

kebelet pipis 
  

Ya udah pipis 

dulu aja 

Dimana? 
  

Di sini (di 

Alfamart), nunut 

Boleh po? 
  

Boleh biasanya, 

tanya dulu aja, ni 

aku pause 

Kenapa ya kadang aku tiba-tiba bisa 

berkespresi seperti ini?   

Hahaha 

maksudmu 

kebelet pipis? Kan 

panggilan alam 

Hahaha ya (subjek masuk ke Alfamart) 

  

Lanjut yaa Siap   

Hmm … kira-kira 

apa alasan kamu 

… atau apa hal 

yang membuat 

kamu tetep ikut 

organisasi secara 

terus menerus? 

Kan selama ini 

belum … belum 

pernah kayak 

berhenti ikut 

organsasi kan? 

Apa kira-kira? 

Kenapa maksudku 

… Sek sek 

  

Heem Kalau kenyataannya dari ceritaku kan 

berarti sempet ada yang dipaksa, tapi 

keinginanya masih tetep pengen 

organisasi, sebenernya berarti karena 

pengen tapi yang aku pilih apa itu karena 

ada yang diminta gitu kan, kayak Senat 

sama CAS itu diminta dan dipaksa gitu, 

ya dipaksa secara halus gitu, dipaksa 

dengan keadaan dan pengondisian gitu, 
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tapi ya sekarang engga ngerasa terpaksa 

sih, tapi ya intinya karena pengen sih, 

pengen aja, pengen di … ya karena 

kebiasaan dari SMA kali ya, engga tau 

sih apa kalau SMA engga dibiasain aku 

engga begitu, engga tahu, aku 

menikmati, aku enjoy aku ngerasa ya itu 

karena udah ngerasain dampaknya juga 

itu berpengaruh, jadi kalau misalkan 

sesusah-susahnya apapun aku dan apa 

yang aku dapat itu aku pasti mikir, “oh 

kira-kira … oh iya aku sekarang jadi 

lebih ini aku jadi lebih ini”, menikmati 

hasilnya karena kayak ibaratnya aku 

dapat bayarannya jadi aku ngelakuin 

lagi, ngelakuin lagi, semakin ke arah 

yang impianku, sama pengen aja ke arah 

ya itu … 

 

 

 

 

MotIn 2 

 

 

 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Ke arah yang 

lebih baik? 

Ke arah mimpiku itu pokoknya, kalau 

engga gara-gara itu, mending aku ngalir 

aja lah, kuliah, kuliah aja, belajar, 

belajar aja, aku menikmati belajar jujur, 

aku menikmati belajar, aku menikmati 

hanya membaca-baca koran, emm baca 

… ngaitin teori psikologi dengan kasus 

yang ada di kenyataan dengan koran, 

bikin tulisan, bermain di gagasan dalam 

pikiranku, aku menikmati gitu lho, tapi 

kayak emm kalau aku engga keluar itu 

ternyata eh dengan aku keluar tu 

ternyata ada hal yang lebih, jadi duh aku 

harus imbang antara dua itu, gitu … 

makanya engga berhenti berhenti 

akhirnya heem karena kalau kamu udah 

dibayar gitu kan pengen lagi, udah dapet 

sesuatu yang kamu mau kan kamu 

pengen lagi 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Ketagihan ya 

kecanduan 

Hem kecanduan  
  

Okay, menurut 

kamu kegiatan 

Kegiatan organisasi adalah kegiatan 

yang di situ ada timnya, ada pembagian 
  



234 
 

 

organisasi adalah? tugas dan ada tujuannya. Udah itu 

Udah? Huum   

Singkat padat 

jelas 

Itu definisi ya 
  

Ya Definisi yang aku anggep sebagai 

organisasi 
  

Dah? Enggak mau 

ditambah lagi? 

Engga kalau kesan pribadi kayaknya 

engga usah, maksudnya definisi 

organisasi itu dan aku mendapatkan apa 

yang aku pengen di organisasi 

  

Okay, ini tadi aku 

udah tanya belum 

ya? Minat kamu 

… jadi organisasi 

seperti apa aslinya 

Hm? 

  

Organisasi seperti 

apa yang kamu 

ingin ikuti? Udah 

tanya belum ya 

tadi? 

Tadi di awal yang kalau aku awal 

pengen gengsinya, tapi sekarang aku 

pengennya yang sesuai minat, sama 

mengembangkan diriku, gitu lo kan 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

O ya oke oke Heem, kalau sekarang lebih spesifik 

yang harus sesuai dengan impianku, itu 

sekarang, spesifikasinya itu, udah kalau 

engga sesuai impian, emm sebisa 

mungkin engga usah, bukan sebisa 

mungkin engga usah, tinggal hahahaha 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Emm Makanya yang CAS ini aja juga gimana 

caranya bulan Juli aku udah bisa dapet 

calon pengganti 

  

Ohh Udah ada orang-orang yang bisa gantiin, 

udah itu 
  

Hmm Dah di bulan Juli, tak batesi. Singkat to? 

Makanya pengen tak tinggal, gekndang 

og hahaha 

  

Huum oke oke. 

Emm kesulitan 

Kesulitan yang … organisasi tu … 

organisasi … organisasi … kesulitan … 
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apa yang kamu 

alami ketika kamu 

ikut organsasi 

kesulitan … kesulitan …  

Kalau engga ada 

ya engga apa apa 

Bagi waktu 
  

Hmm Menurutku kayak dia tidak mengijinkan 

aku untuk melakukan apa yang aku suka, 

kayak baca buku, ya tadi keinginanku 

menuangkan gagasanku 

  

Mme time nya 

kurang? 

Huum me time-nya kurang, bagi 

waktunya kurang, agak cukup sulit 

untuk bagi waktu juga, itu … ini bukan 

organisasi yang kayak kerjaan teknis 

soalnya, kerjaannya orang, orang itu 

engga engga bisa kita buat efisien, 

“harus janjian jam segini sampai jam 

segini” … mungkin bisa tapi akan ada 

banyak hal yang engga tersentuh, jadi 

kalau kita mau ngomong soal mengelola 

orang dengan waktu yang itu, selamat 

datang di behaviorist di PIO dan aku 

bukan orang yang seperti itu. Kita hanya 

mencari … eh, ya itu susah … sulit 

untuk memperoleh namanya efisiensi 

dalam organisasi itu, yang bisa kita cari 

efektifitas 

  

Hm Mana yang lebih efektif, kalau mana 

yang lebih efisien ya udah aku pindah 

teknis saja, Teknik, gitu 

  

Hehehe Nah itu yang susah, kadang  aku pengen 

efisien biar aku punya waktu yang me 

time lebih banyak atau apa lebih banyak, 

sekarang aku bisa fokus ke skripsiku 

gitu, ninggalin itu … dulu yang capek 

itu sih, maksudnya, tapi aku enjoy 

maksudnya kesulitannya di organisasi 

yang aku harus mengelola orang, ketemu 

orang-orang tertentu, untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan sumber daya yang 

ada itu kesulitan tapi yang aku anggap 

  



236 
 

 

tantangan, ya sulit sih tapi aku seneng 

karena tantangan, jadi walaupun aku 

capek aku merasa tertantang, energinya 

ada kalau aku udah ngerasa tertantang 

Hmm oke, engga 

capek batin ya? 

Sempet capek batin waktu jadi Senat 

doang, jadi Ketua Senat itu capek banget 

… capek batin sampe aku kayak ada 

momen dimana aku males ngapa-

ngapain, itu pernah gitu capek batin 

  

Terus bagaimana 

kamu mengatasi 

kesulitan-

kesulitan itu? 

Kalau kesulitannya ya wes to, totalitas 

dulu di satu hal, yang jadi prioritas 

sekian tak tinggal dulu, tapi ketika 

memang aku butuh, untuk menenangkan 

diri tu harus, perlu aku lakuin di waktu 

tertentu supaya aku bisa kerja optimal 

karena kalau kita engga menenangkan 

diri, kerjaan yang lain engga optimal, 

kalau misalkan pas waktu lagi … 

kemarin itu aku Ketua Senat aku 

copingnya gimana ya … Aku lupa ig, 

copingnya entah efektif atau engga aku 

engga ngerti juga tapi aku merasa 

kurang waktu hening sih sebenernya 

ketika aku punya banyak waktu hening 

bisa, tapi dulu itu aku lebih copingnya 

ke … ngobrol-ngobrol sama sesama 

Senat, yang engga penting engga 

penting, yang lucu-lucu, ketika rapat 

ngalor-ngidul engga apa apa, kayak gitu, 

ada sesi … di tengah rapat tiba-tiba ada 

sesi gosip gitu aku malah seneng, jadi 

kayak nyari hiburan gitu, nyari hiburan 

  

Hmm … Kayak 

peralihan 

sementara gitu ya 

Huum 

  

Oke oke Walaupun itu dampaknya engga begitu 

jangka panjang sih, engga begitu kayak, 

“ah aku jadi berenergi lagi”, waktu pas 

di Senat, yah enggak tau aku agak susah 

inget-inget juga karena banyak banget 
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yang diinget di situ 

Hehe Uripku organisasi, bukan kuliah, kuliah 

itu sambilan waktu Senat itu … jadi 

Ketua Senat, kuliah itu sambilan. Dah 

bener-bener dah. Sampe, oh iya … aku 

sampe engga disenengi temen ahaha 

temen sekelompok 

  

Oooh Gara-gara tak tunda kerjaannya, aku 

udah cerita juga enggak? 
  

Belum belum Belum ya? Ya aku engga disenengin 

sama temen kelompok karena … aku 

ngerjainnya mepet 

  

Ooh Aku engga dateng ketika mereka ke 

lapangan, tapi kan aku dateng sendiri ke 

lapangan walaupun engga bareng 

mereka 

  

Ooh Jadi ya   

Jamnya engga 

cocok? 

Ha? 
  

Jamnya engga 

cocok? 

Jamnya engga cocok dan memang aku 

ada keadaan yang mendesak. Salahku 

juga aku kurang komunikasi yang bener-

bener clear untuk membuat mereka 

paham sedang aku lakuin, aku cuma 

minta maaf tapi aku engga kasih tahu 

alasannya, karena aku ngerasa kayak di 

situ aku udah exhausted aku mau jelasin 

juga aduh udahlah dah biarin aja mereka 

mau ngomong apa gitu. Setelah aku 

sadari sebenernya kalau aku mau 

mengorbankan sedikit waktuku untuk 

jelaskan mereka secara detail, dampak 

jangka panjangnya lebih enak, tapi saat 

itu kan maklumlah dalam kondisi 

terdesak, seperti ini, aku lagi dipanggil 

Dekan terus terusan gara-gara acara 

SINERGI apa … beresiko, kayak gitu … 

terus ya itu mereka juga nuntun, “O, kok 
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kamu engga ngasih ngasih ke kami 

ininya”, kan aku memang modelnya 

kayak kalian kerjain dulu, aku 

sebenernya lebih seneng kerja sendiri, 

memang lebih seneng kerja sendiri tapi 

emm ya aku seneng sih kerja kelompok, 

seneng, jujur aku seneng kerja kelompok 

tapi ketika kelompoknya pemikirannya 

udah engga sepadan sama aku, aku 

daripada ngurusi mereka, sedangkan 

energiku lagi dibutuhin banyak di 

organisasi aku mending kerja sendiri, 

dalam hati kayak gitu, jadi “udah lah 

kalian kerjain dulu, nanti kirim aku, 

nanti aku olah, nanti aku kasih ke kalian, 

nanti pasti yang jelas ketika dikumpulin 

dosen itu”. Tapi memang kesalahanku 

adalah habis aku kerjain aku engga 

membiarkan mereka meriksa dulu, aku 

udah ngerjainnya mepet jadi mereka 

engga seneng, mereka senengnya tenang 

kalau sudah jauh-jauh hari selesai, 

padahal aku mepet aku baru kumpulin 

ke Dosen, kayak gitu, terus sedangkan 

ketika mereka aku ajak kumpul, “ayo 

pagi ini kita kumpul, kita bahas apa yang 

sudah aku ini”, mereka datangnya engga 

antusias, jadi mereka tu harus sesuai apa 

yang dari niat mereka sendiri, ketika 

engga aku penuhi, ya wajar sih ini kayak 

timbal balik tapi kayak, “yo wes to kan 

aku sempetnya kayak gini”, gitu, aku 

sempetnya kayak gini, energiku baru 

keluar ketika di saat akhir karena yang 

lain udah serba mendesak … yang di 

kepanitiaan organisasi itu dah semua 

udah serba mendesak … padahal 

nyatanya juga ketika aku yang ngerjain, 

mereka … ya ini, aku sempet lho, nih 

aku udah ngerjain progresku tapi baru 

memang aku belum ngasih progress 

yang bagus gitu kan, aku dah ngirim, “ni 
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aku kirim, ini sudah aku urutkan, sudah 

aku kasih beberapa keterangan, tapi 

belum lengkap, ada yang belum ngasih 

verbatim ke aku, dari menit ke sekian 

sampai ke sekian itu kok engga ada ya? 

Siapa, tolong”, tak kirim ke grup, 

“tolong dibaca dulu, apa … dilihat dulu, 

secara detail sama emm kita nunggu 

yang belum ngasih verbatim”, nah 

karena aku ngirimnya ada yang belum 

aku verbatim, kan kita bagi tugas gitu 

kan, itu kesannya kayak engga urut, 

dikiranya temenku, aku cuma masang 

asal-asalan … dan kritiknya nyebelin 

banget sumpah, karena dia mikir aku 

asal masukin dan engga ngasih apa-apa, 

dan dia engga baca keteranganku yang 

udah aku tuuulis panjang kayak gitu, 

engga dipahami dulu, mungkin karena 

dia udah engga seneng sama aku duluan 

kali karena aku sibuk atau ada unsur 

sirik atau apa aku engga tau tapi ya udah 

lah engga usah suudzon lah tapi dia 

ngomong gini, “cuma gini doang mah 

anak SD bisa”, di chat kayak gitu, 

walaupun aku engga tau ekspresinya, ini 

aku bayangin ekspresinya, salah ku juga 

kalau bayangin ekspresinya, itu bikin 

aku tambah sebel sendiri sih makanya 

aku enggak bayangin ekspresi, tapi dari 

kata-katanya, “anak gini doang mah 

anak SD bisa, terus kamu kerja apa?” 

Hmm waduh Tak suruh “coba baca chat-ku lagi di 

atas, aku dah ngomong”, gitu … wah 

akhirnya yang haha verbatimnya belum 

ngumpulin ngaku, “aku belum ngasih 

verbatimku”, ya dia meneng sekarang si 

anak itu, dia kelas bisa senyum-senyum 

gitu tapi dengan agak terpaksa sama aku, 

yang ngomong aku kayak anak SD itu 

  

Yang belum Huum yang lain, kayak gituu, tapi sampe   
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ngerjain verbatim 

berarti temen 

yang lain lagi? 

sekarang juga masih agak renggang, yo 

salahnya sendiri kita memang beda pola 

kerja, aku lebih seneng … nyatanya nilai 

kelompok bagus gara-gara apa yang aku 

tambahin, makanya aku bilang “tolong 

kasih keterangan”, engga dikasih, ya 

udah to aku kasih, kalau aku … timbang 

aku ngajarin mereka mending aku 

ngerjain sendiri, sampe ini, gitu, jadi itu, 

tak kerjain dewe, mereka yang tak 

instruksiin engga mudeng, tak handle, 

kumpulin, dapet pujian dari Dosen, 

mereka masih engga seneng sama aku, 

bodo amat, nilaiku bagus, mereka mau 

ini engga masalah, kalau mereka 

macem-macem aku tinggal bilang 

Dosen, “Bu, anak ini engga kerja”, gitu, 

dah tinggal bilang gitu, tapi untungnya 

energiku lagi engga ada untuk ngadu ke 

Dosen hehe aku ngerasa energiku sudah 

habis ke sebelah hahaha 

Gitu, tapi pasti 

kamu juga 

ngerasa ingin 

cepet selesai kan 

tugasnya? 

Huum pengen cepet selesai … tapi kan 

kenyataannya kayak … ini harus rapat, 

aku harus nyampein apa ke besok, ini 

kalau engga ini mereka bakal hutang, ini 

kalau engga diurus, mereka bakal leyeh-

leyeh, ini kalau enggak diurus ini ini lah 

jadi semua udah ada itu sendiri. Intinya 

aku lebih milih untuk, ketika aku sudah 

ada dorongan, aku cicil, untuk 

menyelesaikannya ya semakin mepet 

gitu, karena kalau enggak … kalau aku 

ngerjainnya jauh-jauh hari, dorongan 

perfeksionisku terlalu tinggi …  

  

Hmm Makanya nanti aku malah ngerjain yang 

lainnya berkurang, gitu, “wah ini masih 

kurang ini, wah ini masih kurang ini”, 

tapi kan begitu aku dah mepet-mepet 

aku bisa kerja cepet walaupun hasilnya 

engga begitu sempurna tapi ya itu 

intinya aku tetep se-optimal mungkin, 
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jadi itu prinsip efisiensi juga sih, 

efisiensi yang dipaksakan 

Ya tapi mungkin 

itu kali ya kurang 

komunikasi sama 

merekanya 

Huum kurang komunikasi ke mereka 

  

Oke oke, kalau 

kesulitan yang 

kamu alami ketika 

ikut organisasi 

sebagai seorang 

introver apa? 

Kesulitan? Sebagai introver? Ya itu tadi 

hehe 

  

Kurang me time? Kurang me time … aku butuh banget me 

time itu, rasanya kalau udah me time-nya 

banyak itu aku mau aktif di luar, aku 

bisa ngomong lebih dengan semangat, 

aku bisa memvisualisasikan atau 

merencanakan dulu apa yang mau aku 

omongin lebih matang, semua yang aku 

kerjain tu lebih enjoy gitu lho kalau me 

time-ku cukup, itu, terus satu lagi juga 

ya itu kalau ... kadang aku harus … 

kadang lebih, ya itu lebih capek, 

energiku lebih mudah tersedot ketika 

dalam banyak orang, jadi aku sering tuh 

tiba-tiba di Sekre, terus pake jaket 

krukupan, kenapa karena itu kayak 

mengurangi kebisingan, mengurangi 

bahkan sensasi-sensasi lingkungan, aku 

dalam waktu singkat untuk me time, jadi 

caraku itu aku sampe krukupan, “dah, 

sek aku mau istirahat dulu sejam” 

  

Oh sejam? Sek aku mu istirahat dulu sejam, 

setengah jam atau kadang cuma sepuluh 

menit, jangan ganggu aku, karena 

menurutku sepuluh menit itu berharga 

karena setelah itu aku bakal ikut rapat 

lagi, dengerin lagi, bener-bener melihat 

masalahnya apa, atau apa, energi … 

ketika terus aku harus ke depan, 
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ngomong, menyampaikan sesuatu yang, 

udah lah, singkat tapi kena untuk 

mereka, ketika aku harus, “Wah ini 

teknis ini engga bisa aku sampaiin ke 

umum, aku harus ngomong langsung ke 

divisinya atau ke ketuanya”, gitu. Itu 

nguras tenaga banget gitu jadi ya aku 

butuh … 

Waktu sendiri Huum, kadang juga kalau itu agak grogi 

juga gitu lho ngomong di depan gitu 

hehehe 

  

Hmm Agak grogi … jadi walaupun aku 

ngomong kelihatan keren, kamu engga 

tahu kakiku aja hahahaha, kakinya 

gemeteren ya gemeteren emm engga 

usah ditunjukkin tapi hehehe 

  

Hehehe oke oke, 

emm, sebaliknya 

kepuasan apa 

yang kamu 

peroleh ketika 

kamu ikut 

organisasi? Sama 

kayak tadikah? 

Dapet relasi … 

terus dan lain 

sebagainya 

Huum dapet relasi terus aku juga seneng 

… oh iya ini karena ngomong 

membahas problem solving temen-

temen, aku seneng ketika apa yang aku 

kerjain tu berdampak buat temen-temen, 

masukanku berdampak baik, ada 

dampak jangka panjang, aku bisa 

membuat perubahan di sini, kan ini 

banyak banget perubahan nih, kamu 

lihat warna dari fakultas ini, yang baru 

ini, aku ngerasa ya itu karena, “wow, ini 

… ni masukanku banyak yang dipake 

gitu lho”, terus kayak aku kadang 

membuat kondisi yang membuat mereka 

bisa menemukan … membuat kondisi 

yang bisa mem… membuat mereka 

menemukan insight tertentu walaupun 

aku engga ngomong langsung dan 

mereka muncul, itu kepuasan gitu lho, 

perubahan, nah itu bisa membawa 

perubahan yang lebih baik, setidaknya 

menurutku haha aku engga tau kan siapa 

tahu memang ada yang lebih baik 

setidaknya menurutku itu lebih baik, 

lebih dewasa, lebih engga kekanak-

MotIn 3 

Motivasi 

Intrinsik – 

Kepuasan 

dari Dalam 
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kanakan, lebih berorientasi secara 

keseluruhan, lebih antisipasi terhadap 

masalah 

Ini di diri kamu? Heem emm ini … yang akhirnya 

dialami, mereka lanjutkan … mereka 

lanjutkan sekarang atau yang terjadi 

ketika kemarin, gitu. Ada banyak hal, 

mereka kayak … makanya mungkin itu 

yang bikin aku punya banyak temen dan 

mereka respect sama aku walaupun se-

engga berwibawanya aku gitu tapi tetep, 

mereka tetep respect sama aku karena 

itu, karena aku menyumbang 

berkontribusi banyak, gitu, kayak acara 

SOCRATES kemarin kan SOCRATES 

gitu kan, itu juga banyak dapet dari aku, 

aku menengahi perdebatan, karena itu, 

jadi aku merasa … itu lebih memuaskan 

daripada nilai, makanya kuliah sambilan, 

organisasi yang kerjaan utama ahahaha 

MotIn 3 

Motivasi 

Intrinsik – 

Kepuasan 

dari Dalam 

Oke oke, bisa 

membantu orang 

lain gitu ya 

Huum, bahagia sekali sayaaa 

  

Oke oke Ada yang bilang aku berwibawa tapi ada 

yang bilang, “Orak, Mas O rak ono 

wibawane babarblas”, ada yang 

ngomong gitu, ya biarin aja (sambil 

tersenyum lebar) 

  

Hmm sek sek sek 

… terus ada engga 

saat-saat dimana 

kamu merasa 

kamu itu kurang 

berkompeten, 

kurang mampu 

dalam melakuin 

tugas yang ada di 

organisasi? 

… Kalau pas waktu … waktu di CAS 

pernah, ya hampir di semua organisasi 

ada momen dimana “oh aku masih 

kurang ini, aku masih kurang ini”, ya itu 

tadi kan akhirnya aku jadi mendorong 

aku untuk belajar, terus tapi yang sempet 

bikin aku ngerasa kurang banget itu … 

ada deng, setelah aku dapet kritik habis-

habisan itu lho dari partner-ku sendiri di 

bawahku Senat yang sekarang jadi ketua 

Senat sekarang, dapet kritik habis-

habisan soal kekurangannya periodeku 

AMot 2 

Amotivasi  

– Merasa 

Tidak 

Kompeten 
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tu apa 

Hm Nah itu aku kayak ngerasa, “ya ampun 

aku kurang banget ya, aku gagal banget 

ya di sini ya”, kayak gitu, tapi walaupun 

gitu nyatanya dia juga make apa yang 

aku kasih masukannya kayak gitu, jadi 

ya ada kebahagiaan tapi ada momen 

dimana aku juga sempet ngerasa down 

banget, down banget, aku gagal 

mem…bantu … ini ada keputusan yang 

ternyata dampanya jadi, “kok kayak gini 

to?”, di luar prediksi, itu aku ngerasa ya 

sempet ngerasa down 

  

Hmm Tapi yo kan yang belajar bukan aku 

sendiri, gitu. Apalagi ya yang bikin aku 

down … ngerasa gagal atau merasa 

kurang berkompeten … oh misalnya 

kayak sebenernya kayak ya itu tadi 

ketika aku sudah mengalami dan aku 

baru membaca atau aku baru dapet ide 

baru yang bukan dari bacaanku, 

pokoknya dapet ide baru, wah kenapa 

dulu aku enggak pake kayak gini … wah 

kenapa aku engga gini, kok kenapa aku 

dulu enggak kayak gini 

Amot 2 

Amotivasi 

– Merasa 

Kurang 

Kompeten 

Saat memimpin? Huum pas memimpin atau pas jadi 

komisi evaluasi anggaran, atau waktu 

jadi Student of The Year, kenapa kok 

dulu aku engga belajar Bahasa Inggris 

beneran 

  

Hehehe Kenapa kok aku engga kayak gini, jadi 

ya penyesalan yang dibelakang, tapi 

selalu ini sih, penyesalan itu selalu … 

Puji Tuhan dalam hidupku jadi aku tidak 

larut dalam penyesalan, jadi, karena 

kayaknya penyesalan itu bikin aku cuma 

capek doang, jadi ya udah ambil 

penyesalan, ambil pembelajarannya aja, 

tapi yang bisa membuat aku semangat 

kayak, “oh nyatanya aku berhasil”, gitu 
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kan, dah itu yang diambil, 

penyesalannya buat alarm aja 

Emm oke, emm 

pernah engga ada 

saat dimana kamu 

engga ada niat 

untuk ikut 

organisasi lagi? 

Hm, waktu … (diam 10 detik untuk 

berpikir) aku sempet ngomong aku 

pengen istirahat sebentar …  
  

Hm Itu setelah Senat Muda, aku pengen 

istirahat dulu 
AMot 1 

Amotivasi 

– Kurang 

Adanya 

Niatan 

Dari organisasi? Huum, engga mau ikut organisasi dulu, 

mau … ya aku mau jadi entah jadi 

aktivis atau mau nulis, aku pengen 

memenuhi kesenanganku itu, kan kalau 

waktu di Glory memang aku tidak 

menganggap itu sebagai organisasi yang 

membuat aku harus kayak gitu, aku lebih 

banyak ke itu tadi kan dunia intelektual, 

jadi aku anggep itu sebagai istirahatku 

gitu kan, walaupun ya mungkin hampir 

bisa disebut organisasi juga sih tapi itu 

istirahatku, terus … ya itu … itu aku 

ngrasa kayak, “ah organisasi terus bikin 

aku jadi engga punya momen untuk 

menuangkan gagasanku”, makanya aku 

pengen istirahat habis Senat Muda. Udah 

itu 

  

Tapi? Terus tapi ditambahin, “ayolah, divisi 

acara LKTD, ya udah lah engga terlalu 

banyak engga apa-apa, engga sesibuk 

nyari dananya yang lain, acaranya lebih 

singkat, juga toh aku kesempatan untuk 

baca … apa mempelajari soal 

leadership, gitu kan, enjoy juga kok, jadi 

istirahat sebenernya semesterku yang … 

semester berapa to? Ya itu tadi tahun 

kedua ku tu tahun istirahat 
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Hmm oke Aku engga pengen berhenti tapi aku 

cuma pengen istirahat 
  

Oke oke … Udah 

sih itu doang  

Udah? 
  

Heem. Selesai  Yee   

Berapa lama ini? 

Ini tadi aku putus, 

buat baru lagi 

Ya ampun 25 menit 

  

1 jam 40-an 

hehehe it’s okay 

Ngetiknya berarti 8 jam? 
  

Aduh, ah jangan 

gitu 
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Verbatim Subjek O 

Pertemuan Keempat: Senin, 8 Maret 2018, pukul 12.30 – 13.23 

Lokasi: Tempat Duduk Alfamart Tinjomoyo 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Ni aku pegang deh, 

enggak pa pa ya 

(hp untuk 

merekam) 

Ya enggak pa pa 

  

Oke Lho engga boleh mbak   

Hmm, nah, jadi 

mungkin aku bakal 

tanya pertanyaan 

yang mungkin 

kemarin udah 

sempet tak tanyain, 

ada juga yang 

belum sempet aku 

tanyain 

Huum 

  

Nah, ada engga 

kira-kira kamu ikut 

organisasi dari dulu 

itu, itu karena 

untuk menghindari 

hukuman, misalkan 

hukumannya itu 

kalau kita berarti 

kalau engga dapet 

sertifikat engga 

bisa lulus, kan dulu 

kan ada omongan 

gitu tu, harus 

minimal sertifikat 

berapa gitu. Nah 

ada engga? 

Engga tahu ya soalnya kalau secara 

perasaan kayaknya aku engga ngerasa 

make itu untuk alasan untuk 

menghindari hukuman, tapi … 

  

Tapi? Justru malah tak pake alasan buat biar 

aku diijinin ikut lagi hehe organisasi 
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Diijinin sama? Orang tua   

Ohh Huum kayak gitu … soalnya kan tahun 

pertama kan tadinya sama orang tua 

engga boleh ikut organisasi …  

  

Ooh Kayaknya karena pengaruh ini sih, udah 

kebiasaan aja waktu SMA, kalau engga 

organisasi engga engga asik gitu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Lha dulu kok 

engga boleh 

kenapa? 

Tahun pertama dibilangnya fokus untuk 

menyesuaikan sama kesibukannnya, 

sama kuliahnnya, soalnya nanti kalau 

kamu dah nilainya jelek di tahun 

pertama, nanti kepercayaan dirimu di 

tahun-tahun selanjutnya kepengaruh juga 

gitu, jadi mending di tahun pertama udah 

lah engga usah organisasi dulu  

  

Oh … Itu kata orang tua … kata Bapak gitu   

Terus waktu itu 

kamu iming-imingi 

pake sertif? 

Ya … ini sertif … bukan sertifnya tapi 

karena kampus itu penting gitu lho buat 

kerjaan gitu … engga cuma buat nilai 

doang … padahal Bapakku ya udah 

paham sih tapi maksudnya kayak ketika 

itu didorong oleh Kampus, ya udah 

jadinya lebih enak aja 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Oh didorong 

maksudnya? 

Didorong oleh kampus untuk mulai aktif 

sejak tahun pertama 
  

Ooh Huum gitu lho … terus kalau takut ada 

engga sih ... aku engga ada … belum 

keinget perasaan itu, siapa tahu ada tapi 

ter-repress siapa tahu lho ya 

  

Hmm tapi mungkin 

karena kamu engga 

inget mungkin 

memang engga ada 

Bisa jadi ya, nanti kalau inget aku 

ngomong   
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mungkin? 

Ya … Kalau ikut 

organisasi untuk 

dapat penghargaan 

berarti … mungkin 

di awalkah? 

Ikut biar dapet penghargaan?  

  

Huum Penghargaan tu piye to? Maksudnya rasa 

ingin dihargai gitu ya? 
  

Ya ya huum Yaa … kayaknya … kayaknya aku tu 

seneng dihargai gitu lho, aku seneng 

ketika emm … menikmati ketika aku 

dihargai atau di … di diomongin wah 

ikut organisasi wah aktif ini itu … itu 

seneng tapi maksudnya itu sih mboh 

kayaknya itu juga bukan motivasi awal 

gitu 

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

Orang Lain 

Oh Huum bukan motivasi awal   

Ya mungkin ada 

tapi engga engga 

engga besar gitu 

ya? Engga sebagai 

motivasi gitu? 

Iya bukan yang dominan gitu lho 

  

Huum huum Kayak misalkan ikut organisasi, aku ikut 

oh ini ni … aku memang punya 

keinginan untuk dapet penghargaan atau 

diakui gitu kan, tapi bukan lewat 

organisasinya … kalau lewat 

organisasinya waktu itu kalau kan emm 

maksudnya aku memang seneng 

organisasi tapi organisasi yang aku pilih 

yang pertama kan itu pernah cerita kalau 

yang pertama ini termasuk untuk batu 

lompatanku untuk semakin juga dapet 

penghargaan, semakin bisa diakui 

teman-teman kan gitu kan, ada perasan 

seperti itu tapi aku kurang yakin 

seberapa besar 

  

Hmm Cuma, jadi waktu aku milih … emm   
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Senat kan yang waktu itu yang pertama 

kali dibuka apa? Senat. Nah ditawarin, 

“kamu mau Senat apa?” Aku ditanyain 

gitu, waktu itu ngobrol-ngobrol sama 

Senat Muda yang sebelumnya, Mas F 

gitu kan, “ini ada … Senat itu emang ada 

apa aja?”, “ada Advokasi, Advokasi 

kerjaannya gini, Organisasi gini, kalau 

Evapro engga boleh, Evaluasi Anggaran 

katanya engga dulu sama Eksternal”, itu 

aku tanyain, terus aku, “lha tapi emang 

Eva … yang engga boleh untuk di Senat 

Muda yang mana? Yang Evapro doang? 

Besok kamu engga bolehin aku yang 

Evaluasi Anggaran”, “Iya soale itu berat 

O, gitu gitu, susah, belum tentu orang 

pada diterima, itu yang paling, engga 

bolehlah”, semua ya aku … Evaluasi 

Anggaran gitu lho, jadi kayak lebih 

seneng sama yang sulit 

Hmm Kalau semakin sulit aku semakin merasa 

tertantang, tapi juga selama ini dapet ter-

inforcement-nya adalah pengakuannya 

lebih juga … gitu … jadi kayak lebih ke 

itu reinforcement-nya, tapi aku seneng 

ngerasa tertantang, “uh susah, aku 

berhasil”, itu seneng banget, walaupun 

engga dipuji tapi ketika dipuji tu kayak 

… 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Nilai tambah? (Mengangguk), ngono …   

Oke oke oke … 

Bentar nyatet sek 

… Oke, terus 

menurut kamu 

seberapa 

pentingkah eh sek 

sek sek, seberapa 

penting menurut 

kamu aktif dalam 

mengikuti 

Sekarang atau dulu ni mbak? 
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organisasi itu? 

Emm …  Oh kalau sekarang sama deng, ya 

penting banget sih … penting banget 

karena emm nyatanya kalau dulu aku 

ngerasa pentingnya banget itu karena 

ngelatih kemampuan ya softskill itu yang 

engga kelihatan itu, karena nyatanya aku 

merasakan sendiri ada sesuatu yang 

berbeda gitu, aku ngerasakan ada 

pertumbuhan pikiran, pertumbuhan 

kemampuan kerja, kemampuan 

kerjasama, itu lewat organisasi, gitu … 

kalau sekarang emm oh ya aku tetep 

nganggep itu penting, yang aku engga 

anggep penting itu sertifnya kalau 

sekarang 

ReIden 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Dalam 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Kalau dulu aku ngerasa penting banget 

karena itu buat ngelamar kerjaan, buat 

itu ngelamar organisasi yang lain, 

supaya semakin bisa yang ambil yang 

lebih besar atau ambil yang lebih ini gitu 

… terus sertifikatnya tu jadi kenang-

kenangan yang bagus juga gitu kan, itu 

dulu, jadi aku seneng kalau punya 

tumpukan sertif gitu 

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penting 

dari 

Penghargaa

n atau 

Hukuman 

Hehehe Tapi sekarang tuh … kayak buat apa sih 

gitu sertif tebel-tebel 
  

Itu mulai kapan 

kira-kira? 

Mulai … kayaknya tahun ketiga deh … 

 
  

Tahun ketiga …  Yang mulai kayak, “udah lah buat apa 

sih sertifikat”, gitu kan … ya mulai 

tahun ketiga 

  

Setelah ikut apa 

waktu itu? 

… Duh lupa ya … 
  

Tahun ketiga tu …  Setelah aku ngerti soal Sociopreneur   

Oh Bagaimana menjadi entrepreneur yang 

berdampak sosial gitu kan, karena 
ReIden 1 Regulasi 

Identifikasi 
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arahku ke situ kan berarti kan aku berdiri 

sendiri gitu lho aku engga kerja sama 

orang lain, aku udah ini kayak … itu itu 

memperkuat sih kayak sebelum itu aku 

juga merasa kalau sertifikatku udah 

banyak gitu lho, aku ngerasa bahwa 

kapasitasku di sini tu udah pasti 

kelihatan tanpa orang perlu lihat 

sertifikatku 

– 

Kesadaran 

Dalam 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Jadi kepercayaan diriku udah kayak 

mantep dulu terus diperkuat lagi dengan 

aku ngerti Sociopreneur itu bahwa aku 

pengen jalin relasi sebanyak-banyaknya, 

relasi, kemampuan bernegosiasi, terus 

emm studi, ilmu yang aku bawa di 

kepalaku, karya-karyaku, nah aku lebih 

fokus ke gimana caranya membuat karya 

gitu lho, bukan gimana caranya buat 

mendapatkan sertif 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Oke oke … Emm, 

terus nih, apakah 

aktif organisasi itu 

ada hubungannya 

dengan membantu 

mewujudkan cita-

citamu? Ini aku 

tegesin aja sih, 

tanyain lagi 

Huum huum 

  

Huum? Iya. Mewujudkan … ya karena nyatanya 

aku juga terbentuk sampai sekarang 

karena ya organisasi itu gitu, jadi 

seandainya aku engga ikut organisasi 

kampuspun aku ikut organisasi di luar, 

gitu walaupun niatnya tadinya aku mau 

yang engga Senat, atau organisasi 

fakultas, seandainya organisasi 

fakultaspun aku sempet kepikiran, “ya 

udah lah aku ambil Sosial 

Kemasyarakatan”, bukan organisasi 

yang kayak … ya itu kayak Senat itu aku 

itu tidak sesuai jalurku sebenarnya, tapi 
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dia lebih ke ternyata di Senat itu kan 

kepake untuk aku dilatih untuk emm 

daya tahannya, daya kritisnya, terus ya 

banyak hal gitu lho, kalau tak jelasin 

mungkin aku bisa jadi cerita cukup 

panjang lagi, karena ada banyak insight 

di situ 

Hmm hmm Gitu   

Oke oke, berarti 

membantu ya? 

Membantu sekali? 

Huum membantu banget 

  

Huum, terus 

menurut kamu nih 

kira-kira kegiatan 

organisasi itu 

apakah kayak 

sudah mandarah 

daging sama 

kamu? Sama diri 

kamu? Sehingga 

kayak organisasi 

dengan O tidak 

bisa terpisahkan 

lagi gitu? 

Dengan apa? 

  

Dengan O, dengan 

kamu 

Enggak bisa memisahkan  
  

Enggak bisa 

terpisahkan lagi 

… Huum 
  

Huum? Hooh engga bisa, karena … apa ya … 

sebenernya kalau definisi organisasi itu 

yang terorganisir dan lain sebagainya, 

tapi aku lebih kayak aku … kalau 

sekarang ya, aku butuh tim 

  

Hmm Gitu, impian sama kemampuan diri dan 

lain sebagainya itu engga akan lengkap 

tanpa adanya orang lain yang di situ kita 

kerjasama bareng 
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Hmm oke oke Gitu, jadi aku lebih kayak itu aku butuh 

tim. Huum jadi engga, engga bisa kalau 

tanpa tim itu engga bisa 

  

Oke, sejak socio 

itu? 

Iya sejak malah sejak sociopreneur itu, 

dulu aku malah cenderung … lebih, 

walaupun aktif organisasi ini itu tapi aku 

engga ngerasa bahwa tim itu sebagai 

kebutuhan, tapi tim itu sebagai wadah 

untuk aku berkembang, jadi aku lebih 

suka bekerja sendiri gitu.  

Kayak apa bagianku, tak kerjain 

bagianku, tapi begitu udah sering … 

mungkin karena sering juga jadi ketua 

gitu kan, akhirnya lama-lama terbentuk 

bahwa … dengan membagi tugas, 

memberdayakan orang, meng-empower 

orang, mengangkat dia ke potensinya 

yang engga keluar di luar tim, itu kita 

bisa dapet lebih daripada sekedar satu 

tambah satu sama dengan dua gitu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al Ke 

Dalam Diri 

Hmm Nah itu, jadi kayak lama-lama kayak 

“wah bertambah besar peluangnya 

dengan punya tim” gitu 

  

Oke Butuh waktu yang panjang untuk aku 

bisa sampai ke itu, dulunya engga suka 

tim, kerjasama tim itu engga suka 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al Ke 

Dalam Diri 

Oke, mulai suka 

tim sejak socio itu 

kah? Atau akhir-

akhir ini? 

… Terutama pas Senat sih 

  

Pas Senat? Huum pas Senat itu aku ngerasa kalau 

engga ada temen-temenku yang di tim 

itu, engga ada orang-orang hebat di situ, 

aku engga bisa 
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Hmm, sesuka 

apapun kamu sama 

ngerjain tugas 

sendiri gitu ya? 

Tetep tanpa tim 

engga akan bisa 

sesukses itu 

Huum iya gitu 

  

Hmm, oke oke oke, 

emm terus ada 

engga kira-kira 

mungkin waktu di 

awal, itu ada hal-

hal yang kamu 

lakuin untuk 

menyesuaikan diri 

kamu sama 

kegiatan organisasi 

atau aturan-aturan 

di dalamnya gitu? 

Di awalnya? 

  

Huum Untuk menyesuaikan dengan organisasi 

… sebenernya berarti pertama kali aku 

mulai menyesuaikan dengan organisasi 

itu pas SMA berarti 

  

Oh ya? Huum, aku yang orientasinya ke diriku 

sendiri … engga terlalu suka ngatur-

ngatur orang lain, engga suka 

berkoordinasi, engga tahu cara 

koordinasi yang baik, engga tahu cara 

mengkomunikasikan yang bener-bener 

baik itu ya berat sih … kayak misscom 

kuwi makanan setiap hari gitu lho 

  

Ohh Makanan setiap hari … terus ketemu 

orang-orang yang egois, makanan setiap 

hari, ketemu orang-orang yang maniak 

terhadap teman 

  

Maniak 

maksudnya? 

Maniak ki maksudnya sosial banget gitu 

lho, jadi kayak hidupnya itu bergantung 

pada teman … kata orang, pertemanan, 

lingkar pertemanan kayak gitu lah 
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Oh Jadi ketemu orang beragam itu cukup 

melelahkan terutama di awal 
  

Hmm Heem, Itu kesulitannya di situ 

bagaimana menempatkan perasaan 

ketika berhadapan dengan orang-orang 

yang tidak sesuai dengan ekspektasi, 

ketika mengharapkan orang lain, ya 

ekspektasi ya mengharapkan ya? 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai-

Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Huu Ketika mengharapkan orang lain, tapi 

ternyata … 
  

Gini Kok gini kok gitu, gitu, ketemu … 

sensasi ketemu orang yang cocok, 

sensasi ketemu orang yang sama sekali 

engga cocok, macem-macem kayak gitu 

  

Ohhh. Nah, dulu 

waktu SMA kamu 

pernah ikut 

organisasi apa to? 

Mau engga mau ikut organisasi 

  

Kenapa? Jadi kan SMA ku kan asrama, jadi dalam 

setiap angkatanpun ada organisasi gitu 

lho,  

  

Hmm Dipimpin oleh istilahnya Bidel Umum, 

Bidel Umum itu pelayan gitu kan 

Pelayan Umum, terus yang lain-lain ada 

Bidel Kebersihan, Bidel Kerohan … 

Bidel Kerohanian, Bidel Jemuran, Bidel 

sStrika, nah kayak gitu gitu kan asrama 

gitu kan … 

  

Ooooh Nah itu, emm karena semua udah bagi 

tugas, semua ada timnya, ya itu, 

akhirnya belajar di situ pertama kali 

  

Berarti maksudnya 

ngurusin jemuran, 

ngurusin …  

Iya kayak ada tim jemuran, dia akan 

ngoordinir, supaya jemurannya tu yang 

… kan karena cowok-cowok gitu kan, 

“oh ini ada yang engga pernah ngangkat 

jemuran nih”, itu dikasih tahu, oh ini 
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gimana caranya kalau hujan tim jemuran 

itu yang akan pertama langsung lari ke 

jemuran untuk ini, tapikan dibantu sama 

temen-temen yang lain, tapi tetep yang 

in-charge mereka 

Hmm Tetep melayani temen-temen yang lain 

gitu kan, Bidel Setrika kalau setrikanya 

rusak atau apa, koordinasinya itu, nanti 

kalau misalkan ada yang rak nggenah 

dia harus negur kayak gitu 

  

Hmm kamu waktu 

itu ikut apa? 

Aku Bidel … namanya Seremonarius, 

Seremonarius itu untuk ini persiapan 

kalau Ibadah, Misa atau apa gitu, 

Seremonarius itu yang ngurus kayak 

teksnya, siapa yang tugas, kayak gitu 

nah di bawahnya Seremonarius itu ada 

Koster, Koster itu yang nyiapin 

peralatannya, ada Parameta, Parameta 

itu yang hias-hiasnya, bunga-bunganya 

atau apa, kayak gitu terus apa lagi ya, ya 

pokoknya Seremonarius itu koordinat … 

koordinirnya, yang lain … Kerohanian 

itu di bawahnya Seremonarius gitu 

  

Berapa orang 

waktu itu? 

Itu kalau Seremonariusnya dua orang, 

Koster dua orang, emm aku lupa ada apa 

aja, kok aku tiba-tiba lupa ya pokoknya 

ada beberapa orang lah 

  

Kamu waktu itu 

salah satu di 

Seremonarius? 

Di Seremonarius itu 

  

Sama satu temen 

lagi berarti? 

Iya gitu 
  

Dari kelas? Kalau … kan itu per angkatan   

Oooh Jadi kayak per angkatan, setiap angkatan 

ada, setiap semester ganti 
  

Ooh Jadi kayak, nih aku angkatan pertama, 

tahun pertama kelas satu misalkan, 
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sebenernya kita tahun pertama kelas nol 

Oh Kelas nol dipimpin oleh satu Bidel 

Umum, terus nanti temen-temen 

seangkatannya jadi bidel-bidel di 

bawahnya, gitu, nanti terus, tapi di kelas 

satu, kelas dua kelas tiga juga ada 

sendiri-sendiri tapi nanti ada OSIS, tapi 

OSIS baru bisa ikut setelah kelas satu, 

setelah kelas satu nanti emm jadi kita 

kalau ikut OSIS tu udah dapet jabatan di 

angkatan, dapet jabatan juga di OSIS 

  

Ooh  Misalkan kita di angkatan dipercaya jadi 

Bidel Air Minum gitu kan berarti harus 

setiap hari ngangkutin galon atau air ke 

ke … ini kan ke angkatan tapi disatu sisi 

dia dapet tugas misalkan Bidel Olahraga, 

ya berarti harus nyiapin check-in 

perlengkapan olahraga untuk 

kepentingan ekstrakurikuler lengkap 

engga, pelatihnya ada atau engga kayak 

gitu, itu OSIS, dulu gitu 

  

Berarti berubah-

berubah terus 

setiap 

semesternya? 

Huum 

  

Posisi jabatannya 

pun juga berubah 

beruba? 

Iya huum, ada kepanitiaan juga, jadi ada 

OSIS, angkatan ada kepanitiaan, 

kepanitiaan itu kalau ada event-event 

  

Ooh Malam Musik Seminari, Malam 

Kreativitas, Perayaan Petrus Kanisius 

kayak gitu gitu 

  

Kamu ikut 

semuanya? 

Emm … Malam Kreativitas pernah, 

emm MAMURI pernah, dulu sekretaris 

… sekretaris pernah bendahara pernah 

eh engga deng eh iya bendahara pernah 

deng tapi lebih seringnya jadi sekretaris, 

gitu, bendahara beberapa kali juga 

  

Oh oke, berarti Wah iya pasti gitu kan   
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empat tahun penuh 

ikut terus? 

Harus po? Huum tapi kayak kecuali OSIS, kecuali 

OSIS sama kepanitiaan 
  

Oooh  Diusahakan semua ikut tapi belum tentu 

semua ikut 
  

Oh oke Gitu, terus per angkatan juga ada 

kepanitiaan juga 
  

Hmm Hari Orang Tua, itu kan ngadainnya per 

angkatan, nah itu ada kepanitiaannya 

lagi, kayak gitu 

  

Oh oke oke Huum banyak   

Awalnya berarti 

kenapa? SMA 

awalnya ikut 

kenapa waktu itu? 

SMA ikut ya karena itu kewajiban kalau 

ikut asrama itu 

 
ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Oh kewajiban Huum   

Harus maksudnya 

ada kayak 

angkanya engga? 

Minimal berapa 

ikut gitu? 

Engga ya pasti ikut 

  

Oh pasti? Huum kayak engga ada angka, ya kalau 

kamu engga ikut berarti ya kamu bukan 

siswa di situ 

  

Oooh gitu, oke oke 

oke 

Huum 
  

Terus terus, SMP 

dulu engga aktif? 

Atau gimana? 

Pengen, tapi engga jadi,  

  

Hmm Cuma pengen doang   

Berarti mulai aktif 

bener-bener itu 

SMA ya? 

Huum 

  



260 
 

 

Oke oke Eh SMP tu kayak abstrak gitu lho 

kerjaannya ngapain atau apa, aku pernah 

dijadiin ini tapi engga pernah kerja 

karena engga ngerti kan 

  

Hmm Terus engga ada yang bimbing gitu kan, 

namanya anak SMP kan pengennya 

main atau apa kalau engga ada yang 

bimbing engga ada yang ngarahin engga 

pernah ada yang hubungin, yo wes rak 

kerjo 

  

Heem, apa waktu 

itu? 

Ada di SMP Negeri tapi aku masuknya 

… apa ya? 
  

OSIS? He’e, OSIS, aku pernah OSIS ternyata 

haha tapi engga kerja … sek sek sek apa 

namanya ya … emm istilahnya apa sih, 

kayak istilahnya kerohanian tapi dalam 

bahasa yang lebih islami apa ya aku lupa 

… ke ke ke ke … 

  

Apa? Rohis? Bukan bukan bukan   

Keagamaan? Lupa aku   

Ya udah lah ya ya Pokoknya itu lah, padahal aku Katolik 

hahaahaa di sekolah negeri disuruh jadi 

itu hahaha 

  

Hahaha oke oke 

oke berarti engga 

kerja waktu itu 

Ora kerjo 

  

Hahaha, title tok ya Huum   

Oke, nah berarti 

emm menurut 

kamu kegiatan 

organisasi 

merupakan suatu 

titik titik … 

lanjutkan. Bukan 

definisi lho ya, 

menurut kamu 

organisasi 

Suatu … ni yang muncul pertama ya 
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merupakan suatu? 

Huum Barusan muncul, yaitu organisasi itu … 

kalau suatu aneh ya 
  

Piye? Ya pokoknya guru bagiku   

Oh Guru untuk pengalaman yang nyata 

untuk aku trial and error, supaya 

semakin siap untuk ke arah impianku, ke 

arah untuk semakin bisa survive 

  

Emm … Berarti 

penting banget ya? 

Engga ada guru 

kita engga belajar 

dong 

Iya 

  

Oke oke heem, eh 

kamu mau minum 

apa? 

Engga usah 

  

Kamu udah makan 

belum? 

Udah baru aja makan, jam 11 
  

Engga mau minum 

nih? 

Nanti aja 
  

Huum oke, lha 

terus nih, berarti 

kan istilahnya 

kamu udah enjoy 

gitu ya ikut 

organsasi? 

(Mengangguk) 

  

Tapi kalau dilihat 

dari dasarnya, dari 

basic-nya kamu 

ikut organisasi itu 

karena memang 

ada perasaan 

seneng dulu, basic-

nya … 

Karena perasaan seneng? 

  

Huum, atau karena 

untuk mewujudkan 

impianmu itu? 

… Lebih besar impian sih 
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Lebih besar yang 

mana? 

Hmm Yang aku alami selama kuliah lho ya   

Hmm Yaa kalau untuk senengnya ... engga sih 

maksudnya kayak itu bukan yang karena 

aku seneng organisasi makanya aku 

pengen organisasi engga, kayaknya 

engga deh 

  

Hmm oke, berarti 

lebih ke impian itu 

tadi ya? 

Hooh 

  

Mungkin karena 

dari impian itu 

terus kamu emm 

istilahnya apa ya 

… terbawa suasana 

karena semangat 

gitu kan, ya 

akhirnya enjoy, 

seneng gitu ya? 

Nah iya, huum lebih ke situ 

  

Oke, nyaman juga 

kan di dalamnya 

kamu? 

Huum, nyaman 

  

Heem oke Ya walaupun engga nyaman pas Ketua 

Senat aja itu, capek 
  

Oh capek Capek. Capek batin dan fisik, tapi ya, 

nyaman 
  

Hmm oke… Udah 

sih 

Udah? 
  

Huum, kan ini 

cuma mau tanya 

yang belum 

ditanyain doang 

Sama klarifikasi? 

  

Hooh, oke berarti 

kamu ikut 

organisasi, tak 

(Mengangguk) 
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ulangi ya? 

Bukan karena ingin 

mendapatkan 

penghargaan atau 

menghindari 

hukuman, bukan 

ya? 

Huum 

  

Terus juga bukan 

untuk mendapatkan 

pengakuan dari 

orang lain? Bukan 

kan? 

Bukan  

  

Terus … bentar Walaupun kamu bilang bukan tapi ya 

tetep ada porsinya lah 

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

dari Orang 

Lain 

Huum tapi bukan 

itu dasarnya kan? 

Huum 
  

Terus kamu 

menganggap 

kegiatan organisasi 

itu penting ya 

penting 

(Mengangguk) 

  

Eh tapi di awal 

waktu kuliah kamu 

ikut organisasi 

karena apa? Masih 

karena sertif? 

… Iya 

  

Masih karena sertif (Mengangguk)   

Terus ikut 

organisasi juga … 

Eh tadi kalau yang sertifnya lebih ke … 

kalau sertifnya lho ya 
  

Apa apa? Kalau sertifnya lho ya, aku lebih ke 

bukan organisasinya sih karena kan 

kayak … emm kalau sertif lebih ke 

kayak ke seminar-seminar, workshop 

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penghargaa
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gitu, tapi kalau organisasi itu lebih ke 

pengalaman yang bisa itu masuk CV 

n atau 

Hukuman 

Oh masuk CV … Huum   

Oke oke oke, 

memperpanjang 

CV 

(Mengangguk) 

  

Oke, terus berarti 

alasan kamu ikut 

organisasi itu emm 

daripada senang, 

ya ada senang tapi 

bukan itu dasarnya 

gitu kan? Karena 

untuk mewujudkan 

impian kamu gitu 

toh? 

Huum huum 

  

Oke sudah, yee 

selesai 

Hahaha, feel-nya kan baru kerasa lagi 

kemarin gitu kan 
  

Oh mau diceritain 

lagi ga? 

Hmm … kayaknya aku kan … emm aku 

kan orangnya sukanya baca, aku 

orangnya juga suka nulis, aku punya 

banyak gagasan gitu lho 

  

Huum Ya memang Puji Tuhan organisasi ni 

bikin aku lebih membumi mungkin ya 
  

Hmm Ya aku ngerasa aku bisa lebih membumi 

dan lebih praktis juga, praktis tu 

maksudnya ke arah praktek gitu lho, 

bukan praktis instan ya, lebih praktis itu 

emm cuma dulu aku kepikirannya kan 

pengen nulis, penelitian, pengen  

  

Profesor? Huum profesor, dulu tu aku dah … 

kepikiran tu pengennya di tahun ketiga 

itu, ya tadi selain apa kan memang aktif 

secara sosial tapi aku lebih, aku pengen 

sering kayak menuangkan gagasanku 

lewat tulisan itu, gitu karena pertama … 

aku ngelihat peluang, eh itu pertama atau 

engga ya, ya wes pokoknya di situ aku 
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ngelihat peluang, aku ngelihat peluang 

bahwa engga banyak anak UNIKA yang 

kayak gitu, mereka kan aktif organisasi, 

aktifnya cuma kepanitiaan ini itu, bikin 

event, sesuatu yang berbau intelektual, 

mengkritisi sesuatu atau menganalisis 

sesuatu tu engga banyak, udah, “ini 

peluang banget lho”, gitu. Ketika engga 

banyak yang ambil, menurutku selalu 

peluang besar, dari dulu aku suka kayak 

gitu, gitu to 

Hmm Tapi di lain sisi juga aku enjoy gitu lho 

mboh engga tau kenapa semales 

malesnya kau baca buku, semales-

malesnya aku untuk memulai belajar 

atau mulai ini tapi aku selalu tertarik, 

selalu penasaran sama buku-buku yang 

ada di kosku, buku-buku yang ada di 

Gramedia, artikel-artikel pemikiran 

pemikiran orang lain, aku penasaran soal 

keadaan di dunia ini secara luas, aku 

pengen eksplor di situ 

  

Hmm Nah itu makanya ni karena sekarang aku 

ada di posisi yang sebenernya lagi aku 

engga begitu srek, yang ini lagi niatku 

sebenernya motivasiku eksternal, itu 

prokras … aku jadi sering prokrastinasi 

gitu, bukan passion-ku gitu lho, 

maksudnya ya mungkin karena aku 

engga segera mulai misalkan kayak 

skripsi 

  

Hmm Kenapa aku skripsi engga mulai-mulai, 

kayak aku ngerasa ada mindset-ku yang, 

aku rasa ini juga salah sih, emm skripsi 

itu terbatas gitu lho, cuma, maksudnya 

… aduh itu nanti apa sih, masih kayak 

tuntutan yang karena semua orang pasti 

lakukan itu, sedangkan aku pengen 

eksplor tulisan-tulisan yang engga harus 

berbau ilmiah dan engga harus berbau 

maksudnya kayak distandarisasi bahwa 
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ini kudune ngene, referensinya … 

referensinya minimal ini ini ini 

Oh Sebenernya engga apa-apa kalau Dosen 

pembimbingku asik gitu kan, berpikiran 

luas, aku juga mulai kepikiran aku 

pengen kualitatif gitu karena bisa lebih 

eksplor, di situ memasukkan gagasanku 

mungkin bisa lebih banyak gitu kan, tapi 

ya sebenernya kuantitatifpun bisa gitu 

dibagian pembahasan kan … gitu … ya 

tapi engga tahu nih lagi prokrastinasi 

karena plus juga … masih dipercaya 

untuk mimpin organisasi yang CAS itu 

kan. CAS ki sakjane aku males juga  

  

Hahahaa. Makin 

males? 

Apa? 
  

Makin ke sini 

makin males? 

Engga sih, kalau makinnya engga. Aku 

males, memang dari awal males 
AMot 1 

Amotivasi 

– Kurang 

Adanya 

Niatan 

Oh dari awal Dari awal males, kenapa karena ya Puji 

Tuhan aku memang bisa dapet banyak 

channel 

  

Huum Aku bisa ketemu orang-orang yang para 

pecandu narkoba, ini juga maksudnya 

secara gengsi di CAS sebagai ketua itu 

juga dapet 

  

Huum Punya kesempatan lagi untuk mengolah 

diri dan berlatih komitmen 
  

Huum hehehe Tapi kan ora sesuai mbek milestone-ku 

ki lhoo 
  

Hahaha huum Terus habis itu juga aku kudu … lagi-

lagi terbatas gitu, aku di sebuah tim yang 

aku engga, belum bisa jadi aku banget 

gitu, aku butuh pelan-pelan gitu, 

sedangkan aku … ni aku lagi berjalan, 

kakiku ada di dua perahu gitu kan 

ibaratnya kan itu suatu yang mustahil 
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atau menyulitkan kan, satu kakiku di 

Idea Community, satu kakiku di CAS, 

dimana dua-duanya yang satu ni kayak 

impianku banget yang satu ni pengen tak 

garap bener-bener karena masih babat 

alas gitu 

Oh, maksudnya 

babat alas? 

Ya kan masih baru berdiri. Belum jejek 

arahnya mau kemana belum jelas 
  

Ooh Aku … jadi kayak ini aku kemakan mati 

oleh sisi perfeksionisku yang masih ada 

juga gitu, aku pengennya ya yang terbaik 

buat semuanya yang kalau di situ aku 

totalitas, nah tapi jadi skripsinya 

prokrastinasi 

  

Hmm kenapa? 

Karena engga ada 

waktu atau males? 

Yaa yaa … Ada waktu tapi mikirnya 

kadang ngerasa, ah mending energiku 

buat ini energiku buat ini, tapi kadang 

juga ketika ada energi buat ngelakuin 

sesuatu tapi kayak “ah engga terlalu 

mendesak, nanti dulu” 

  

Emm ditunda Huum ditunda … Sedangkan aku tuh 

kalau udah mulai fokus sama satu, enjoy 

sama satu, totalitas sama satu, itu bisa 

nonstop 

  

Hmm  Bisa engga berhenti-berhenti dan aku 

enjoy di situ gitu lho, bahkan tidurku 

kurang-kurang pun aku bahagia … 

karena aku fokus, kalau engga fokus itu 

nggemesin gitu lho kayak gini gitu lho 

jadinya, ahh rak bar bar 

  

Oke, jadi kecabang 

gitu ya pikirannya 

Huum, aku seneng fokus satu 
  

Lha kamu? Karena ha?   

Heem heem 

kenapa? 

Kalau nyabang tapi kayak masih kayak 

kuliah walaupun nyabangkan tapi kan 

kita tinggal ikutin tuntutan, lead-nya, 

leader-nya siapa? Dosen, kan kita 

tinggal ikut, berarti tinggal kerjain 
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sebaik mungkin bagian kita, nyabang, 

nyabang tapi kan di sini ibaratnya kita 

karyawannya gitu 

O iya sih lebih los 

gitu ya hatinya 

kayak engga ada 

beban gitu 

Huum, lha skripsi leader-nya siapa? 

  

Ya kita sih Huum   

CAS? CAS, aku … ini juga aku engga bisa 

pasrahin sepenuhnya ke E, E itu kalau 

aku tak biarin aja wes urusan mbek Pika 

ora mlaku … dia juga engga akan 

ketemu sama ... E itu jago di … dia itu 

punya maksudnya punya pemikiran yang 

maju, dia bisa membujuk orang, tahu 

bagaimana masuk ke celah-celahnya 

orang tapi untuk komitmennya terus 

ke… ibarat jadi aku kalau ini Idea tak 

los in ya wes rak mlaku 

  

Hmm Gitu, makanya ya aku jadi leader di tiga 

tempat 
  

Hmm, hla selesai 

kapan to CAS-nya? 

Aku pengennya, aku tak batesin sampe 

Bulan … Juni eh Juli 
  

Juli? Udah bilang? Aku udah ngomong sama beberapa 

temen 
  

Hmm Pokoknya Bulan Juli mboh engga mau 

tau kalian mau ngomongin aku apa 

karena kerjaannya engga nyampe 

setahun, aku bodo amat haha, tapi kita 

udah harus regeneris … regeneralis … 

regenerasi … ya itu lah 

  

Regener … Ya itu   

Haha ya itu lah Regenerasi   

Lha harusnya satu 

tahunnya kapan? 

Bulan apa? 

… Kalau engga Januari, Februari 
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Tahun depan? Hooh   

Oh yo sek lama ya 

… Berarti baru 

mulai? 

Iya 

  

Hmmm oke oke, 

hmm ya sudah, lah 

berarti baru 

setengah jalan nih 

istilahnya? Udah 

minta di regenerasi 

hahaha 

Oh ya to ya … setuju to ya … soalnya 

juga kalau engga di regenerasi, wes 

kacau, sumber daya kita tu dah mulai 

mencar mencar, fokus tesis, pengen 

cepet lulus, fokus skripsi, pokoknya gitu 

gitu nah ini tiba-tiba 

  

Jadi di nomer 

sekiankan ya? 

Huum … tiba-tiba aku gemes 
  

Heheh Karena ini kesadaran buatku jadi gemes 

sama Pak I 
  

Hahaha Heuh kenapa to enggak boleh 

regenerasi, tapi ya piye ya, memang 

nyatanya belum siap sih 

  

Iya Temen temen, aku juga gemes sama 

temen temen juga karena mereka pengen 

pada, udah lah kita aja cukup, ini gimana 

kalau tambah banyak repot, ya, batinku, 

pengen tak … kadang sesekali pengen 

tak ndasmu gitu lho 

  

Hihihihi Piye jal, kene ki rak pengen sak umur 

hidup ning kene terus haha 
  

Hahahaha oke oke, 

lha jarang rapat 

apa? 

Sering, seminggu sekali pasti rapat 

  

Oh hla kok hawane 

kayak Sapsi 

kemarin he 

Engga, mlaku terus kok, timbang Sapsi 

kemarin aku ngerasa ini lebih hidup   

Oh gitu Huum, jujur aku ngerasa lebih bangga di 

sini daripada di Sapsi awal-awal, kalau 

Sapsi yang sekarang kan aku engga 

paham 
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Verbatim Subjek O 

Pertemuan Kelima: Kamis, 12 April 2018, pukul 14.38 – 14.50 

Lokasi: Kantin Gedung Thomas Aquinas 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Ke, tak mulai ya Ya   

Mulai ya, oke. 

Jadi tu aku 

sebenernya cuma 

mau tanya tok, 

kemarin kan 

emm dari hasil 

wawancara yang 

kemarin 

kemarin, itu … 

kan bisa 

disimpulin kalau 

awalnya, awal 

emm semester 

awal kamu ikut 

karena sertif 

ndakan? 

(Mengangguk) 

  

Sertif itu ya, 

terus udah mulai 

engga 

mementingkan 

sertif setelah tau 

socio? 

Sociopreneur? 

… Setelah … heem ya kurang lebih setelah 

itu lah, setelah aku punya pemikiran ya 

satuya Socio enterpreneur sama … heem 

sih heem lebih ke Socio itu deng, tak pikir 

kan aku coba inget-inget lagi, aku pernah 

kepengen … pernah ikut apa ya, MLM 

juga gitu kan, tapi tu setelah aku pikir-pikir 

aku masih ada kepengen nyari sertif juga 

sih, tak pikir udah engga ada, tapi ternyata 

masih ada kepengenan nah baru pas Socio 

itu, oke lanjut, gimana? 

  

Nah kamu tau 

Socio-nya dari 

apa ig? 

Hmm  

  

Awal kamu bisa 

jadi punya 

Awal banget apa ya   
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mimpi ke situ? 

MLM? Bukan   

Senat? Tak telusuri coba ya   

Huum Aku sempet saking pengennya, waktu itu 

begitu Kompas … ni aku masih nelusuri 

ya, saking pengennya waktu aku, pas 

Kompas itu … (makanan datang), Kompas 

kirim email ke aku, kalau ada buku 

keluaran terbaru tentang Sociopreneurship, 

itu sampai hari itu juga langsung aku beli, 

begitu dapet email-nya langsung aku beli 

gitu, karena aku saking pengennya 

  

Hmm Eem … aku tu ngelihat dimana sih, apa 

gara-gara aku … lah aku kok lupa ya Mbak 

ya 

  

Lupa? Tapi sambil … aku pernah kegiatan apa 

lagi ya, aku pernah kegiatan ini juga, emm 

yang YES FOR SDG 

  

Huum Ke Thailand    

Huum Itu kan juga ketemu orang yang dia hidup 

dari kerjaannya di … apa namanya … 

emm kegiatan sosial, karena memang udah 

ada lembaganya, nyatanya mereka bisa 

hidup 

  

Hmm Aku denger cerita juga soal Pak E, Pak E 

Dosen Psikologi yang akhirnya dia 

fokusnya ke LSM, dia ninggalin Dosennya 

… Apa ya … Aku butuh nginget nginget 

sih, lupa cuma salah satu kata-kata yang 

juga bikin memperkuat, entah ini 

memperkuat atau ini jadi dasarnya ya 

  

Hmm Tapi kayaknya ini yang memperkuat, hmm 

kalau memang … apa ya kalau memang itu 

mimpimu ya hiduplah di situ gitu lho, 

bukan, jangan separo separo misalkan 

kayak wah aku pengen, hmm jadi, aku 

suka banget musik nih, ya udah lah, hidup 
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di musik, perdalam itu, perkara nanti duit 

ada atau engga, lama lama kalau kamu 

total dan serius di situ kan duit masuk 

Hmm Atau cari peluang lah yang berhubungan 

dengan musik gitu, kalau kamu punya 

impian jadi apa, ya intinya hiduplah di di 

passion-mu. Bukannya disambi, kalau 

disambi nanti bisa jadi malah engga 

terwujud, banyak orang yang punya 

impian, ini, aku punya impian ah aku 

pengen punya … apa aku bisa pengen 

semakin berarti buat orang lain, aku 

pengen bisa ngelayanin orang lain kayak 

gini gini gini gini, aku pengen punya panti 

asuhan, aku pengen punya sekolah, nah 

gitu, tapi akhirnya itu engga terwujud atau 

paling engga tertunda sampai usia tua gitu, 

gara-gara mereka “itu nanti yang penting 

aku mapan dulu”, mapan jadi nyari kerjaan 

dulu tapi akhirnya tersibukkan oleh 

kerjaannya itu … terus akhirnya itu 

ditinggalin, engga terwujud, yaa aku engga 

pengen apa aku engga pengen kayak gitu, 

contoh siapa ya yang aku tiru ya, oh iya 

aku juga emm tokoh yang memperkuat aku 

itu 

  

Itu lho yang 

keluar di Kick 

Andy, siapa 

namanya 

Siapa 

  

Yang kelaur di 

Kick Andy yang 

kamu lihat di 

Kick Andy …  

Di Kick Andy? 

  

Yang punya 

sekolah 

Oh bukan bukan, kalau itu kan … kalau itu 

dia walaupun memang Sociopreneur, dia 

memang Sociopreneur juga tapi dia dari 

MLM 

  

Oh huum oh iya Huum dia dari MLM, tapi tokoh panutanku 

bukan dia, maksudnya untuk yang 
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ya ya   Sociopreneur, “Ah aku pengen jadi 

Sociopreneur”, bukan dia, dia itu tokoh 

panutanku di bagian yang lain 

Hmm  Hmm apa ya, ada … waktu itu pernah jadi 

pembicara kok, jadi pembicara di acaranya 

SYI tu, SYI itu apa, Soegijapranata Youth 

Impact 

  

Hmm Tapi engga jadi dateng, harusnya sama Bu 

L, terus emm tapi dia diundang lagi di 

acaranya Optional Training, nah dia 

dateng, kayaknya aku ada namanya di sini 

(di Tab) 

  

Hmm Tapi lemot hahaha   

Ya ga apa-apa, 

pelan pelan. And 

then? 

Tuh, apa lagi ya yang memperkuat ya … 

  

Berarti awal 

mula kamu 

punya mimpi 

Socio itu setelah 

mendengar itu? 

Ya itu banyak hal yang aku ceritain yang 

memperkuat memperkuat, “aku pengen 

kayak gini, aku pengen kayak gini”, 

apakah aku mulai itu gara-gara aku suatu 

permenungan setelah banyak hal yang aku 

lihat amati terus aku memutuskan oh aku 

jadi Sociopreneur, atau ada satu tokoh 

yang langsung bikin, “wah aku pengen 

kayak dia”, itu aku lupa gitu lho masih 

engga inget 

  

Hmm Begitu   

Berarti sekitar 

semester? 

Ya itu sekitar waktu jadi, sekitar waktu 

jadi Senat sih 
  

Oke, terus itu 

setelah kamu 

kenal Socio 

jadinya sekarang 

kamu ikut 

organisasi 

karena untuk 

menunjang cita-

Huum 
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cita gitu kan? 

Huum to? Huum   

Nah terus ada 

juga engga 

perasaan kamu 

itu ikut 

organisasi 

karena udah 

merasa itu 

menjadi satu 

sama diri kamu? 

Menyatu sama 

diri kamu? Kalau 

misalkan kamu 

engga ikut 

organisasi 

rasanya kayak 

ada yang kurang 

gitu 

Ini kamu pernah, aku inget kamu pernah 

nanyain ini juga 

  

Huum Dan apa ya, jawabanku masih sama karena 

aku ngerasanya kayak ee mboh sih aku 

kayak bukan kalau engga ikut organisasi 

aku kurang atau apa gitu. Organisasi itu 

adalah bagian dari aku mencapai impianku, 

karena aku engga bisa terlepas dari 

namanya sebuah tim, sebuah pengelolaan 

untuk bisa sampai ke situ 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Berinteraksi dengan orang, itu yang engga 

bisa lepas dari aku, aku seneng berinteraksi 

dengan orang lain, tapi untuk berorganisasi 

atau tidak, menurutku itu adalah cara 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenangan 

Hmm Heem itu adalah cara yang perlu aku 

tempuh untuk bisa sampai ke impianku 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm oke Engga kayak kalau aku engga ikut 

organisasi aku ngerasa kurang, engga, tapi 

kalau aku tidak berusaha mengejar 
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impianku itu, aku engga ngerasa itu aku 

Hmm Caranya apa? Kebetulan cara yang 

ditunjukkan oleh semesta dari pengalaman 

pengalamanku adalah lewat organisasi, 

kalau misalkan semesta nunjukinnya, ya 

udah kamu jadi penulis aja, tinggalkan 

organisasi, ya udah aku jadi penulis 

  

Hmm Tok   

Hmm Ya udah organisasi aja engga usah jadi 

penulis, ya udah aku organisasi tok, engga 

usah jadi penulis, tapi nyatanya kan aku 

juga masih me… emm punya apa kayak 

suka menulis, dan organisasi, bekerjasama 

dalam tim lebih tepatnya, jalin relasi 

dengan orang lain 

  

Hmm oke Gitu   

Berarti kalau 

misalkan aku 

tanyain, motivasi 

yang paling 

mendasar, yang 

bener-bener 

paling mendasar 

bagi kamu untuk 

ikut organisasi, 

itu apakah, satu 

karena cita-cita? 

Huum 

  

Atau karena dua, 

karena kamu dah 

merasa itu udah 

menyatu sama 

diri kamu? Yang 

paling dasar 

yang mana 

berarti? 

Yang cita-cita 

  

Cita-cita? Huum   

Hmm, berarti 

karena ada cita-

Huum huum, jadi pertama cita-cita dulu, 

bukan karena ... ya intinya itu bukan jadi 
ReIden 2 Regulasi 

Identifikasi 
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cita dulu baru 

mengikuti yang 

apa tadi, karena 

sudah merasa 

menyatu dengan 

diri kamu kah? 

pusat, titik pusatnya gitu kalau untuk jadi 

… berorganisasi bukan titik pusat, titik 

pusatnya impianku 

– 

Menentukan 

Tujuan 

Heem oke oke 

oke, berarti ada 

yang mau 

dicapai gitu ya 

Huum 

  

Oke Oh namanya,    

Apa? Salah satunya Andri Rizki Putra   

Heem Terus … Andri Rizki Putra … siapa lagi ya 

contohnya ya … aku lupa waktu itu aku 

lupa nama petaninya siapa ya … pernah 

ada petani yang … dia punya inovasi dari 

petaniannya itu 

  

Itu petaninya 

juga keluar di eh 

jadi bintang 

tamu di Optional 

Training? 

Kayaknya…aku lupa, tapi pernah aku 

nonton dia di…di mana … TA 

  

TA? Theater TA   

Hmm Aku lupa acaranya apa   

Hmm okay Oh itu SYI deng sorry, SYI, 

Soegijapranata Youth Impact 
  

Hmm … okay, 

berarti emm 

kalau aku 

ulangin, motivasi 

awalnya itu 

karena sertif, 

kemudian mulai 

berubah setelah 

kamu kenal 

Sociopreneur 

Huum 
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Sekitaran waktu 

jadi Ketua Senat, 

terus habis itu 

sekarang jadinya 

motivasinya 

yang paling 

mendasar adalah 

cita-cita, karena 

cita-cita? 

Huum 

  

Oke, bukan 

karena merasa 

itu sudah jadi 

satu sama diri 

kamu gitu ya 

Bukan bukan 

  

Huum, okay 

udah gitu doang 

Sip 
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Verbatim Subjek O 

Pertemuan Keenam: Selasa, 15 Mei 2018, pukul 13.14 – 13.39 

Lokasi: Kos Subjek di Daerah Pentul 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Nah oke, jadi 

kemarin kan udah 

tanya nih tentang 

macem-macem 

kegiatan kamu 

terus motivasinya 

kan bisa disimpulin 

kalau ternyata 

kamu ikut karena 

cita-cita 

Huum 

  

Nah, terus kan 

kemarin kamu juga 

sempet bilang 

kalau udah pengen 

berhenti dari CAS 

tuh? 

Huum 

  

Nah berarti 

sekarang apakah 

ketika kamu ikut 

CAS sekarang ini, 

motivasi karena 

cita-citanya itu 

masih ada atau 

lebih ke udah ingin 

berhenti? Engga 

ada niatan lagi 

untuk lanjut? 

Hm masih ad … masih ada cita… karena 

cita-citanya,  

 

 

 

 

kalau pengen berhentinya kayak itu 

sebenernya cuma ngeluh capek aja … 

kayak gitu 

ReIden 2 

 

 

 

 

AMot 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

 

Amotivasi 

– Kurang 

Adanya 

Niatan 

Aaah Gitu kan, soalnya kalau, bayangin nih ya 

kalau gara-gara capek, gara-gara bosen, 

gara-gara engga sesuai, terus aku 

berhenti, kan komitmenku kan 

dipertanyakan, padahal komitmen itu 

kan butuh pengakuan dari semua orang 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 
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gitu lho 

Huum Itu, dimanapun apapun yang kamu 

kerjakan orang akan ngelihat hasilnya 

walaupun itu kayak, “wah itu, karena 

engga sesuai mintanya O”, atau apa, 

makanya itu orang engga akan ngelihat, 

gitu kan 

  

Hmm Jadi ya harus totalitas dimanapun   

Huum. Berarti 

masih ada karena 

cita-cita gitu? 

Huum, kayak gitu 

  

Tapi pengen 

berhenti sesegera 

mungkin? 

Sesegera mungkin menyelesaikan 

kerjaan   

Hmm Gitu. Kalau berhenti tu kesannya kayak 

… sebenernya kalau berhenti, ya kalau 

memang bisa berhenti ya berhenti, tapi, 

yang aku maksud berhenti itu emm wes, 

aku wes, kerjaanku wes beres, tanggung 

jawabku sudah, CAS-nya udah bisa 

mandiri tanpa aku 

  

Huum Kayak gitu gitu yang aku maksud 

berhenti 
  

Hmm Kayak gitu   

Terus mau kamu 

tinggalin gitu? 

Huum, kalau itu udah siap semua, udah 

kelar semua 
  

Hmm. Lha kira-

kira bisa engga? 

Sekarang belum, aku masih harus … 

struggle, paling engga apa, harus 

berusaha keras … kayaknya paling cepet 

ternyata aku baru bisa berhenti 

September 

  

Kenapa? Karena … emm anak-anaknya 

kebanyakan angkatan tua, terus pada 

lebih wegah wegahan daripada aku gitu 

kan 

  

Hmm Karena ada yang udah mau mikir skripsi,   
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tesis, PKPP gitu kan, kalau S2 juga. 

Emm yang yang angkatan 2015 udah 

sibuk organisasi lain, ada yang sibuk 

nyari duit 

Hmm Kalau aku … buru-buru engga bisa, jadi 

terus kenapa ngincer, apa, Agustus itu 

mau regenerasi, kenapa pilih Agustus? 

Karena Juli itu kan selesai PICASO 

  

Hmm Nah menurutku PICASO anak-anaknya 

berpotensi 
  

Ooh Heem jadi tapi kan bulan Juli OPREC 

engga bisa, habis PICASO mereka 

liburan 

  

Hmm Berarti Agustus, habis itu sampe 

Agustus berarti pembekalan, 

pematangan, mereka ya mastiin siap atau 

engga, baru dilepas, tapi orang temen-

temen pada mintanya, “wes O, setahun”, 

gitu, yo … jadi mungkin, kayaknya 

September itu juga muluk muluk sih 

  

Hmm Karena aku masih harus nyiapin setelah 

udah dapet anggotanya, setelah maju, eh 

setelah maju, setelah mandiri, tanggung 

jawabku tinggal satu lagi. Nyiapin ketua 

  

Hmm Nah tu, yang bisa … yo ya bukan ketua, 

kalau ketua CAS-nya kan sebenernya 

Dosen 

  

Hmm Tapi kayak yang ngeordinir mahasiswa   

Hmm Gitu, itu nyiapin itu yang nganu lagi … 

(ada mobil hendak lewat depan kos 

subjek tidak bisa karena terhalang 

motor yang parkir dipinggir jalan) … 

kamu parkirnya dimana to? Itu motor, 

mobilnya muter og 

  

Gak pa … gak pa 

pa? 

Eh ini udah, di pause 
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Oke, gak pa pa kan 

itu? 

Gak pa pa. kamu tadi mepet ta? 
  

Emm ya heem sih Udah udah. Eh di depannya apa di 

belakangnya tadi? 
  

Belakangnya, ada 

jemuran to? 

Kalau dia mau lewat pasti ngetin 
  

Hmm … iya sih. 

Hmm berarti … 

masih tetep lebih 

besar ke cita-

citanya gitu ya? 

Heem 

  

Hmm … 

Keinginan untuk 

berhentinya lebih 

karena untuk 

menyiapkan, eh 

supaya tanggung 

jawab kamu selesai 

dulu gitu? 

Huum 

  

Tetep ingin kamu 

selesaikan dulu? 

Iya tetep aku selesaikan dulu, 

maksudnya kayak, pengen berhenti tu 

kayak ibaratnya kayak aku tu pengen 

cepet-cepet lulus, nah kayak gitu lho 

  

Lulus dari? Pemikirannya, pola pikirnya, aku pengen 

cepet lulus dari kuliah 
  

Hmm Gitu, kayak semakin cepet lulus, makin 

cepat kerja, kayak gitu kan 
  

Hmm Semakin cepat selesai CAS, semakin 

cepat aku bisa ngerjain apa yang aku 

pengen 

  

Hmm Gitu   

Berarti karena 

kamu ingin lulus 

cepet, CAS-nya 

juga pengen supaya 

cepet gitu? 

Emm pola pikirnya sama, maksdunya 

pola pikirnya kayak  
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Oh iya (pemilik kos 

lewat) 

Kayak seberapa pegen sih aku apa, 

kepengenanku buat selesai dari CAS tu 

kayak gimana? 

  

Huum Nah, bayangin kayak kamu pengen cepet 

lulus gitu 
  

Ah oohh Nah gitu   

Oh ya ya ya ya Nah   

Oke oke. Hmm … 

hmm aku pikir 

emang sekarang ini 

udah bener-bener 

engga ada niatan 

lagi buat ikut  

Bukan … masih ada niatan kayak, toh 

aku juga belajar lagi … kalau, kayak itu 

kayak dinamika, kadang jenuh, kadang 

apa, kayak gitu 
  

Hmm Kadang sempet, “ah udah lah, udah aja”, 

gitu kan 
  

Huum Tapi ni kita di sini, kita di situ dapet, 

juga dapet sesuatu, dapet pembelajaran, 

banyak gitu yang keterampilan 

keterampilan yang dibutuhin 

  

Hmm, jadi kira-

kira yang membuat 

kamu walaupun 

tadi capek, dan lain 

sebagainya yang 

membuat kamu 

pengen tetep 

bertahan sampai 

selesai itu apa? 

Ya itu tadi, apa, masih ada 

keterampilannya, secara keterampilan, 

jaringan, emm juga … aku tu nyari juga 

ini apa namanya impresi baik gitu lho, 

karena kalau bisa meninggalkan kesan 

baik di akhir, itu bagus juga untuk ke 

depannya aku setelah selesai dari CAS 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Gitu   

Oke oke Nah impresi yang baik, memudahkan 

untuk jaringan. Impresi sama 

keterampilan gitu kan, itu memudahkan 

untuk bikin jaringan 

  

Hmm Gitu   

Oke oke … Hmm, 

terus ni aku mau 

Huum   
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tanya yang dulu 

waktu SMP, 

SMP kamu ikut 

kegiatannya apa aja 

inget ga? 

SMP kegiatannya apa aja? 

  

Huum SMP engga ikut apa-apa   

Yang OSIS waktu 

itu? 

Ikut, maksude ya kan engga, engga 

ngapa-ngapain 
  

Hmm … Bener-

bener engga ngapa-

ngapain? 

Engga 

  

Oh gitu Cuma daftar, keterima, engga ikut   

Hahaha Pertama engga ada, dulu engga ada 

model grup (chat) ini kan? 
  

Heem Terus engga jelas rapatnya, engga jelas 

jobdes nya 
  

Hmm. Ketika itu 

waktu mau ikut 

kenapa ig? 

Ikut karena ada kayak latihan 

kepemimpinan, terus di latihan 

kepemimpinan ya aku bilang ya minat 

gitu, minat terus tiba-tiba ditempatin 

  

Hmm Gitu … Ditempatin ya terus njuk aku rak 

mudeng opo-opo, rak ono kakak yang 

ngomong, “dek, kamu ngerjain ini atau 

apa” 

  

Huum huum Gitu   

Hmm oke oke, 

kalau SMA dari 

awal kamu ikut 

karena apa? Karena 

emang aturan di 

sekolah atau emang 

Ya itu kebiasaan di sekolah sih mbak 

  

Hmm Gitu. Kebiasaan di sekolah. Yaa engga 

bisa, tidak ada … tidak ada hari tanpa 

organisasi gitu ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrumen 
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ke Dalam 

Diri 

Hmm hmm hmm Karena kan asrama, harus ada 

pembagian tugas, ibarate kayak di 

angkatan, setiap angkatan itu punya 

rumah tangga masing-masing gitu kan  

  

Huum Gimana caranya bertanggung jawab 

terhadap rumah tangga, dengan job, apa, 

pembagian tugas atau job description-

nya masing-masing 

  

Hmm Gitu   

Hmm Terus habis itu, nah … ada yang minat 

juga sih, ditanyain, “kamu minat jadi 

panitia lomba ini ga?”, “oh minat”, gitu, 

atau ada mading aku daftar, terus di situ 

ada Orkestra aku daftar, kalau itu 

memang ke minat sendiri sih 

  

Hmm Terus ada paduan suara, kayak gitu   

Hmm Paduan suara kayak, kan 

geng…gengsinya tinggi kalau ikut 

Paduan Suara kelompok SMA, karena 

apa, cuma orang terpilih doang, itu juga 

daftar 

  

Hmm Kayak gitu, jadi memang di situ 

situasinya memang kayak kalau kamu, 

apa ya, di situ sudah lah tidak ada cewek 

gitu kan 

Kita aktualisasi dirinya apa, nyari 

kebahagiaannya apa, ya aktif gitu kan, 

ide kreatifnya disalurinnya kemana, 

terus gak ada game gak ada hp, kayak 

gitu, nah terkondisi gitu kan, akhirnya 

begitu kuliah ya wes, nek ga organisasi 

ga afdol gitu hehe 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 
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Hmm hmm Kayak ada yang kurang   

Hmm … Berarti 

waktu SMA itu 

selain yang wajib, 

kamu ikutnya 

karena? 

Ya yang gengsinya ada sama memang 

aku minati gitu 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Hmm, berarti kamu 

ikut untuk cari 

gengsi sama minat 

gitu? 

Huum 

  

Hmm Gitu tapi kalau enggak min… walaupun 

ada gengsi, apa, kayak kalau ada 

gengsinya tapi aku engga minat, engga 

ikut sih hehehe 

  

Oh gitu, Huum   

Tetep suka apa 

engga sama 

kegiatannya? 

Huum 

  

Hmm oke oke. 

Terus berarti waktu 

kuliahpun juga 

udah terbiasa gitu, 

makanya ikut? 

Huum 

  

Berarti lebih ke 

karena terbiasa 

dong? 

Huum karena terbiasa … ya kan karena 

terbiasanya yang di awal kuliah. Karena 

terbiasa itu aku akhirnya nyoba untuk 

yang Senat 
ReInteg  

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai-

Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm Gitu kan tapi lama-lama dapet arah, 

akhirnya kayak aku jadi kayak, “terus 

buat apa sibuk gitu lho”, sibuk tu tidak 

sama dengan mendukung ini cita-cita 

hahaha, tapi sibuknya kudu terarah, gitu, 

terarah opo sih, impianku apa, gitu 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 



286 
 

 

Hmm, berarti di 

awal lebih karena 

terbiasa, kalau 

engga ikut ada 

yang kurang gitu, 

Huum 

  

Bukan ke sertif ya? 

Untuk ngumpulin 

sertif? 

… Em apa ya aku engga ngerti, 

pokoknya ada yang memperkuat gitu lah   

Hmm Aku engga tau mana yang memperkuat, 

agak lagi belum tau lah, gitu aku harus 

awareness, “oh ternyata awal mulanya 

aku karena ini”, gitu lho, sekarang lagi 

lupa, tapi salah satu ada yang 

memperkuat entah karena kebiasaan, 

entah karena sertif 

  

Hmm Tapi yang jelas ya sertif itu memang 

selalu memperkuat sih haha gitu kan 
  

Hmm Karena dikasih di akhir kan   

Hmm oke Gituu   

Oke SMA juga di setiap organisasi itu dapet 

sertif 
  

Oh ya? Huum   

Oh Terutama OSIS atau apa, yang yang ini 

lah, di luar … organisasi kewajiban eh 

organisasi wajib yang di angkatan, kalau 

yang di angkatan itu engga dapet sertif, 

tapi kayak misalkan OSIS, Orkestra, 

Paduan Suara, apa lagi ya … dah itu 

kayak gitu dapet sertif 

  

Hmm … Yang 

OSIS SMA ikut 

kamu? 

Ikut 

  

Oh ikut juga Huum di kelas tiga. Tapi kalau OSIS itu 

… OSIS-nya kebetulan waktu itu aku 

dimintai tolong sih 

  

Hmm Dimintain tolong, ya aku kebetulan …   
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masih minat, ya udah aku mau ikut, gitu 

Hmm oke … Hmm 

berarti kalau bisa 

dibilang ketika 

SMA sama awal-

awal kuliah 

motivasi kamu 

aktif itu karena cari 

gengsi, tadi kalau 

SMA, 

Huum 

  

Sama apa to tadi 

katanya  

Nyari gengsi … 
  

Udah kebiasa Huum   

Hmm … Awal 

kuliah juga begitu, 

gitu kah? 

Ya terus, ya pokoknya kalau, ya 

walaupun ya nyari gengsi tuh … bener 

nyari gengsi tapi nyari gengsi nyari 

mana yang aku pilih, gitu, minat dan 

paling bergengsi, itu kayak panduan aku 

untuk memilih 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik – 

Minat 

Hmm Tapi kalau aku enggak, enggak kegiatan 

ki stres mbak, di SMA gitu, maksudnya 

kayak ya, ya sebenernya engga stres sih, 

cuma ya enjoy aja ketika waktunya cepet 

berlalu, sibuk 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hmm engga berasa 

ya 

Heem engga berasa, terus juga enjoy 

bisa kerja … menikmati hasilnya entah 

kecil apa, menikmati kerjanya, kayak 

gitu 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hmm Kayak gitu, jadi emm untuk gengsinya 

sama minatnya itu kayak panduan untuk 

memilih 

  

Hmm Heem   

Lebih untuk 

pengen dipuji gitu 

kah? 

Panduan untuk memilih, ya sebenernya 

juga dipuji ya … enggak jug… 

maksudnya… piye yo, iya atau engga 

ya? Kayaknya engga sih mbak, soale … 

emm … iya, aku dipuji ya seneng gitu 
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kan, karena kan, ya aku milih dipuji 

temen-temen biar dapet pujian kan 

makanya milihnya yang bergengsi gitu, 

tapi kan kapasitas dipujinya engga 

seberapa kalau dibanding banyaknya 

kerjaan 

Heem Kayak gitu   

Hmm Cuman ya mungkin … entahlah, aku 

mungkin ada kemungkinan ya ada 

kebiasaan untuk menempatkan posisi 

dimana aku melakukan kerjaan apapun, 

entah saat itu mendapatkan hasil atau 

dapet pujian atau engga tapi secara 

jangka panjang, orang ngelihat aku beda 

gitu 

  

Hmm Melihat sesuatu dari aku. Mungkin udah 

terbiasa dari dulu kalau engga dari kecil 

kayaknya ya 

  

Heem Heem dari kecil kayak memilih yang 

sulit, gitu kan. Pertama aku suka dengan 

tantangan, tapi terus habis itu plus 

keunt… apa dapet, setelah 

menyelesaikan itu dapet pujian, gitu, 

kalau engga dipuji mereka akan 

melihatnya beda atau mereka akan lebih 

keras ke aku 

  

Hmm Itu juga power-ku selama dari SD gitu 

kan, karena aku suka misalkan, uh soal 

ya soal yang sulit yang aku pilih, berani 

maju ke depan untuk menjawab, aktif 

bertanya, itu juga yang membuataku 

banyak temen 

  

Hmm Kenapa? Karena di satu sisi plus aku 

seneng bantu mereka, mereka jadi 

percaya ke aku, kayak gitu 

  

Hmm heem heem. 

Hmm berarti kamu 

aktif di SMA itu 

… Apa ya? SMA ya? 
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karena hanya 

seneng doang? 

Atau ada suatu hal 

yang emang kamu 

pengen dapetin di 

situ? 

Karena kan belum 

kayak 

Mana ya … kayak itu kamu enggak bisa, 

aku bilang, “aku yang ini”, itu engga, 

tapi aku juga engga tau mana yang lebih 

dominan 

  

Hmm Gitu   

Heem hehe terus 

enggak ngerti 

berarti? 

Enggak ngerti, soalnya dua duanya iya, 

ya menikmati … ya asik gitu   

Hmm Stresnya ada    

Hmm Bukannya stres juga bikin bahagia kalau 

kadarnya pas. Iya engga? 
  

Heem Sama satunya apa sih? Satunya apa?   

Apa? Hmm … Tadi kamu ngomong apa tadi? 

Satunya? 
  

Karena seneng 

doang 

Seneng, satunya? 
  

Satunya seneng 

tapi ada yang 

diharapkan gitu lho 

untuk didapetin 

Hmm … gimana ya, ya, mungkin … 

kalau tetep untuk di awal, ada yang 

pengen di dapetin, itu ada … kayak 

misalkan ya tadi, misalkan, uh pilih yang 

aku kayaknya seneng 

  

Hmm Pilih yang, “ini kelihatannya keren 

karena berat, susah seleksinya”, gitu 

kan, yang bisa dipandang wow gitu 

  

Hmm Tapi kalau misalkan engga seneng 

ngerjainnya yo … beda gitu lho mbak 

rasanya, kalau misalkan kamu bilang, 

aku cuma ada yang pengen tak dapetin 

di akhir, lha ya itu kan dapetnya cuma di 

akhir 
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Apa? Sertif? Ya sertif misalkan kayak gitu, kan 

dapetnya di akhir, aku kalau cuma kayak 

gitu kau ngerjainnya separuh separuh, 

asal yang penting dapet sertif, atau apa, 

enggak kalau kayak gitu aku malah 

kayak bukan stres, jadi ya frustasi 

  

Heem Tapi kan aku engga frustasi. Jadi kalau 

kamu bilang 
  

Hmmm Aku bukan karena seneng engga 

menikmati kerjaan, ya engga lah mbak, 

kalau misalkan aku engga seneng ki aku 

frustasi gitu heheh 

  

Hmm (ada mobil 

membunyikan 

klakson dan 

peneliti menoleh ke 

arah mobil) 

Enggak, itu mau ke sini terus belok sana 

  

Oh oke Gitu, jadi ya aku menikmati   

Menikmati … Heem … Nyatanya seneng. Aku inget-

inget tuh kayak engga ada yang berat, 

kayak enggak ada yang, “wah aku nyesel 

ig ikut ini”, gitu, “wah jebule angel, 

jebule berat”, itu enggak ada terkeam 

dalam memoriku. Adanya cuma, “wih 

asik”, gitu lho, “enjoy ngerjain” 

  

Hmm … Berarti … 

Maksud aku tanya 

kayak gitu, kalau 

misalkan kamu ada 

suatu hal yang 

kamu harapkan 

untuk didapetin, itu 

berarti kamu 

motivasinya 

ekstrinsik 

Heem 

  

Gitu, kalau kamu 

memang bener-

bener enjoy doang 

Hmm 
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dan di situ seneng, 

tanpa ada suatu hal 

yang kamu ingin 

dapetin, itu 

intrinsik gitu 

Nah berarti apakah 

kamu bener lebih 

ke intr… 

Kayaknya bener dua duanya deh 

  

Oh dua duanya? Maksude … Enggak ada kayaknya yang, 

aku engga engga pernah maksudnya 

sampe emm ya … apa sih 

  

Hmm Misalkan di Senat … atau ya pokoknya 

di pas SMA, selama ini seandainya 

motivasi awalku itu ekstrinsik, tapi kalau 

aku udah terjun itu aku kayak 

membuatnya jadi intrinsik, gitu 

Karena kalau engga membuatnya jadi 

intrinsik, engga totalitas, enggak enjoy di 

dalemnya, “ki aku ngerasanya hampa” 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm Gitu   

Oke Tetep untuk kompasku mungkin 

ekstrinsik gitu lho, kayak tadi 

panduanku untuk memilih, ekstrinsik 

  

Heem, tapi Mau yang gengsi atau apa tapi kalau 

udah, pas ngerjain tu ya ekstrinsik, gitu, 

aku cuma mulai punya pengalaman 

kayak ngerasa ini ekstrinsik itu … jujur 

di CAS ini aja 

  

Hmm Karena ketika aku sudah kayak semakin 

jelas impianku apa gitu, ke arah apa, ya 

… jadi lebih ekstrinsiknya sekarang, gitu 

kalau dulu enggak terlalu mikirin itu, 

gitu lho 

  



292 
 

 

SMA? SMA, awal-awal kuliah ki enggak 

terlalu mikirin itu kayak ya ngalir yang 

penting nanti, ngalir aja nanti toh pasti 

impiannya tercapai gitu kan 

  

Hmm Ngerjain awalpun totalitas, kita tu engga 

cuma punya sertif, tapi punya cerita, 

pengalaman yang bahwa aku enjoy di 

situ, wah aku bisa menghasilkan banyak 

hal, gitu 

  

Hmm Karena kalau intrinsik kan semakin 

banyak hal yang bisa diseles… bisa di 

dapat gitu 

  

Hmm Kalau ekstrinsik, yo wes, kamu misalkan 

pengene sertif, entuke sertif tok, tapi 

kalau intrinsik dengan totalitas, bahkan 

kita bisa mendapatkan hal-hal yang tak 

bisa, yang tak kita duga di jalan, dan aku 

nyatanya memang dapet itu gitu 

  

Hmm Cuma di CAS ini doang    

Apa? Yang ekstrinsiknya kayak lebih kuat 

daripada intrinsik 
  

Hmm Kalau di Senat …    

Huum? Awalnya ekstrinsik tapi akhirnya jadi 

intrinsiknya kuat gitu karena aku bener-

bener kayak enjoy banget, bener-bener 

aku kayak naruh hatiku di situ gitu, aku 

bener-bener nyayangin temen-temenku 

yang ada di organisasi, aku nyayangin 

anak-anak, aku bener-bener naruh hatiku 

di situ walaupun motivasinya awalnya 

kayak untuk memilih itu ke ekstrinsik itu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm  Gitu   

Oke, berarti ketika 

SMA, kan tadi 

juga, ketika mau 

memilih, 

ekstrinsik, untuk 

Huum 

  



293 
 

 

dapetin gengsi tadi 

itu,  

Tapi akhirnya 

ketika udah terjun, 

mulai enjoy gitu 

kan, 

Huum 

  

Nah kalau kuliah, 

awal kuliah? 

Awal kuliah juga lebih ke intrinsik, 

maksudnya untuk paduan memilihnya 

memang ekstrinsik, pilih Senat karena, 

weh ini kan bergengsi gitu kan, 

  

Heem heem Tapi begitu udah masuk ya dinikmati 

gitu, nyatanya ya aku enjoy, mungkin 

karena udah, enggak tau ya, terbiasa 

untuk bersyukur dan terpontang panting, 

dalam terpontang panting tetap 

bersyukur dan menikmati, mencari 

makna-makna positif di setiap yang 

dilakuin, akhirnya ya intrinsik gitu lho 

  

Hmm lebih besar 

hanya seneng 

doang atau karena 

cita-cita? 

Cita-citanya belum jelas kan dulu? Yang 

waktu SMA sampe awal kuliah, 
  

Heem Ya kan maksudnya mau jadi Dosen ya 

mau Dosen yang kayak gimana, mau 

kerja yang kayak gimana seandainya 

kerja, kan belum jelas 

  

Heem heem Aku kudu memilih organisasi mana, aku 

memilih … apa sih, bidang yang mana, 

kan belum jelas … 

  

Heem. Jelasnya 

setelah Senat itu 

ya? 

Heem 

  

Hmm Setelah ya sociopreneur itu   

Huum, berarti 

kalau misalkan aku 

benerin lagi nih, 

Huum 
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Awal kuliah, kan 

tadi masih karena 

ekstrinsik itu, ikut 

organisasinya? 

Heem, kompas untuk memilihku,  

  

Oh Bahasaku lho ya   

Oke oke … Emm 

…  

Panduanku untuk 
  

Apakah itu? Itu,  Yo wes   

Apa? Ya tadi, yang lebih keren yang mana,    

Heem, sertif juga Sertif, yang nanti kira-kira kalau, aku 

bisa belajar lebih banyak, gitu kan, oh 

ya, motivasi ekstrinsikku sebenernya 

mau belajar juga itu kan, itu aku 

menikmati belajar gitu, menikmati 

belajar itu ekstrinsik atau intrinsik? Ya 

itu lah, simpulkan sendiri ya mbak 

  

Hmm hmm hmm Itu   

Oke, terus Menikmati belajar, nyari pengalaman 

yang bisa mendukung impianku, tapi 

aku engga tau impianku apa 

  

Hmm Kayak gitu, intrinsik, eh ekstrinsik, 

begitu udah aku masuk, mungkin karena 

aku seneng belajar itu, jadinya intrinsik, 

dimana aku terhadap hal baru aku 

seneng untuk penasaran, mencari makna 

positif yang baru, pengalaman yang 

baru, keterampilan yang baru, itu aku 

menikmati, kayak gitu 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hmm Mungkin itu yang bikin jadi intrinsik, 

mungkin … 
  

Hmm. Oke, berarti 

tadi di awal kan 

karena ekstrinsik 

untuk milihnya itu, 

Huum 

  

Tepatnya adalah 

ekstrinsik, terus ya 

Huum   
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untuk cita-cita tapi 

waktu itu belum 

jelas, 

Jelasnya ketika 

setelah Senat, gitu 

kan? 

Huum 

  

Ketika Senat itu, 

mulai Senat itu, 

berarti motivasi 

terbesar kamu cita-

cita kah? 

Heem emm setelah setelah nemu 

sociopreneur 

  

Huum Ya … itu cita-cita   

Terus itu sampe 

sekarang ini? 

Apakah tetep lebih 

besar cita-cita? 

Atau hanya karena 

seneng doang? 

Hmm … yang lebih besar ya karena 

yang aku pilih karena berdasarkan cita-

cita, aku enjoy juga haha akhirnya, tapi 

kecuali CAS ini aku selesaikan untuk 

aku putuskan untuk tidak aku tinggalkan 

atau tidak lari, dari situ itu ya karena … 

masih karena cita-cita, 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Tapi aku jujur, emm karena itu memang 

tidak sangat match 
  

Heem Dengan passion-ku, dengan minatku, 

aku agak ogah-ogahan 
  

Hmm oke oke oke, 

tapi tetep pengen 

dilanjutin gitu ya? 

Mau dilanjutin 

  

Heem. Berarti, 

motivasinya masih 

tetep besar cita-cita 

kan? 

Heem heem heem 

  

Sampai sekarang 

kah? 

Heem 
  

Sampai sebelum 

CAS juga kah? 

Heem 
  

Oke Sampai … ya itu lah, ya pokoknya 

kapan setelah mulai sociopreneur-nya 
  



296 
 

 

itu juga, arahnya sudah mulai ke situ 

Ke cita-cita ya? Ke cita-cita   

Oke, hah oke Gitu mbak   

Oke … Hmm … 

Apakah kamu 

sekarang di CAS 

ini juga merasa 

kayak engga 

kompeten gitu 

akhirnya? 

…. 

  

Enggak percaya 

akan menghasilkan 

hasil yang kamu 

inginin gitu? 

Kalau CAS-nya masih bisa, aku … 

justru tertantang, merasa tertantang 

untuk bikin sesuatu yang apa, membawa 

perubahan positif di CAS gitu kan, 

membawa perkembangan untuk CAS, 

aku merasa tertantang di situ dan aku 

masih optimis bisa 

  

Hmm Gitu   

Oke, cuma agak 

agak capek itu ya? 

Huum. Cuma akhirnya jadi aku enggak, 

memang aku enggak, enggak bisa 

mendalami bidang adiksi secara 

mendalam, gitu lho Mbak 

  

Karena emang 

bukan … 

Minatku 
  

Minatnya Heem   

Oke oke Modele kayak Pak I gitu, sisi 

perfeksionisku itu masih meraung-raung, 

“kamu wes di situ og, udah di CAS ya 

perdalam gitu lho, kalau perdalam 

berarti pelajari literaturnya, ada seminar-

seminar narkoba ikutin, bener-bener 

aktif di emm pengabdian yang emang 

hubungannya dengan adiksi”, kayak gitu 

lho, sisi perfeksionisku tu masih 

ngomong kayak gitu 

  

Hmm Tapi wes … sisiku lebih besar lagi yang, 

kayak itu udah aku doktrin untuk, “ki 
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rak cocok”, gitu lho, kalau kamu 

fokusnya ke situ doang, emm ya kamu 

terbatas, gitu 

Hmm oke, berarti 

kamu masih tetep 

istilahnya ingin 

tanggung jawab 

gitu ya? 

Huum 

  

Walaupun enggak 

cocok di situ? 

Huum, kayak gitu 
  

Ya udah, oke udah 

sih 

Huum 
  

Dah oke, thank you Ya   
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Verbatim Subjek A 

Pertemuan Kedua: Senin, 12 Maret 2018, pukul 13.30 – 15.30 

Lokasi: Perpustakaan Lantai 5, Gedung TA UNIKA 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

 Tapi kayaknya bakal ada suara angina 

deh Kak 
  

Hmm engga pa pa, 

(hp untuk 

merekam) deketin 

suara. Hmm, nah 

jadika kemarin aku 

udah tanya-tanya 

nih tentang kamu, 

terus emm 

sekarang mulai 

masuk ke 

pertanyaan yang 

sulit-sulit, enggak 

pa pa dimimik aja 

Engga engga, aku ambil ini, nah 

  

Apa itu? 

(minuman) Oalah  

Hehehe 
  

Nah, tapi tu aku 

salah kayaknya, 

kemarin tu aku 

kasih tau kamu 

tentang judulku 

kan, harusnya 

engga aku kasih 

tau deh kayaknya 

Ooh 

  

Jadi nanti anggep 

aja kamu kayak 

belum negrti 

judulku, 

Tapi aku emang agak lupa sih kayak 

introver introver itu ndakan? 
  

Heem, nah terus 

setiap pertanyaan 

yang kamu ajuin 

nanti, jangan kamu 

Huum 
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hubungin, kalau 

misalkan aku tanya 

tentang organisasi, 

Jangan kamu 

hubungin ke 

introver, kalau aku 

tanya tentang 

introver, jangan 

kamu hubungin 

sama organisasi, 

jadi sesuai sama 

apa yang kamu 

rasain aja 

Huum 

  

Kamu pengen 

jawab apa, ya 

udah, jangan mbok 

pikir dulu 

Huum 

  

Tentang judulku 

gitu lho 

Huum huum 
  

Ya? Oke oke   

Oke, kedengeran 

engga ya? Nah oke, 

emm … kira-kira 

kalau misalkan aku 

tanya tentang 

alasan kamu ikut 

organisasi selama 

ini, itu jawabannya 

apa? 

Emm … Biar punya banyak temen 

  

Kalau alasan paling 

besar sampai 

paling kecil? 

Emm punya banyak temen, terus … 

emm … punya temen kan berarti enggak 

cuma di Antonius kan, terus kemudian 

… tambah pengalaman sama biar dapet 

sertifikat 

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penghargaa

n / 

Hukuman 

Heem Yang terkecil biar dapet sertifikatnya itu 

sih 
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Hmm … Untuk 

mengisi waktu 

luang di Kos? 

Emm … iya 

  

Itu yang yang 

nomer empat 

berarti? 

Huum 

  

Kalau kayak kamu 

seneng enggak sih 

ikut organisasi? 

Emm ada seneng ada enggaknya sih 

  

Hmm Gitu   

Berapa persen 

seneng, berapa 

persen enggak 

seneng? 

Senengnya … 50 50 

  

Kenapa 

senengnya? 

Senengnya ya kadang kan bisa ketemu 

sama temen-temen tapi ndak senengnya 

itu ketika pas ada RKT atau emm … 

atau kegiatan-kegiatan yang harus 

kumpul-kumpul gitu lho Kak misal 

kayak Sabtu harus rapat, Minggu sore 

evaluasi atau segala macem, itu yang 

bikin enggak … enggak suka 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik 2 

- 

Kesenanga

n 

Karena apa? 

Karena harus … 

Pulang 
  

Harus … Oh Sabtu 

Minggu? 

Huum, pulang ke rumah 
  

Selain itu kan, hari 

weekdays to? 

Tapi kebanyakan emm organisasi yang 

itu … mereka waktu pas evaluasi 

besarnya sekitar hari kalau enggak Sabtu 

ya Minggu  

  

Hmm Apalagi RKT-RKT yang bener-bener 

ngadain acara besar kan kita harus sering 

rapat segala macem, itu yang aku enggak 

suka, makanya kan 50 50 

  

Hmm … Oke oke 

… Ada enggak sih 

alasan kamu 

Enggak 
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mengikuti 

organisasi karena 

untuk mendapatkan 

pengakuan dari 

orang lain? 

Enggak ada? Enggak   

Emm … Tapi 

untuk emm kalau 

karena ajakan 

teman enggak ada 

ya? Benar-benar 

karena kamu 

sendiri? 

Huum beberapa organisasi yang aku 

ikutin atas inisiatif aku sendiri sih 

biasanya gitu 

  

Oke. Kalau untuk 

mendapatkan 

sertifikat ya tadi 

ya? Yang nomer 

tiga? 

(Menganggukkan kepala) 

  

Oke oke … Terus 

pernah enggak 

kamu mendapatkan 

pujian atau 

hargaan… 

penghargaan dari 

orang lain ketika 

kamu mengikuti 

organisasi? 

Hmm ada sih beberapa kayak, “Oh kamu 

sebagai ini ya …” kayak kemarin 

kejadian co-trainer gitu kan 

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

dari Orang 

Lain 

Hmm Terus kayak seenggaknya pas aku ke 

gedung mana gitu enggak enggak terlalu 

garing gitu lho, contoh kayak aku 

kemarin ngambil salah satu mata kuliah 

yang aku perbaikan, satu kelas itu kan 

aku kakak tingkat sendiri. Tapi ada dua 

orang yang dia sebagai istilahnya tu 

kayak adek tingkatku yang aku pegang 

ketika ATGW, jadi seenggaknya 

enggaknya kayak “ah aku kenal kalian 

nih, kalian juga paling enggak kenal 

aku”, gitu sih 
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Hmm oh gitu, nah, 

Oh itu salah satu 

nilai positifnya 

menurut kamu? 

Huum 

  

Berarti kan tadi 

terus dapet nih, 

pernah dapet pujian 

kan, dari siapa 

biasanya? Temen 

atau keluarga atau 

Dosen? 

Emm … Dosen akhirnya ada beberapa 

yang kenal walaupun bukan satu 

fakultas, terus kalau temen … emm … 

biasanya kayak ada juga pengakuan dari 

temen-temen, “ah aku ingin 

kelompokkan sama kamu nih, karena 

kamu yang pinter ngomong, pinter nge-

lobby segala macem”, kalau … itu kan 

temen-temen sama adek tingkat, kalau 

orang tua ya … ya seenggaknya apa ya 

kayak ngebolehin gitu sih Kak, udah gitu 

tok 

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

dari Orang 

Lain 

Hmm, orang tua 

paling enggak 

patiko tau kan?  

Tau? Kamu cerita? 

Orang tua tau, tapi gitu kadang kan, 

emm dulu kayak, “lho kok gak jadi 

pulang?”, “Karena ada kegiatan ini”, 

gitu 

  

Hmm gitu doang? Huum   

Oke oke terus 

setelah kamu 

mendapatkan tadi, 

penghargaan, 

pujian yang kamu 

rasakan apa? 

Seneng lah ya … seenggaknya ketika 

pas kami lagi kumpul berlima atau 

berenam ke … TA misalkan, ada yang 

sapa aku, “Halo kak!”, gitu kan, tapi ke 

temen yang lain cuma diem itu kan 

seenggaknya kayak ada … apa ya … 

kebanggaan sendiri sih 

MotIn 3  

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

Heem, dikenal ya Heem   

“Halo, A”, gitu. 

Lha kan nanti 

kamu enggak tau. 

“Siapa ya?”, kayak 

waktu itu 

Banyak iya … yang dulu aku pernah 

cerita itu kan, ada beberapa sampai adek 

tingkat, “ih aku lupa ig namanya siapa”, 

“Ya halo”, gitu biasanya 

  

Hehehehe, kalau 

mendapatkan 

hukuman ketika … 

atau sanksi gitu 

Pernah. Ketika pas danusan ga bisa 

tertutup, akhirnya bayar duit, denda   
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ketika ikut 

organisasi ada 

enggak? Pernah 

enggak? 

Hmm, itu di 

organisasi apa? 

Emm … sama yang ATGW iya, yang 

Radio iya, yang dulu Badminton juga, 

Badminton Cup juga iya pernah 

  

Hmm … Sampai 

berapa? 

Banyak, kadang kalau yang ATGW 

mungkin sekitar 600an kali ya kalau 

diitung-itung, gitu terus yang badminton 

sekitar 200an keatas 

  

Hmm … pakai 

uang atau 

maksudnya dalam 

bentuk beli barang 

dagangan? 

Kadang kadang emm dagangannya aku 

beli sendiri kadang aku, “ya udah lah 

daripada males, daripada itungannya …” 

emm misal ada 10, aku beli 3 yang 2 

denda kan mending denda sekalian aja 

dong, gitu kan, gitu 

  

Hahaha piye ya, 

oke oke, nah reaksi 

kamu ketika 

mendapatkan 

sanksi tersebut 

apa? 

Jengkel, terus pas jengkel tu kayak “ah 

tau gini mending ga usah ikut aja 

sekalian”, gitu kan  
  

Hmm Tapi itu hanya sepintas doang sih   

Hmm oke oke, 

hmm ga ada sanksi 

lain selain itu? 

Hmm … engga 

  

Kayak dicemoohin 

atau 

Oh kalau cemoohin soalnya kami 

banyak yang kena denda-denda juga 

banyak 

  

Hmm Makanya kayak “ya udah lah karena 

yang lain juga pada denda, aku sekalian 

aja denda” tapi kalau sekarang ada sih 

sistemnya udah diganti 

  

Piye? Engga denda tapi targetnya harus 

ketutup, misalkan ini harus ngejualin 10, 

cuma bisa 3, berarti besok tambahin lagi 
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Tapi bisa selesai 

sampai akhir? 

Engga tau, itu adek tingkat kebawah 

banget soalnya, sistem-sistem danusan 

sekarang 

  

Hmm … Oke. Nah 

kayak emm apa 

namanya, 

pengalaman-

pengalaman 

mendapatkan 

sanksi atau 

hukuman tadi itu, 

jadi bahan 

pertimbangan 

kamu ga untuk 

memilih organisasi 

selanjutnya? Atau 

ketika ingin 

memilih suatu 

organisasi 

Emm … Dulu awalnya engga sih, yang 

penting aku suka organisasi atau 

kegiatan atau kepanitiaan yang aku suka, 

urusan danusan ga terlalu aku pikirin 

gitu 

  

Hmm, organisasi 

seperti apa sih 

yang kamu suka? 

Emm … yang aku suka ya yang aku 

suka kayak misalkan Badminton, aku 

kan suka badminton, Radio karena aku 

suka di penyiaraan terus kemudian 

kepanitiaan apa misalkan ... emm … 

kepanitiaan yang aku suka gitu sih Kak 

… emm terus lingkupnya ga harus 

terlalu keluar keluar UNIKA, kan ada 

kan beberapa RKT atau kegiatan yang 

ngadainnya di luar, itu yang aku enggak 

suka 

 

MotIn 1 

 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Oh oke oke oke. 

Emm terus ada 

enggak sih kamu 

melakuk… berarti 

kan tadi kamu 

emm mengikuti 

organisasi bukan 

karena … apa tadi 

ya, untuk 

mendapatkan 

pengakuan orang 

Huum  
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lain? 

Bukan karena itu 

kan? 

Engga, tapi efeknya itu 
  

Heem, tapi awal 

ikut enggak karena 

itu? 

Engga 

  

Huum, nah emm 

kalau gitu ada ga 

kamu melakukan 

eh mengikuti 

organisasi karena 

ada perasaan 

seharusnya. 

Seharusnya 

seorang mahasiswa 

memang ikut 

organisasi, kayak 

gitu 

Emm … engga ya 

  

Hmm Karena aku memang dari SMP SMA itu 

kayak karena aku suka aja gitu Kak terus 

aku ikutin, kalau suatu keharusan 

mungkin kalau di FEB beda lagi 

ceritanya, kan di FEB harus 1000 poin 

kan, kalau Psikologi kan engga. 

Awalnya sih aku ikut memang aku suka, 

terus karena aku engga tau, “ah itung-

itung sekalian untuk nutup poin”, 

ternyata setelah aku tanya kakak tingkat, 

“Oh enggak Psikologi engga ada sistem 

poin kok”, oh ya udah sih ga apa apa 

karena kan memang niatan aku awalnya 

pengen ikut organisasi gitu 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Tapi kan ada tu 

SKPI 

Heem 
  

Sama katanya 

minimal lima sertif 

atau gimana gitu 

SKPI itu apa Kak? 

  

Yang di it utu … Hmmm heem   
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apa apa tu 

namanya, 

SINTAK, 

SINTAK, SKPI 

kan namanya? 

Nah kayak gitu, 

terus kan dengan 

diadakannya kayak 

gitu kan 

maksudnya Bu L 

waktu itu ya 

bilangnya supaya 

anak-anak pada 

ikut gitu, terus ada 

rumor minimal 5 

sertif juga, kayak 

gitu? 

Emm tapi di tahun angkatanku kayaknya 

engga engga terlalu seperti sekarang 

deh, kalau sekarang kan mahasiswa baru 

mau engga mau harus nge nge … nge-

scan terus di-upload ke SINTAK gitu 

kan, semua apa harus di-upload ke 

SINTAK tapi ketika aku engga ada, jadi 

sampai sekarang ijazahku juga belum 

aku scan karena belum ada kayak 

peringatan khusus, “ayo angkatan 2015 

harus scan”, enggak 

  

Ah, itu nanti 

dipakai waktu 

wisuda, dipakai 

buat kerja nanti 

Oh semua sertif-sertif itu? 

  

Heem, di-scan 

satu-satu. Gitu. 

Nek sekarang 

emang belum sih, 

oke, berarti bukan 

karena ada 

perasaan 

seharusnya gitu ya? 

 

Heem heem, tak minum ya 

  

Ya monggo 

monggo, hmm 

berarti tadi 

mengikuti 

organisasi bukan 

karena untuk 

mendapatkan 

pengakuan dari 

orang lain misalkan 

ortu temen guru, 

Engga 
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itu engga ya? 

Terus juga bukan 

karena memikirkan 

bahwa ikut 

organisasi 

merupakan suatu 

keharusan? Itu juga 

bukan kan? 

Huum 

  

Oke. Terus emm 

… aku bisa 

diceritain lagi 

tentang cita-cita 

kamu A yang 

kemarin udah 

diceritain? 

Yang … 

  

Cita-cita kamu Heem?   

Heem, certain lagi Yang dulu yang apa sih Kak? Yang …   

Kemarin tu Yang ucapan terimakasih bukan?   

Oh bukan, cita-cita, 

cita-cita, itu kan 

moto 

Heem 

  

Cita-cita kamu 

ingin bekerja 

sebagai orang apa 

nantinya 

Oh oke 

  

Heem hehehe Aku cita-citanya sih awalya dulu tu 

pengen jadi guru BK SMP kalau ga 

SMA, buat yang dulu aku sempet cerita, 

menyelamatkan orang-orang yang ada 

masalah bukan bukan karena bolos atau 

akademiknya tapi lebih ke personalnya 

dia sendiri, tapi ketika semakin ke sini 

aku mikir kayak persaingan semakin 

ketat, sekarang cita-cita aku ngejar buat 

ke … apa namanya … masuk ke suatu 

perusahaan aku di bagian ini dibagian 

apa … emmm bagian kalau ga HR-nya, 

itu yang pertama, terus kemudian 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 
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Bapakku tu nyaranin mending kamu 

lanjutin ke S2 kalau udah nanti kamu 

masuk SIPSS kayak wajib militernya 

kalau engga polisi ya tentara gitu kan, 

kayak aku tu sebagai kayak pendamping 

buat … emm memberikan masukan 

secara … ini lho kayak ngasih masukan-

masukan buat para adek-adek tingkatku 

nanti, gitu 

Oh, apa tadi? S? SIPSS tapi itu belum aku pikirin banget, 

wajib militer lah istilahnya kalau orang 

dulu, kata Papahku bilang gitu 

  

Kamu ikut wajib 

militernya atau jadi 

pembinanya? 

SIPSS itu kayak pintu masuk pertama 

gitu lho Kak jadi pendidikan enam bulan 

harus ngerti lingkungan, ntar kalau itu 

dah lulus kan nanti jadi pendamping atau 

pembinanya untuk para si taruna-taruna 

awal itu 

  

Emm berarti awal 

emang kamu ikut 

wajib militernya 

itu? Enam bulan? 

Kayak Kak F ni lho angkatan … Kak F, 

tau ga?  
  

Heem, angkatanku F A   

Heem, oh dia itu 

to? 

Heem, tapi gak tau keterima apa engga 

tapi ke aku … katanya dia bilang sih 

keterima, tapi kok engga 

  

O itu yang polisi 

lulusan S1 itu? 

Iya tapi aku gatau istilahnya ya kak ya 

nanti dia itu kayak emm polisi tapi 

punya … psikologinya dia itu kepake 

nge-share di Instagram 

  

Oo jadi bukan 

polisi biasa to? 

Polisi lulusan S1 

itu? 

Heem, dia nanti ke … aduh aku enggak 

tau istilahnya sih ya Kak, tapi nanti dia 

tu kayak sebagai emm polisi tapi punya 

emm S1-nya Psikologi dia tu kayak 

kepake 

  

Heem heem, (ada 

suara ledakan), itu 

Ban … enggak tau   



310 
 

 

apa ya? 

Sampe mobilnya 

bunyi. Oh kayak 

gitu … Berarti jadi 

Polisi … 

Tapi sekarang aku kejarnya sih mau 

fokus ke PIO dulu, karena kan kalau 

misalkan polisi itu kan agak sedikit berat 

kan Kak, saingannya kan 1 banding 

sekian ribu orang se-Indonesia, sekarang 

yang lagi aku … yang lagi aku pegang 

sih masuk ke PIO 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hm, HRD? Huum, nanti sering ikut kelas-kelas 

kayak gitu sih udah aku bilangin sama 

Bapak, “cuma nanti nunggu kelas yang 

dari awal aja biar kamu nanti dapet 

sertifikas… sertifikatnya otomatis nanti 

kamu S1 belum luluspun seenggaknya 

kamu udah punya lebel” 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm … Kelas apa 

ig maksudnya? 

Kelas yang ikut itu lho, yang emm kan 

ada yang … 
  

Training? Apa?   

Training? Huum, sertifikasi untuk mendapatkan 

emm sertifikat orang PIO gitu lho Kak, 

aduh istilahnya tu apa ya … pokoknya 

itu gitu lho  

  

Oke hahaha berarti 

kalau kayak gitu 

engga engga harus 

S2 dulu? 

Engga 

  

Hmm … Dimana 

to emang? Aku 

baru tau ig 

Itu tu di ini … Kak S dulu juga ikut itu 

  

Oya? Karena prinsipku sekarang, bener sih, 

harus memikirkan besok, cuma aku 

engga memikirkan besok dulu deh aku 

tak fokusin ke sekarang, kalau sekarang 

udah bisa otomatis besok akan kecantol 

juga jadi aku targetnya itu ga terlalu 

yang, “besok nanti S2 aku harus di ITB 

atau apa”, engga sih, yang penting 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 
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sekarang karena kan aku jujur nyaman di 

posisi sekarang kan, yang aku bilang kan 

seminggu kemarin aku merasa mood-nya 

baik, satu minggu ini, ini kan minggu 

pertama, ndelalah banget dapat 

kelompok yang enak, terus kemudian 

aku mood-nya positif jadi kayak awal 

yang tadi kenapa pas Kakak tanya aku 

jawabnya agak sedikit alot itu karena 

aku engga terlalu mikirin buat ke situ 

yang penting aku posisi sekarang biar 

seneng dulu, target terdekat biar 

kecantol dulu 

Kalau gitu target 

terdekat apa? 

Emm IPK biar minimal diatas 3.6 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm berarti untuk 

semester ini ya? 

Huum 
  

Target lain ga ada? Emm yang penting memperbaiki diriku 

sendiri 
RegIden 

2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hehem Ibarat kalau rawat jalan itu aku udah 

mulai lepas infus lah ya 
  

Huum heem Hehehe   

Dalam hal 

memaafkan diri 

atau skill kamu? 

Yang ingin kamu 

kembangkan? 

Emm memaafkan diri sendiri dulu sih 

soalnya dari dulu belum … kuliah udah 

enam semester tapi belum belum ada 

perubahan gitu lho Kak, semester ini 

udah mulai kerasa kayak “oke aku 

sekarang ngerti apa yang harus aku 

lakukan”, kalau dulu kan aku bener-

bener, “yang penting jalan aja deh”, gitu 

lho 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm hemm, kalau Emm kan di … yang penting aku apa ReIden 2 Regulasi 
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boleh tahu, apa 

yang harus kamu 

lakukan sekarang? 

namanya, bisa me…meloloskan diri 

sendiri dulu yang penting dirinya dulu 

kan secara jiwa, terus kemudian kalau 

misalkan udah, otomatis kalau secara 

jiwa secara batin udah lolos, di 

lingkungan masyarakat atau temen-

temen kan otomatis bakal terekam juga 

kan, kalau misalkan itu udah selesai 

otomatis yang target next-next-nya bakal 

tercapai 

Identifikasi 

–  

Menentuka

n Tujuan 

Hmm, oke oke, 

hmm berarti itu 

bisa dibilang 

sebagai tujuan 

kamu ya?  

Huum 

  

Tujuan terdekat 

untuk memperbaiki 

diri dan tujuan 

terjauhnya untuk 

… apa tadi? 

Hmm … tujuan terjauh?  

  

Heem. Jangka 

panjang 

Emm apa ya … (diam untuk berpikir 

selama 5 detik) oh bisa berguna buat 

masyarakat. Wejyan ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Gak pa pa, bagus 

kok 

Itu sih, yang penting kan meluluskan aku 

dulu, kalau udah otomatis ya masyarakat 

atau yang lainnya juga akan ikut emm 

tuntas gitu istilahnya 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm heem. Kalau 

tujuan kamu 

selama di kampus 

ada enggak? Oh ya 

tadi ya yang dapet 

IPK itu 

Heem heem 

  

Kalau tentang 

organisasi enggak 

ada? Belum ada? 

Sekarang engga sih, lagi … aku 

sebenernya pengen Kak, ikut Sapsi, 

Sahabat Psikologi kan, terus ikut lagi 
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UKM, tapi kok kata Papahku, karena 

kan semester kemarin kan aku bener-

bener stop kan kecuali menuntaskan 

Radio terus ATGW sama yang lainnya, 

terus kata Bapakku, “wes semester iki 

ojo melu UKM meneh, kalau mau ikut 

boleh satu tapi jangan terlalu ngoyo”, 

nah karena SGS kan yang slow gitu lho, 

tetep sih ada harus jaga lah ngurus ini 

segala macem tapi engga melulu harus, 

“ayo RKT kalian ini, selama setahun 

harus ini”, engga 

Kalau Sapsi pas 

jamanku enak 

banget lho 

Huum 

  

RKT Cuma dua 

doang 

Huum 
  

Dan itupun 

jaraknya jauh, jadi 

jarang rapat 

Tapi pakai uang siapa Kak? 

  

Uang dari Fakultas Enak Kak   

Enak kan lha yo Kalau yang UKM UKM kan engga pake, 

danusan 
  

Huum makanya. 

Hmm, terus nilai 

penting mengikuti 

organisasi menurut 

kamu apa? 

Mengembangkan diri sendiri  

  

Hmm Terus kemudian emm …   

Dalam hal apa nih? 

Mengembangkan 

dalam hal apa? 

Aku kan orangnya dulu moody-an 

banget ya, kadang tiba-tiba kayak 

ngomong sama orang yang ga kenal atau 

sama yang orang lebih tua kayak biasa 

gitu lho Kak tapi pas lagi pas lagi mood-

nya engga bagus ya jadi malu nah karena 

mau ga mau ketika ikut organisasi itu 

kan harus dua dua tahun kan, emm dua 

semester, nah karena dua semester itu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 
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kan mau ga mau selama dua semester itu 

juga kita harus sering ngomong sama 

orang luar, apalagi di bagianku kan 

selalu eksternal kan, nah itu yang … 

pertanyaan tadi apa kak? 

Heheh, apa tadi 

bentar-bentar, 

memperbaiki 

dirimu? 

Heem 

  

Dalam hal apa? Heem    

Heem Itu, yang penting em   

Emm … melatih 

ke-moody-an 

kamu? 

Huum huum, terus emm intinya tu kayak 

aku selalu belajar gitu lho daripada cuma 

kuliah atau cuma di kos, otomatis ketika 

ikut organisasi juga skill secara public 

speaking atau ngomong sama orang luar 

untuk nge-lobby tu kayak engga 

canggung gitu lo 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm sekalian 

ngasah gitu ya? 

Huum. Menjawab enggak Kak? 
  

Menjawab kok, 

nilai penting, oke, 

ada lagi ga kira-

kira nilai 

pentingnya? 

Emm … Oh ketika pas aku lagi males 

atau galau atau lagi mood-nya jelek, 

emm di luar ketika ketemu sama orang 

yang kenal apalagi dia adek tingkatku 

yang mereka nganggap aku sebagai 

kakaknya, kan otomatis mau engga mau 

aku harus tersenyum atau ga mood-nya 

jangan terlalu enggak enggak kelihatan 

kalau aku lagi badmood gitu lho 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm Itu   

Terus tapi lama 

lama kebawa 

perasaan kan? 

Maksude jadi 

enggak mood gitu? 

Heem 

  

Awalnya kan 

dipaksa nih 

Heem 
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Terus lama lama 

enggak 

Heem 
  

Hmm heem heem Betul betul   

Oke oke, hmm 

menurut kamu 

dengan ikut 

organisasi ada ga 

hubungannya 

dengan pencapaian 

cita-citamu nanti? 

Ada dong 

  

Jelaskan dong Emm karena kan cita-citaku yang 

penting berhubungan sama orang kan, eh 

bukan yang penting deng kalau yang 

penting kan apa aja masuk kan ya, 

Emm aku tu pengen menjadi itu, kalau 

emm human research otomatis kan kita 

mewawancarai atau mengobservasi 

orang kalau engga minimal ya bisa 

membaca orang, lingkungan juga. 

Organisasi kan berarti kita juga 

mempelajari tentang hal yang sama juga 

gitu Kak 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm heem Yang emm daripada mereka yang engga 

ikut otomatis ketika dia lulus atau 

wisuda nanti, dia akan kayak mungkin 

kelabakan atau mungkin malu atau 

mungkin risih karena kami kan yang 

mengikuti organisasi dari … karena 

kontrak kami itu ada yang satu semes… 

ada yang dua semester ada yang satu 

semester, mau engga mau berarti kan 

kita udah belajar dari dari dulu pertama 

kita masuk kuliah … Menjawab ga Kak? 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Huum, terusin 

terusin 

Heem, terus emm yang apa yang nanti 

akan emm ketika kita ikut organisasi 

dibutuhkan banget ga sih waktu pas di 

tempat kerja? Kalau buat aku ya sangat 

banget sih ya, membantu, karena kan 

kuliah, kuliah kan kita cuma 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 
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mendengarkan Dosen, ngasih 

pendapatpun juga emm misalkan itu ada 

satu jam hanya sepuluh atau lima belas 

menit buat sesi buat tanya ke Dosen 

doang kan? Tapi kalau di organisasi kan 

yang namanya organisasi, UKM pasti 

kan ada struktur-strukturalnya kan, 

ketika struktur itu kan pasti dia pasti ada 

berhubungan tentang luar, ketika kita 

emm menjalankan struktural, apa 

namanya, posisi kita di jabatan kita di 

UKM kan mau ga mau tetep kita belajar 

untuk mencari tahu dunia luar gitu lho, 

apalagi yang notabene-nya UNIKA gitu 

kan yang mereka kayak individualnya 

agak sedikit tinggi   

Dalam Diri 

Hmm Nah itu yang anak UKM pasti mereka … 

sangat membantu lah besok di dunia 

kerja buat hal nge-lobby atau ngomong 

sama orang gitu 

  

Hmm oke-oke.  

Emm bentar, hmm 

terus kira-kira hal 

apa yang membuat 

kamu ingin ikut 

organisasi secara 

terus menerus? 

Kan kadang-

kadang gitu ada 

orang yang merasa 

cepet puas, “halah 

ya udah semester 

kemarin, misalkan 

di semester satu 

dua aku dah ikut ya 

udah lah”, intinya 

aku dah disana dan 

sudah pernah 

berlatih untuk 

mengungkapkan 

pendapat, dsb gitu, 

Emm … Aku sebenernya orang tipikal 

orang yang ketika aku kenal sama orang 

itu ya udah hanya itu aja gitu lho Kak, 

pertama, kedua, kenapa aku selalu 

semester satu sampai semester lima tu 

berarti kan bisa dihitung aku kan ikut 

ikut semua gitu kan kak maksudnya 

engga di satu semester aku off gitu 

engga, karena apa ya, pertama memang 

pengen yang aku suka dari ikut 

organisasi, kita bisa bertukar pikiran.  

 

 

 

 

 

 

Aku sebenernya orang yang sangat 

 

 

 

 

 

MotIn 2 

 

 

 

 

 

 

ReInteg 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Intrinsik – 

Kesenanga

n 

 

 

 

 

 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai
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nah yang membuat 

kamu mau terus 

menerus ikut apa? 

kolot. Aku punya tujuan seperti ini, aku 

punya emm rancangan atau program 

seperti ini, mau engga mau kamu harus 

ikut apa yang aku pengenin gitu lho apa 

yang aku programin, tapi karena sudah 

masuk di organisasi, aku belajar menjadi 

kayak, oke lah, emm jangan jangan ber 

… apa namanya jangan ber … ee … me 

… ini … apa sih namanya kayak yang 

mereka kayak ini lho, jangan … egois 

gitu lho, misalkan satu organisasi 

mestikan minimal lebih dari dua puluh 

(orang) dong harusnya, ketika dua puluh 

orang itu ketika kita berpendapat 

otomatis pendapatku juga akan 

ditanggepin sama temen-temen, oh terus 

kemudian me… intinya itu untuk kayak 

belajar belajar apa namanya, kayak 

engga egois terus kemudian bisa 

menerima masukan, emm bisa me … 

menjalankan masukan juga apalagi di 

evaluasi-evaluasi itu kan sangat penting 

banget gitu lho kak, sangat me … me … 

apa kayak me … mendobrak yang kayak 

aku egois terus kemudian, “lho jangan, 

kalau kamu punya pikiran kayak gini 

nanti efeknya kayak gini kayak gini”, “O 

iya ya bener juga, harusnya seperti 

apa?”, “Harusnya kayak gini”, “O iya ya 

ya udah aku ikut pendapatmu”, gitu lho 

kayak saling saling bertukar pendapat, 

saling berubah pikiran ada yang kasih 

masukan juga, itu yang berharga banget 

ketika aku ikut di organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MotIn 3 

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

 

Emm dan selama 

ini sering ya kayak 

gitu? 

Heem 

  

Menerima 

masukan, kamu 

juga sering 

memberikan 

Iya, apalagi kalau di evaluasi itu mesti 

aku yang paling banyak karena memang 

aku emm bisa dibilang agak … 
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masukan gitu? 

Kritis? Huum, sangat kritis banget, terus 

kemudian sangat, “pokoknya aku kayak 

gini ya mau engga mau kamu harus ikut 

aku”, tapi dengan dengan cara aku 

menyampaikannya dengan … intinya 

itu, maksude kamu harus ikut apa yang 

aku inginin tapi aku mencoba untuk me-

mubeng-mubengkan kalimat biar “wes 

kowe melu aku wae” gitu, tapi semenjak 

ada aku ikut itu kayak “oh oke, kamu 

jangan terlalu kayak egois dengan apa 

yang pendapatmu sendiri” 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm oke … kalau 

misalkan ditanyain 

kayak gini, 

jawabanmu apa 

nih, menurut kamu 

kegiatan organisasi 

adalah? 

Organisasi adalah kegiatan dimana kita 

memerlukan suatu tim emm untuk 

membuat … emm … membuat … suatu 

kegiatan untuk menyelesaikan itu, 

jadikan kayak kita bikin tim, baik kecil 

maupun besar, yang besar ya … sama-

sama menguntungkan gitu Kak 

  

Hmm …  Menjawab ga ya   

Menjawab kok. 

Hahaha, menjawab 

menjawab. Oke, 

hmm berarti kalau 

bisa dibilang minat 

kamu sekitar 

berapa persen 

dalam mengikuti 

organisasi? 

Emm dulu sekitar 65-70 kali ya, karena 

memang emm  

  

Dulu itu kapan? Semester satu dua tiga khususnya, 

apalagi empat 
  

Hmm Itu yang aku seneng banget   

Hehem Sampai kuliah aja kayak, “ah wes lah 

enggak usah lah yang penting aku ikut 

organisasi”, akhirnya semester empat 

atau lima itu baru ngerasa kayak … 

empat, empat baru ngerasa kayak, “oh 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 
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ya ya ternyata kebanyakan organisasi 

juga buruk 

Aktivitas 

He? Napa?   

Kok buruk? Karena dulu mindset-ku adalah tak 

pentingin di organisasinya, kuliahnya 

kayak buat sampingan padahal kan 

harusnya kan kuliah dulu, baru 

organisasi yang buat sampingan karena 

aku kalau fokus, fokusnya cuma itu, 

engga bisa 

  

Dipecah? Huum   

Terus sekarang? Sekarang, kebalikannya, organisasi yang 

kayak buat pelengkap tapi tetep sih ada 

emm emm apa namanya, tetep buat 

belajar juga sih kalau menurut aku 

  

Hmm, berarti 

sekarang sekitar 

berapa persen nih? 

Kalau dipersenin berarti sekarang karena 

aku ikut sekarang organisasi yang terjun 

langsung ngomong sama orang, sekitar 

… kuliah sekitar 60 organisasi 40 karena 

kan itu menolong banget ketika besok 

pas aku udah lulus, iya kan? 

  

Hm hmm. Apalagi 

nanti buat ngerjain 

tugas yang itu yang 

apa pelatihan 

Heem 

  

Terus ke 

perusahaan kayak 

gitu tu sangat 

membutuhkan 

sekali 

Heem iya itu sangat sangat bener 

  

Aduh pasti nanti 

kamu disuruh sama 

temen-temen 

kamu, “kamu aja 

A, kamu aja A” 

Emang kok … Dulu waktu itu juga gitu 

tapi karena ada satu orang yang dia 

engga ngerjain apa-apa, akhirnya, “wes 

kowe wae sing ngomong”, karena kan 

gantian 

  

Bisa tapi dia? Bisa tapi tetep aku yang agak nimbul-

nimbul sedikit 
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Hmm oke oke. Ada 

ga sih kira-kira 

kesulitan yang 

kamu alami selama 

mengikuti 

organisasi? 

Ngatur waktu 

  

Hmm Itu yang sangat sulit banget   

Ngatur waktu sama 

waktu kamu atau 

waktu kuliah? 

Waktu kuliah 

  

Hmm Soalnya kalau aku tu kan orangnya 

mood-mood-an banget kan dulu, jadi 

misalkan emm contoh deh kayak 

kemarin danusan, pertama tu danusan 

berarti dari hampir satu … dua bulan full 

kan setiap pagi, mau ga mau harus 

jualan apalagi aku sebagai danus 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm Mau engga mau aku harus ke tempat 

penjualan, aku ambil dari sana aku bawa 

dari Java Mall, aku bawa ke UNIKA, di 

UNIKA aku bagiin ke sekitar 4 … 

sekitar 20 …. Sekitar 15 orang, jadi 

itukan banyak kan misalkan bakwan, 

aku satu plastik aku isi satu, itukan 

mood-nya aku udah udah berantakan 

duluan di pagi, jadi aku otomatis 

kuliahnya itu kayak … kayak udah 

amburadul gitu lho, nah itu yang sangat 

sangat sangat mengganggu sekali sih, 

karena memang aku manajemen waktu 

dan manajemen mood belum … belum 

belum belum bisa 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm … Itu di 

kegiatan apa? 

Danus? 

Heem 

  

Heem di kegiatan 

apa? 

Oh, kegiatan sama ATGW, terus 

kemudian Radio dulu juga sempet 

danusan juga kan, apalagi emm waktu di 

Radio aku ga jadi danus sih tapi mau ga 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 
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mau di sela-sela jeda kelas aku harus ke 

bawah ambil danus, aku kembali lagi ke 

kelas dan aku jualin, mau ga mau kan 

harus jalan kaki kan, itu yang kayak 

ditengah-tengah perjalanan itu kayak, 

“ah iki wes urung laku, wes pelajarane 

rada angel” gitu kan, kuliahnya, apalagi 

ditambah kelompokku kayak ga suka, 

wes dah langsung hancur deh 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm Gitu   

Itu di Radio ya? Minum ya Kak    

Iya Iya di Radio   

Hmm… Terus kan 

tadi ada kesulitan-

kesulitan membagi 

waktu itu, 

manajemen waktu, 

terus bagaimana 

kamu mengatasi 

hal tersebut? 

Oh dulu aku sempet belajar sama temen 

sesama danus juga, aku aku kan tipikal 

orang yang ketika aku ada sesuatu yang 

aku engga suka, mesti aku langsung 

ngomong, aku bilang, “eh … males yo 

dadi danus, njipuki danusan terus dibagi 

terus wes udah ngambil, udah dibagi, 

ngejualin juga kan, nariki uang juga, kok 

kowe kok masih kuat sih? Aku wes 

setengahe koyok wes meh pasrah”, gitu 

kan, “lha piye tanggung jawab, lagipula 

ini juga acara untuk acaranya kita, kamu 

misalkan enggak … kamu engga niat, 

engga serius terus nanti acara kita 

gimana?”,  aku mikir, “o iya ya”, terus 

kayak “ayo kowe kudu semangat 

dodolan, wes nek kowe semester iki …”,  

pokoknya tu semester ini kamu harus 

fokusin bener, semester besok kamu 

engga usah ikut lagi ga apa apa yang 

penting kamu harus hadapin apa yang 

kamu hadapin sekarang gitu kan, 

langsung deg, o iya ya, gitu 

  

Emm ... Itu di 

Radio? 

Emm yang mulai aku belajar itu di 

ATGW-nya, kalau di Radio-nya pernah 

sih bilang kayak, “nek danusane ki mbok 

sing gampang to”, dibilang gitu juga, 

“ini kan acaranya kita nek kamu ndak 
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danusan piye, umpamane kamu sebagai 

…”, waktu itu aku menjabat sebagai … 

sponsorship apa ya 

Hm Marketing? Huum, gitu   

Terus, itu semester 

empat? 

… I…Iya 
  

Oke oke, hmm 

kalau kesulitan 

yang dialami 

karena kamu 

seorang introver 

adakah? 

Sangat 

  

Apa? Emm … emm … karena aku introver … 

permasalahan itu kayak tak pendem gitu 

lho Kak, jengkelnya tetep aku kasih tau 

ke orang lain yang tadi aku bilang kan, 

kalau aku ada masalah atau aku ada 

uneg-uneg aku lebih suka orang lain biar 

denger gitu kan, tapi ketika orang lain 

udah denger apa yang tadi aku omongin, 

ketika aku dah menuju dari … dulukan 

basecamp kami kan di Mikael kan buat 

ngumpulin jajanan, ketika aku masuk ke 

Antonius, emm kayak berat gitu lho 

Kak, udah kuliah, bangun pagi, ambil 

danusan apalagi gak gak laku gitu kan, 

aku harus bayar denda aku harus makan 

juga, sampai aku sempet akhirnya 

sampai ke opname juga, terus kemudian 

jengkel itu kayak aku pendem sendiri 

gitu lho Kak, aku certain ke orang lain 

pun mereka juga kayak, “halah opo to A, 

wes garek danusan wae”, biasanya 

mereka kan bilang gitu, nah  

  

Wes apa? Wes 

garek? 

Tinggal dijualin aja lah 
  

Hmm Gitu kan. Emm introvernya yang poin 

introvernya disini yang aku bahas itu 

adalah ketika pas, aku tu orangnya ini 
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Kak, apa ya, masalah sepele, aku 

pendem, sepele aku pendem, contoh deh 

kayak tadi deh, danusan, masalah satu, 

kuliah masalah dua, tugas masalah tiga, 

ga laku masalah empat, terus kemudian 

harus denda masalah lagi lima, nah lima 

masalah ini aku … biasanya aku … tak 

pendem sendiri, aku jengkel sendiri, 

udah satu hari itu pasti mood-nya 

hancur, gitu, semester kemarin, engga … 

kemarin sih, pas aku semester dua, 

RKT-nya kedua Radio sama semester 

empat, berarti kan semester empat kan 

aku ikut dua kepanitiaan kan, yang yang 

Rario itu tu tahun kedua, yang ATGW 

kan berarti kan tahun pertama, bener ta? 

Huum Nah semester empat itu aku yang bener-

bener ancur-cur banget 
  

Hmm Yang semester kemarin kan yang aku 

opname itu, berarti persis satu tahun 

yang lalu 

  

Hmm … 

Sebelumnya di satu 

semester belum 

pernah ikut dua 

kegiatan ya? 

Belum 

  

Baru itu berarti? Huum   

Hmm terus juga 

berat-berat ya 

danusnya? 

Huum  

  

Oke emm ada lagi 

kah yang lain? 

Sebagai seorang 

introver? 

Aku dulu menganggap kaya “aku tu 

punya masalah, mbok kamu kalian 

ngerti dong masalah aku, aku tu kayak 

gini” yang gimana ya, intinya tu kayak 

“aku tu punya masalah mbok yo kalian 

temen satu kelas ngerti ki lho nek aku ki 

ono masalah, mbok yo tolong bantu”, 

gitu kan 
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Huum Emm terus kemudian aku ki jane kayak 

pengen nggembor, tau nggembor ga 

Kak? 

  

Tau Pengen kayak … kalo pas jengkel 

banget, itu aku langsung murung 

pendiem langsung biasanya aku suka 

ndingkluk gitu kan, aku pulang ke kos, 

di kos aku sendirian, kadang gabut setel 

musik keras, ndelalah kan aku bawa 

musik ada bass-nya juga kan di kos, 

terus pokoknya tu intinya kayak “aku 

punya masalah mbok yo tolong satu 

kelas tu ngertilah perasaanku kalau aku 

itu lagi marah”, itu yang yang aku 

pendem sampai aku akhirnya belajar ada 

temen yang mengatakan “engga harus 

semua orang ngerti perasaanmu tapi 

gimana caranya kamu harus bisa 

mengatur dirimu sendiri biar engga 

jangan marah kemarahan”, ya udah aku 

mendengar kata-kata itu terus langsung 

aku rubah mindset kayak “oke lah aku 

punya masalah, masalah, tapi sekarang 

kayak wes lah biarin”, gitu sih 

  

Emm masalah ini 

basic-nya masalah 

yang SMP SMA 

waktu itu? 

Huum 

  

Terus ketumpuk 

sama masalah 

organisasi? 

Hmm engga, biasanya anu karena aku 

orang introver, ketika aku punya 

masalah, masalah-masalah dulu, itu 

kayak kebawa gitu lho kak, bukan bukan 

SMP itu jadi masalah pertama engga tapi 

biasanya ketika aku punya masalah, 

imbalnya tu kayak keinget, “iyo ig aku 

mbiyen pas SMP juga punya masalah, 

SMA aku juga punya masalah, kok aku 

hidupku penuh dengan masalah sih”, 

biasanya itu yang bikin langsung anjlok 

  

Kok aku mesakake Huum huum   



325 
 

 

men sih, gitu kan? 

Persis, aku juga 

seperti itu A A, 

ternyata ada temen 

Sama? Huum 

  

Hawanya itu 

pengen mbok 

semua temen-

temen tu pada 

ngerti gitu ya 

Iya 

  

Terus habis itu 

begitu ngerti, 

engga usah 

tambahin masalah 

lagi gitu lho 

Heem bener bener (Senyum lebar) 

  

Ya to? Jadi kayak “walah iki masalahku mbok 

yo kowe ojo nambah masalah-

masalahku”, gitu to? 

  

Heem Bener-bener    

Oke oke, terus 

bagaimana cara 

kamu, aduh sek 

tadi kesulitan 

sebagai seorang 

introver itu … Oh 

di di di, ditumpuk 

gitu ya 

masalahnya? 

Monggo monggo 

(subjek hendak 

minum) 

Huum 

  

Nah terus kira-kira 

bagaimana caranya 

kamu untuk 

mengatasi hal 

tersebut? 

Dengan aku cerita 

  

Hmm Aku cerita, aku lupain emos … oh, jadi 

gini, masalah yang bener-bener aku 

ngerasa plong, itu ketika aku ketemu 
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sama kakak tingkat itu 

Hmm Mungkin Kak … Kak Dara tau namanya 

siapa 
  

Siapa? Kak F, angkatan 2009   

Oh enggak ngerti Oh enggak ngerti. Aku kenal itu persis 

satu tahun berarti semester empat kan 

ya, jadi bayangin aja deh dari … dari 

dari semester satu sampai semester 

empat masalah itu aku pendem, di 

semester empat aku dah mau… empat 

akhir udah mulai aku buka satu-satu, aku 

dah ada uneg-uneg aku buka satu-satu, 

aku minta tolong apa aku buka, 

pokoknya aku pritili siji-siji gitu kan, 

terus … pertanyaannya apa Kak? 

  

Hehehe mengatasi Oh mengatasi   

Cerita? Huum, dari situ sampai sekarang aku ada 

masalah langsung WA, “Kak aku ada 

masalah, gini gini gini” langsung kalau 

engga VN, telpon, setelah itu selesai. 

Kak kak … dia-nya juga tau kalau aku, 

sorry ya, aku pernah bilang kan, “Kak 

maaf kalau misalkan suatu saat aku tiba-

tiba emm tiba-tiba kayak cerita banyak 

panjang lebar gitu kan, karena aku engga 

punya orang lain kecuali dia yang bener-

bener istilahnya kayak pelampiasan tapi 

kayak ngeluarin uneg-unegnya, bukan 

kayak pelampiasan, aku marah kamu tak 

jotos, enggak, kayak ngeluarin uneg-

unegnya aja gitu, Kakak … dia-nya juga 

tahu, itu yang bikin aku sampai 

sekarang, emm apa ya bisa berkembang 

lah paling engga, dengan cara mengatasi 

dengan cara cerita itu 

  

Cerita. Kenalannya 

darimana? 

Emm seminar kayaknya, seminar terus 

aku minta kontak, aku kan gini, aku 

tipikal orang yang suka ngejar orang, 

misal nih aku dulu suka banget sama Bu 
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M, keren gitu lho Kak, cewek, dia kan 

sering cerita kan Kak dalam kelas  

Hmm Sering cerita masalahnya dia, kok 

kayaknya keren nih, aku ingin bertukar 

pendapat, kalau enggak pengen ngasih 

masukan, udah, terus minta waktu buat 

konseling, jadinya seenggak … kalau 

akrab sih akrab, paling enggak kayak 

ngerti lah masalah satu sama lain, terus 

bisa ngasih masukan. Nah pas sama Kak 

… Kak F ini, kami sama-sama cerita, dia 

juga nimpali, aku nimpali, jadi kayak 

terus-terusan sampai sekarang jadi kayak 

akrab gitu 

  

Emm oke oke, 

terus? 

Udah 
  

Oke oke, kepuasan 

apa yang kamu 

peroleh ketika 

mengikuti 

organisasi? 

Emm … Itu waktu evaluasi-evaluasi itu 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

Kamu bisa 

menerima masukan 

atau kamu yang 

memberikan 

masukan? 

Aku yang bisa menerima masukan 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

Hmm Karena emm manfaatnya berorganisasi, 

kita bisa tau tingkat kedewasaan, tingkat 

kesalahan kita, tingkat emm daya … 

daya pikir, termasuk kan salah satunya, 

terus kemudian tahu emm tau … kita 

sama-sama angkatan 2015, sama-sama 

kelahiran 97 misalkan, tapi misalkan di 

situ ada 10 orang, kita tahu mana yang 

lebih dewasa, mana yang pikirannya 

masih kolot, mana yang udah berpikir 

untuk masa depan, mana yang udah 

mikir untuk me ... me … menyelesaikan 

RKT kita bersama, gitu lho Kak. Itu 

yang yang aku suka ikut itu, itu. Ada 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 
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yang orang kayak pendiem atau angel 

diajak ngomong gitu kan, tapi ketika dia 

ngasih masukan, ngasih kritikan 

langsung kena dan langsung kayak bikin 

perubahan gitu lho, itu yang aku suka. 

Gitu 

Hmm, ada 

feedback kayak 

gitu ya 

Heem 

  

Oke Kak   

Apa? Judulmu kan tentang introver?   

Huum Subjek aku termasuk salah satunya 

endak? 
  

Subjek kamu? Aku, subjek salah satu yang masuk 

kriteria engga? Soalnya kan biasanya 

kalau intover itu kan orang yang 

pendiem pendiem pendiem dan engga 

mau up up up gitu kan 

  

Hmm Dan mungkin aku salah satu orang yang 

minimal bisa up dikit gitu lho, masuk 

enggak? Engga pa pa kan? 

  

Hmm hmm 

kemarin kan kamu 

nyentang nyentang 

Huum 

  

Dari situ aja Oh   

Lebih banyak yang 

dihasilkan introver 

apa ekstraver, gitu 

Oh 

  

Karena, jadi tu 

introver pun engga 

100% introver 

Huum 

  

Jarang gitu lho ada 

orang yang kayak 

gitu, pasti 

kecampur sama 

ekstravernya 

Huum 

  



329 
 

 

Lha mungkin kamu 

introver di sisi 

yang mana, tapi di 

sisi yang lainnya 

ekstraver, 

sedangkan ada 

orang yang di sisi 

kamu ekstraver 

ternyata dia 

introver 

Huum 

  

Nah kayak gitu 

gitu jadi ya 

Oooh 
  

Tetep kamu 

introver kok engga 

pa pa, cuma 

introvernya 

khasnya kamu gitu 

lho 

Iya, ada orang yang khasnya introver 

tertutup banget 

  

Huum, tapi di sisi 

lain di introver itu 

juga ada 

Ooh oke 

  

Kenapa? Engga aku takutnya kayak melenceng 

dari kriterianya Kak Dara 
  

Hmm enggak pa 

pa, emm sesuai 

sesuai. Hmm 

adakah saat dimana 

kamu merasa tidak 

kompeten dalam 

melakukan tugas-

tugas organisasi? 

Kenapa Kak? 

  

Adakah saat 

dimana kamu 

merasa tidak 

kompeten … tidak 

kompeten dalam 

mengikuti kegiatan 

organisasi? 

Ada sih  
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Hmm, kapan itu? Tidak kompeten dalam mengikuti 

organisasi? 
  

Huum huum Pas aku jengkel, aku marah sama orang 

atau mood-ku berantakan, biasanya aku 

udah … emm ada jarak sekitar tiga 

sampai empat hari buat engga ke sana, 

misalkan nih, aku ada masalah di Radio 

… emang sih masalah yang yang buat 

aku, terus emm ketika … 

  

Masalah? Heem …   

Ketika? Oh contoh gini, kemaren waktu … 

danusan, kan aku udah ngasih duit nih 

25.000, kecilkan 25.000 tu cuma berapa 

sih, nah tapi karena waktu itu mood-ku 

lagi berantakan, dan si danus 

bendaharanya tu bilang, “A kamu belum 

kasih 25.000”, “eh kemarin tu aku dah 

ngasih ke kamu dan kamu engga bawa 

bukunya dan kamu lupa nyatet”, si 

bendahara bilang, “engga kamu belum 

belum belum kasih ke aku”, jengkel to 

otomatis, kebawa sampai satu minggu 

  

Hmm Mau engga mau aku karena jengkel kan, 

“ah daripada aku ke UKM, ketemu sama 

dia, mood-ku hancur, dah mendingan 

aku engga usah ke sana aja deh”, itu 

yang yang terus kemudian tu kayak 

berimbas ke yang lain-lainnya gitu Kak, 

pada pada saat itu posisiku lagi 

penyusunan ke RKT yang kedua, jadi 

RKT kedua juga aku ga maksimal 

karena berawal dari hal yang 25.000 itu 

sebenernya 

  

Terus setelah itu 

kamu baikannya 

gimana? 

Sampai sekarang belum baikan 

  

Hm? Sama orang 

itu? 

Huum (subjek ketawa), karena …  

sam… sampai waktu itu kalau engga 

salah, karena aku engga niat banget di 
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RKT kedua, aku setengahnya kayak ini 

lho, kayak engga terlalu ngurusi, 

danusan aku engga ikut danusan, tapi 

aku kena denda 200.000 kalau engga 

salah, jadi kayak, “asem yo, wingi wes 

25.000, wes tak kasih tapi gak dicatet, 

sekarang disuruh 200.000 sekalian”, gitu 

kan, udah semakin jengkel akhirnya aku 

engga engga terjun kan, engga terlibat di 

UKM, akhirnya emm karena aku engga 

terlalu emm enggak terlalu … karena 

aku udah marah sama dia, otomatis 

kepanitiaan RKT kedua tu kayak ngecap 

aku gitu lho Kak, ngecap, “ah dasar rak 

niatan, ah dasar engga ini ni ini segala 

macam” 

Oh, terus yang 

25.000 itu akhirnya 

piye? Dianggap 

udah bayar atau 

kamu bayar lagi? 

Engga tau, tapi nama aku dicoret sih 

  

Dari? Dari yang 25.000 itu,   

Ooh Karena kalau bisa aku bilang UKM 

Radio tu engga terlalu ketat, jadi dia 

punya prinsip punya kunci punya, tapi 

kalau ada orang yang engga niat yo wis 

gitu lho, dan aku adalah orang yang 

engga niat waktu semester … RKT 

kedua tahun kedua jadikan RKT 

terakhir, tapi RKT satu, dua, tiga aku 

masih ikut, gitu 

  

Hmm, waktu itu S 

kayaknya, 

kelompoknya S apa 

T ya, pernah to? 

Ke UKM Radio? 

Huum 

  

Untuk itu tugas 

kuliah 

Kak T sama … Kak T, Kak N sama Kak 

S juga 
  

Huum Huum   
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Hmm Itu aku tahun pertama kayaknya   

Hmm waktu itu 

masalahnya apa? 

Emm belum, itu belum terlalu ada mas 

… Oh waktu itu, RKT pertama, aku 

sempet kecelakaan 

  

Hm Terus aku engga ikut, engga ikut 

berbagai rapat, hampir engga ikut 

semuanya kayaknya 

  

Hmm Terus emm … karena aku kecelakaan 

jadi aku sampe di kasih apa Namanya 

Kak? Konsekuensi? Apa Namanya?  

  

Apa? 

Kelonggaran? 

Huum, dispensasi apa ya 
  

Huum Nah itu   

Apa 

dispensasinya? 

Dispensasinya engga usah bayar denda, 

engga usah ikut rapat engga pa pa, tapi 

karena engga ikut rapat kan aku engga 

tau apa apa to? 

  

Huum Dan itu … RKT pertama aku, kegiatan 

kepanitiaan aku di UNIKA 
  

Hmm Jadi kami ada kegiatan di Albertus, terus 

kemudian ada foto-foto segala macem 

karena aku Pubdekdok ya kayak engga 

tau aku harus kemana kan? Karena 

memang engga ikut rapatnya itu 

  

Engga engga coba 

tanya temen yang 

lain? 

Engga 

  

Lha kenapa? Emm karena waktu itu aku prinsipnya 

aku cuma sebagai dokumentasi, akhirnya 

di situ di korek korek banget sampe 

malem, “oh ya, aku salah, harusnya aku 

tanya, akhirnya harusnya, fotopun juga 

ya penting”, gitu 

  

Hmm oke oke. 

Pernah engga, ada 

niatan dari kamu 

Hmm 
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untuk tidak ikut 

organisasi?   

Eh tidak memiliki 

niatan untuk 

mengikuti 

organisasi 

maksudku 

Prinsipku waktu itu karena aku introver 

emm salah satu caranya biar aku kenal 

sama dunia luar, dengan organisasi. 

Prinsip itu yang aku pegang sih dari 

dulu, karena kan kalau introver ga ikut 

organisasi nih, berarti kan kuliah pulang 

kuliah pulang  

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Heem Kalau ikut organisasi kan mau engga 

mau emm misalkan pun ke introver tetep 

kayak orang ajak bicara aku lah, pas sesi 

evaluasi aku ada kesempatan untuk 

ngomong 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Huum, berarti 

engga ada niatan 

untuk engga ikut 

organisasi? 

Engga 

  

Engga pernah ada 

masa-masa seperti 

itu? 

Engga, biasanya aku malah lebih sering 

cari-cari apa nih yang pengen aku ikutin, 

gitu 

  

Hmm. Oke oke, 

kalau … bentar. 

Adakah saat 

dimana kamu 

engga percaya 

kamu bisa 

menghasilkan 

sesuatu yang 

diinginkan? 

Misalkan kayak di 

RKT atau dalam 

organisasi gitu? 

Maksudnya gimana Kak? 
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Adakah masa 

dimana, kamu 

enggak percaya, 

enggak percaya diri 

maksudnya, bisa 

mendapatkan hasil 

yang kamu ingin 

lah 

Hmm … punya adek tingkat dan itu satu 

divisi sama aku, pengalaman dia lebih 

banyak. Dan ada dua orang satunya tu 

mantan ketua OSIS, dan aku kayak emm 

aku tu kayak … aku kakak tingkat tapi 

pengalamanku lebih banyakan dia gitu 

lho dan itu yang bikin ... bikin … ya itu 

tadi sesuai pertanyaan apa namanya 

kayak … apa kak? 

Amot 2 

Amotivasi 

– Merasa 

Tidak 

Kompeten 

Engga percaya diri 

mampu 

Huum, jadi aku pengen, “besok kamu ini 

ini ini ya”, otomatis karena aku sebagai 

koor … koor-nya dia kan harus bilang 

gitu kan, tapi aku lebih sering, “gimana 

to pendapatmu?” gitu sih, karena merasa 

kayak “aku siapa gitu lho”, 

pengalamannya lebih banyak dia 

  

Hmm … Di 

Kampus? 

Pengalaman di 

Kampus? 

Huum huum 

  

Hmmnah, ketika 

tadi kamu merasa 

tidak kompeten itu 

apa? Waktu enggak 

masuk? Waktu 

habis kecelakaan 

itu ya? Eh … 

endak to, karena 

yang 25.000 itu ya? 

Iya  

  

Merasa tidak 

kompeten itu? 

Iya, karena efek dari ada masalah kecil 

terus jadi besar dan satu organisasi itu 

kayak seolah kayak menyalahkan aku, 

aku buat mengembangkan diriku sendiri 

ya susah 

  

Hmm, terus yang 

kamu lakukan 

Engga engga lakuin apa-apa   
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waktu itu apa? 

Yo wis, gitu? Huum engga aku urusin, makanya 

sampai sekarang ketika ketemu salah 

satu dari mereka, itu kayak teringat 

masalah aku gitu lho Kak jadi kayak, 

“ya udah biarin lah, namanya juga lagi 

belajar, emang sih belajar udah semester 

enam masih kayak gitu”, tapi biarin ah, 

engga apa apa 

  

Hmm oke, 

sementara itu dulu  

Oh sudah selesai? Oke  
  

Heem    
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Verbatim Subjek A 

Pertemuan Keempat: Rabu, 4 April 2018, pukul 14.30 – 14.45 

Lokasi: Perpustakaan Thomas Aquinas Lantai 5 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Oke sek, oke nah 

berarti nih selama 

ini kamu ikut 

organisasi tu ada 

engga karena untuk 

menghindari 

hukuman? Jadi, 

kayak ganjaran gitu 

misalkan nih, 

engga punya 

sertifikat kan kita 

… ada yang bilang 

engga bisa lulus 

dan lain 

sebagainya,  

Huum, 

  

Nah ada engga 

kayak gitu? Ikut 

organisasi untuk 

hindarin itu? 

Emm engga sih, aku engga ngejar itu 

  

Hmm, oke berarti 

engga ya … 

Huum 
  

Oke, terus menurut 

kamu seberapa 

penting sih emm 

aktif dalam ikut 

organisasi? 

Emm gini aku tu sering banget, aku kan 

kadang orangnya moody-an, jadi ketika 

pas lagi mood-nya jelek, emm coba lari 

ke temen-temen organisasi, itu minimal 

bisa meminimalisir mood-ku yang agak 

emm baik down atau gimana gitu lho, 

minimal tu bisa menyestabilkan gitu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke dalam 

Diri 

Hmm … soalnya 

kenapa? Kalau 

ketemu sama 

temen-temen 

organisasi? 

Langsung nimbrung langsung ngomong 

sini sana, jadi kayak, mood-nya kayak 

kebawa … kebawa mereka gitu lho Kak, 

engga negatif terus 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument
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al ke dalam 

Diri 

Emm engga 

kepikiran masalah 

kamu, 

Huum 

  

Tapi ngobrol-

ngobrol, bercanda-

bercanda sama 

mereka? 

Huum iya 

  

Hm oke oke, berarti 

penting ya untuk 

aktif dalam 

organisasi? 

Iya 

  

Terus menurut 

kamu nih, kira-kira 

organisasi itu sudah 

sampai mandarah 

daging sama diri 

kamu belum ya? 

Sampai-sampai 

kayak organisasi 

dengan A itu engga 

bisa dipisahkan 

lagi? 

Maksudnya? 

  

Mendarah daging 

dengan kamu, jadi 

satu lah istilahnya, 

kamu kalau engga 

ada organisasi 

engga bisa lah 

pokoknya, atau ada 

yang kurang kayak 

gitu  

Oh … Iya huum huum ya  

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Kayak gitu? Huum ya, intinya kayak itu tadi sih kak, 

misalkan ada masalah sama temen kelas, 

kita kan satu kelas kan empat tahun kan 

bareng terus, ke sana tu bisa kayak buat 

pelarian buat emm emm ambil nilai-nilai 

positifnya, gitu sih 
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Emm emm Gitu   

Oke, berarti kalau 

engga ikut 

organisasi kayak 

ada yang hilang 

gitu kah? 

Huum, rasanya tu kayak pengen … 

contoh kayak semes… contoh kayak ini 

aja deh semester lima sekarang, engga 

ikut organisasi yang lain kan kecuali 

yang itu terakhir, kata Bapakku, “udah 

itu yang terakhir aja”, rasanya tu kayak 

… eh barusan kan ada ada kepanitiaan 

kan di sebuah … rasane ki koyok, “dulu 

itu kalau ikut organisasi itu ikut sana 

sini, kayaknya aku seneng yaa, sekarang 

cuma balik Kos Kampus balik Kos 

Kampus, palingan di Mikael”, gitu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke dalam 

Diri 

Hmm, jadi kayak 

“aduh”, 

perasaannya, piye 

ya, sedih kah? 

Huum, kalau sedih engga sih, lebih ke 

berarti nambah temennya tambah sedikit 

gitu kan, kan kalau ikut kan berarti ada 

angkatan 2017, ada angkatan 2016, 16 

ya?  

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke dalam 

Diri 

Huum 16 17, sekarang … sekarang aja aku 

psikologi angkatan 2016, 17 engga ada 

yang kenal, 16 pun juga hanya ada 

beberapa, beda dengan waktu dulu 

waktu pas pertama aku ikut kegiatan itu, 

kayak kelas satu dua tiga empat itu 

kayak ada yang kenal gitu loh 

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

–  

Pengakuan 

dari Orang 

Lain 

Heem heem, berarti 

kayak kesempatan 

untuk ketemu orang 

baru gitu jadi 

sedikit gitu ya? 

Huum huum 

  

Oke, terus ada ga 

kira-kira hal yang 

kamu lakukan gitu 

to mungkin awal-

awal waktu ikut 

organisasi untuk 

kamu kayak 

menyesuaikan diri 

Iya, kalau dengan kegiatannya sih 

engga, lebih ke orang-orangnya sih. 

Orang-orangnya kan harus tahu dulu ini 

sifatnya seperti apa, itu seperti apa jadi 

ketika aku nimbrung ke sana, masuk, ke 

sini masuk, kan ada orang yang sukanya 

blak-blakan cuwawakan gitu, “ha ha 

ha”, ya aku ikut-ikutan, kadang kalau 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke dalam 

Diri 
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dengan 

kegiatannya? 

ada orang yang pendiem ya ikut-ikutan 

diem, coba lihat orangnya sih, kalau 

dinamika buat kegiatannya engga, lebih 

ke watak orangnya 

Orangnya, oh 

berarti kamu 

observasi dulu gitu 

ya? 

Huum. Kak, nanti ndak yo namaku 

disangkutin? 
  

Di? Disamarin?   

Huum, cuma A 

doang 

Oke 
  

Mau gimana? Mau 

kasih inisial lain 

po? 

Hahaha, A aja engga pa pa deh 

  

A aja enggak pa 

pa? atau S? 

S tu apa? 
  

S (nama pertama 

subjek) 

Oh iya, S aja deh 
  

S aja? Oke Heem soalnya jarang ada yang tau S   

Huum, nanti 

mungkin 

kegiatannya juga 

aku … bikin kayak 

X gitu ya? 

Kegiatan X, jadi 

aku sensor gitu lho 

Huum 

  

Biar orang-orang 

engga ngerti 

Huum huum 
  

Ini kegiatan apa 

yang dimaksud, 

enggak pa pa kan? 

Enggak pa pa 

  

Oke Kalau engga disamain aja, misalkan 

SGS, depannya S, misalkan Badminton 

Cup, depannya B gitu aja biar 

  

Engga pa pa? Biar Kakaknya engga terlalu, “ini apa   
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ya, ini apa ya”, gitu 

Oke oke, emm 

berarti alasan kamu 

ikut organisasi, 

yang paling utama, 

alasan mendasar itu 

apa? 

Emm banyak temen 

  

Nambah temen? Heem, terutama emm pertama nambah 

temen, kedua pengalaman, yang terakhir 

baru sertifikat emm pengalaman itu 

berarti kan termasuk soft skill, hard skill 

segala macem, yang terakhir baru 

sertifikat 

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Art 

Penghargaa

n / 

Hukuman 

Oke, berarti 

nambah temen, 

pengalaman 

Huum 

  

Sertifikat? Huum   

Oke, emm terus nih 

aku minta kamu 

untuk lanjutin 

kalimat ini ya … 

Kegiatan organisasi 

bagi saya 

merupakan suatu 

bla bla bla bla 

Emm 

  

Bukan definisi, tapi 

menurut kamu 

Oke, emm sebagai emm sebagai sarana 

buat emm nambah relasi, nambah 

pengalaman, nambah softskill sama 

nambah pengetahuan baru yang belum 

pernah aku dapetin emm dan terakhir … 

(subjek menghentikan pembicaraan dan 

menunjuk ke arah ke luar jendela, 

subjek terlihat senang melihat pesawat 

lewat) 

  

Eh kaget aku, hi … Dan terakhir …   

Lion ya? Heem. Deket banget berarti ya?   

Huum dari … Astaga tau gitu aku sering ke sini, ini   
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jam berapa sekarang? Jam 2 

Ini mau ke Bandara 

ndakan apa … 

Pulang kayaknya … berangkat 
  

Berangkat? Heem   

Oke oke, terus? Yang terakhir … emm dapat sertifkat di 

situ 
  

Hmm oke, berarti 

penting sekali ya 

untuk kamu?  

Huum 

  

Bisa dibilang? Oke, 

terus emm jenis 

organisasi seperti 

apa sih yang jadi 

minat kamu? 

Yang emm me … me … apa namanya, 

langsung berhubungan langsung sama 

orang gitu loh Kak, contoh kayak yang 

di Wartawan Kronik,  

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik – 

Minat 

Hmm Mau engga mau kan harus … contoh 

kayak kemarin ada … ada acara yang 

mengharuskan Rektor yang ngomong, 

mau engga mau aku nyusup masuk ke 

dalam gitu lho, kadang malah 

wawancara langsung sama Rektor, kalau 

engga sama orang lain, WR 1, dulu 

sempet sama emm S2 siapa aku lupa, 

jadi ketika ada Conference Press … apa 

namanya ada Konferensi Pers gitu kan 

aku langsung masuk ke sana, waktu 

pembukaan PPT juga aku langsung 

masuk ke sana, jadi kayak seneng aja 

gitu lho kalau kegiatan langsung yang 

berhubungan dengan orang 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm … Karena 

apa? 

Karena … (subjek melihat ke sekeliling 

ruangan) 
  

Napa to? Hahaha Ada suara tapi kok engga ada itunya, oh 

bis kali ya 
  

Huum Karena pertama, tadi pertanyaannya apa 

Kak? 
  

Kenapa kok suka 

cari kegiatan yang 

Kita bisa tahu sifat-sifat orang, terus 

kemudian bisa bisa ngerti gitu lho, 
MotIn 3 Motivasi 

Intrinsik - 
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langsung ketemu 

orang? 

contoh kayak kemarin emm jadi gini  

kemarin kan ada kegiatan, UNIKA itu 

harus ada satu perwakilan, baik BEMU, 

SEMU atau wartawan gitu kan atau 

Kronik, atau humas lah intinya, nah dari 

UNIKA itu ditunjuk cuma satu yaitu 

humas, humas Kronik yang ditunjuk aku 

gitu kan, mau engga mau berarti kan aku 

harus kan mewakili atas nama UNIKA, 

iya sih kita cuma hanya sebagai emm 

emm apa namanya mendengarkan dari 

… mendengarkan narasumber … 

mendengarkan narasumber yang 

berbicara gitu kan, kemarin tu terakhir 

itu ada Rektor, ada Ahli Praktisi segala 

macem dari dari … Pemprov ada Pemda 

ada, segala macem, nah ketika aku 

dateng, itu aku bisa tahu gitu lho kak, oh 

ternyata emm sifat apa namanya, 

ternyata tuh bisa belajar gitu lho dari 

dari terutama cara ngomong, dulu ketika 

aku pertama kali tu gelagapan, sampai 

sekarang kan masih ada sedikit 

gelagapan atau gagap segala macem, 

begitu aku udah mulai terjun 

berhubungan sama orang lain itu, bisa 

tahu gitu lho, ternyata ngomongnya 

harus pelan, harus terus kemudian 

caranya duduk segala macem, 

mengobservasi secara tidak langsung 

gitu lho, terus aku seneng aja gitu lho, 

masuk ke hotel bintang lima walaupun 

sebagai narasumber eh walaupun aku 

sebagai wartawan gitu kan, tapi seneng 

aja gitu lho bisa lihat, “oh ternyata 

ketika udah kerja tuh minimal harus 

berpenampilan seperti ini terus 

kemudian emm cara ngomong, 

menjawab, bertanya juga seperti ini” 

gitu 

Kepuasan 

Emm berarti lebih 

kepada observasi 

Huum huum   
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orang-orang yang, 

biasanya kan yang 

diwawancarai kan 

orang-orang 

penting gitu ya 

biasanya,  

Punya kedudukan 

gitu, 

Huum 
  

Terus kamu lihat ke 

dia seperti apa 

orangnya gitu ya  

Huum huum 

  

Cara pemilihan 

bahasanya juga 

gimana dari 

mereka, gitu ya 

Huum betul betul 

  

Oke oke, emm 

berarti kamu ikut 

organisasi itu kira-

kira dasarnya, itu 

apakah karena kira-

kira atas dasar 

perasaan senang? 

Huum 

  

Ya, ada engga 

kayak gitu? 

Ada, seneng, terus kemudian emm 

seneng terus apa ya … apalagi kalau 

kepanitiaan atau organisasi yang aku 

suka, itu udah awet gitu lho, makanya 

yang engga mau aku lepas Kronik 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Itu kamu paling 

suka? 

Iya itu aku dari semester satu lho 
  

Hmm Jadi tu kayak emm suka gitu … gimana 

yaa … kalau atas dasarnya suka, contoh 

kayak kemarin Radio, terus ATGW, 

SGS, itu kan karena memang aku suka 

gitu lho, kenapa aku milih … ketika 

orang sudah memilih sesuatu kan pasti 

ada pertimbangan antara suka sama 

engganya, kalau engga lebih baik cabut, 

kalau suka ya dilanjutin, biasanya gitu 
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kan … 

Oke, berarti 

kegiatan yang 

kamu engga suka 

kira-kira apa nih? 

Seperti apa 

contohnya? 

Hmm contoh ketika kepanitiaan harus 

danusan, itu lho yang sempet aku 

singgung, gitu jadi ada danusan atau 

harus cari uang, itu kadang sempet 

sempet sempet oleng dari dari pikiran 

aku, “ah ngapain aku suka”, aku seneng 

kegiatan ini tapi harus emm apa 

namanya cari duit, panasan segala 

macem, itu sih yang kadang aku engga 

suka dari kepanitiaan 

  

Ooh gitu, lebih ke 

danusnya 

Huum 
  

Kalau kepanitiaan 

secara spesifik, 

yang seperti apa 

yang engga patiko 

kamu suka? 

Emm kepanitiaan yang ada RKT nya 

dan harus mencari uang terlalu banyak 

di luar target hampir puluhan juta, 

contoh kayak aku sebenernya ngejar 

emm ini SENAT Fakultas, cuma tak 

pikir-pikir kok lihat SENAT Fakultas 

lebih sering kumpul, terus kemudian em 

semua kegiatan fakultas kayak 

Psyconation sama Picaso ya istilahnya? 

Kan debat sama emm sport-nya 

fakultas, mau engga mau dari tim 

SENAT harus nyemplung juga jadi kan 

aku harus ikut rapat, kalau liburan harus 

bikin yel yel, apa namanya anu ini yel 

yel MABA, harus berangkat segala 

macem, nah itu kayak kegiatan yang 

bikin bosen gitu lho 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik – 

Minat 

Hmm gitu Huum, terus tadi pertanyaannya apa 

kak? 
  

Apa tadi, kegiatan 

spesifik seperti apa 

yang kamu agak 

kurang sukai 

Nah itu 

  

Apa? Itu tadi yang kegiatan yang terlalu 

melulu difokuskan hanya itu tok gitu 

lho, padahal kan kita juga punya 

ReInteg 
Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai
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kepentingan masing-masing, contoh 

kayak danusasn, kayak dulu kan … 

kayak dulu kan misalkan kegiatan itu 

tadi kan kayak ATGW terus emm 

kegiatan yang lain, itu harus pokoknya 

mau engga mau kamu harus ngumpulin 

duit sekian, mau engga mau kamu harus 

ngumpulin sekian ratus ribu, heei 

maksudnya kan iya sih aku bayar cash 

konten langsung juga bisa, cuma kan 

ada pertimbangan-pertimbangan lain 

yang harus ditutupin gitu lho Kak, itu 

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm berarti 

kegiatan kamu 

sekarang apa tadi? 

Sekarang ini 

kegiatannya, 

ikutnya? Kronik? 

sama? 

Huum Kronik sama SGS 

  

Hmm itu dua 

duanya engga ada 

danusan ya? 

Engga 

  

Hmm Makanya aku, bertahan itu kan karena 

ini 
  

Hmm kalau yang 

kemarin-kemarin 

ada ya? Radio ada? 

Radio kan satu tahun ada dua RKT, 

terus harus ikut dua tahun berarti kan 

empat RKT, aku dua RKT terakhir 

ndelalah ikut ATGW, ATGW ada tiga 

RKT juga tapi aku berfokus ke yang 

satu RKT tok, nah satu RKT itu berarti 

kan di tahun yang sama aku ada tiga 

RKT kan, nah RKT-nya dari ATGW itu 

emm kita akan jalan-jalan keluar kota 

dan itu semua biaya kita yang nanggung, 

itu yang kadang bikin aduh, ki sekian 

puluh, kalau sekian ratus mah gampang 

ya atau satu, dua, lima juta, tapi itu 

kadang sampai 15 30, gitu, aku ih kita 

tuh duit gimana caranya cuma danusan 

kecil-kecil, kan rasanya kayak ih gimana 
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kan, kayak gemes segala macem, gitu 

sih 

Hmm itu untuk co-

trainer-nya? 

Untuk kegiatan yang akan dijalankan 
  

Sampai liburan? Yes, kadang Sabt… Hari Minggu kita 

ngawul di Stadion terus hari Sabtunya 

kena libur kita danusan lagi dimana gitu 

kan, jadi jadwal satu semester itu kayak 

engga bisa buat pulang gitu lho kalau 

pulang pun juga kena denda 

  

Hmm nah itu terus 

ketika kamu terjun 

di situ terus 

gimana? Kan ada 

hal-hal yang kamu 

engga suka tuh 

Emm … emm ketika posisi itu biasanya 

aku lebih ini sih nyerah, nyerah dalam 

artian yo wis ki danusan sekian, 

misalnya gini, satu bulan, satu orang 

harus dapet berapa ratus, misalkan 200, 

kita bayar wae 200 gitu jadi biar engga 

kepikiran, engga kepikiran danusannya 

tapi juga aku tetep tetep menjaga mood 

ketika aku di dalam organisasi itu gitu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm berarti pakai 

uang kamu gitu? 

Huum. Paham ga Kak maksud aku di 

sini? 
  

Hm, ya coba ulang 

ulang ulan 

Misalkan gini, kan ini bulan apa to, 

April? Misalkan RKT bulan … Juni, kan 

berarti kan harus danusan awal April 

sampai Mei sampai akhir … sampai 

awal Juni dong, nah Sabtu Minggu itu 

satu orang harus kumpulin berapa duit, 

misalkan satu hari misalkan 20, 20 kali 

misalkan sekian, aku lebih memilih buat 

emm aku bayar aja daripada aku ikut 

danusan, karena ketika aku ikut danusan 

karena aku orangnya engga ini kan, 

mood mood-an, terus kemudian, 

misalkan gini nih contoh kayak kemarin 

aku kan emm bagian RKT danus, aku 

udah pernah cerita kan? Setiap pagi jam 

empat atau jam lima aku harus turun ke 

Java, harus ambil dua sampai tiga 

sampai empat dus, tak bawa ke Mikael 

sampai mbak-mbak CS-nya itu apal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReInteg 

 

 

 

 

 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 
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namaku gitu lho kak, aku bagiin satu-

satu, satu plastik satu orang satu plastik 

itu isinya harus ada … 20 kalau engga 

15, harus dua macem, dan itu aku isiin 

satu satu satu satu satu, engga satu dua 

minggu tapi sampai berbulan-bulan, nah 

ketika aku, itukan bikin … pagi aja aku 

mood-nya udah berantakan kan, mesti 

satu hari aku hancur, nah kemudian aku 

mencoba buat udahlah lebih baik aku 

denda aja engga pa pa, yang penting aku 

tetep masuk di situ, aku denda engga 

bawa … jadi tu aku mengambil 

keputusan buat emm engga ikut danusan 

tapi tetep ada hasil dari duitku gitu lho 

Hmm oke, itu 

berarti yang bagian 

kamu aja? Kamu 

bayar pakai uang 

kamu? 

Huum 

  

Hmm bagian yang 

harus kamu jualin 

itu kan? 

Huum 

  

Berarti kamu engga 

jualan? 

Engga. Kenapa di ATGW? karena 

waktu itu juga harus danusan RKT nya 

Radio, jadi kan ya udah Radio tak jualin 

sedikit sedikit, tapi aku juga emm apa 

namanya yang di ATGW tak bayar 

pakai duit 

  

Berarti di Radio 

kamu jalani 

danusnya? 

Huum 

  

Oke, nah waktu 

mau milih ATGW 

itu belum 

mempertimbangkan 

tentang danusnya? 

Sama Radio juga? 

Engga tahu 

  

Oh engga ngerti Aku tu engga tahu kalau ATGW tu   
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ternyata sesengsara itu gitu lho  

Hahaha Ini barusan nih, cowok yang gendut ini 

kan, (ada mahasiswa lain yang melewati 

kami dengan membawa bungkus plastik 

hitam yang terisi), yang cowok yang 

barusan lewat gendut itu kan, itu 

danusan lho, danusnya tu masih ada, lho 

tu lihat kan, itu harus habis, itu harus 

danusan gitu engga satu dua hari lho, 

berbulan-bulan, Sabtu Minggu itu harus 

full, hari Senin sampai Jumat, Sabtunya 

nanti danusan lagi kalau engga di 

Gereja,  

  

Huum Biasanya ibadah sore ya, kalau engga di 

Gereja biasanya mereka keliling 

kompleks, belum selesai, Hari Minggu 

itu juga ngawul, ngawul harus bangun 

jam empat, berangkat sampai Stadion 

setengah lima, setengah lima harus 

ngecupin tempat, jualan sampai jam 

sepuluh dan itu berlangsung langsung 

sampai … kemarin katanya RKT-nya 

Mei sih, berarti kan ada tiga minggu, 

empat minggu kan sampai awal Mei 

  

Hmm Bayangin coba kan …   

Emm capek ya Makanya kan aku kemarin lebih 

memilih buat, “udah lah aku denda wae 

rak opo-opo” 

  

Hmm Aku sampe habis berapa ratus aja gitu   

Kalau ikut Radio 

waktu itu juga 

belum tahu? 

Kalau Radio … tahu sih, cuma Radio 

engga terlalu sengoyo ini   

Hmm Karena kan Radio ada juga sponsorship 

segala macem, kalau itu RKT-ku waktu 

itu aku kedapetan RKT yang jalan-jalan 

istilahnya, tau engga Kak? 

  

Huum Tau ya   
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Oh itu … Itu yang 

dimana? Radio? 

Emm ATGW, jadi kan kalau Radio kan 

masih ada sponsorship, kalau ATGW tu 

sekian puluh juta tu pure pakai uangnya 

kita 

  

Hmm oke oke, 

berarti yang 

memberatkan kamu 

lebih di ATGW-

nya ya 

dibandingkan 

Radio? 

Huum 

  

Dan waktu awal-

awal ikut engga 

ngerti gitu? 

Huum, aku ngertinya cuma seneng-

seneng, happy happy terus ketemu sama 

adek kelas eh ternyata harus ngumpulin 

duit juga 

  

Hmm  Itu sih   

Oke oke, terus 

ketika mau ikut eh, 

Kronik awalnya 

kenapa mau ikut? 

Emm karena itu kan anu ya kayak emm 

jadi tu … emm … media online-nya 

media news nya UNIKA itu kan gerbang 

utamanya kan di Humas, jadi kami tu di 

bawah langsung WR 4, bener-bener di 

bawah langsung WR 4, di situ tu, 

kenapa aku memilih itu karena dari situ 

aku bisa awal pertama aku bisa belajar 

tentang emm tentang public speaking 

atau ngomong di depan orang lain, itu 

karena itu. Eh tadi pertanyaannya apa 

Kak? 

RegIden 

1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Ikut Kronik? Karena di situ aku bisa belajar tentang 

emm bisa memahami secara langsung 

tan… ini lho, maksudnya kayak gini lho 

kak kayak 

  

Dunia publikasi? Kenapa?   

Dunia publikasi? Heem dunia … apa ya … berhubungan 

langsung sama orang, terus kemudian 

kami lebih ke kayak formal sih Kak, 

kami setiap minggu ada rapat, rapatnya 

itu bukan bukan bukan ndlosor di bawah 
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gitu engga, kami sewa eh kami pakai 

fasilitas kampus kayak ruang merah atau 

ruang hijau, terus kemudian emm 

kadang WR 4 nya, dulu waktu Pak 

waktu Pak R atau siapa gitu, langsung 

langsung terjun di dalam gitu lho 

Maksudnya? 

Bapaknya langsung 

terjun gitu 

Huum langsung evaluasi kasih masukan, 

segala macem   

Hmm gitu, terus 

kamu tertarik 

karena itu? 

Huum 

  

Kalau satunya 

Kronik apa 

sekarang?  

SGS 

  

O ya lupa, kalau 

ikut SGS karena? 

Untuk mengisi 

waktu luang itu ya? 

Salah satunya waktu luang, kedua 

nambah temen lagi, jadikan sama-sama 

angkatan 2015 tapi kan ada fakultas-

fakultas lain yang belum aku kenal ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penting 

Penghargaa

n / 

Hukuman 

Tambah itu ya dari 

fakultas lain 

Huum 
  

Oke terus kamu 

termasuk nyaman 

engga berada di 

dalam organisasi? 

Hmm ada nyamannya ada engganya sih 

  

Hmm Kalau nyamannya karena suka terus 

kemudian, itu kan itu kan bukan lagi di 

bawah di bawahnya dari Rektorat kan 

tapi dah langsung di bawahnya persis, 

kayak SGS kan, PRM kan, Pusat 

Rekruitmen Mahasiswa, jadi kan 

langsung di langsung mengangani 

langsung gitu lho tanpa ada kayak kalau 

kepanitiaan kan di bawahnya UKM, 

UKM di bawahnya Pembina A, 

  



351 
 

 

Pembina A di bawahnya Rektorat 

bagian apa, gitu kan, gitu 

Oke, engga 

nyamannya? 

Engga nyamannya … aku tu orangnya 

moody-an sih ya, oh kalau ini engga ada 

danusan, engga nyamannya lebih ke 

kadang harus nyesuain jadwal ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Jadwal karena? Emm jadwal kuliah sama harus ke itu   

Ke rapatnya? Iya   

Emm agak 

bentrok? 

Iya, kelas atau apa, biasanya gitu 
  

Hmm gitu, cuma 

itu ya? Terus kamu 

emm ikut 

organisasi itu emm 

mengharapkan 

suatu hasil engga 

sebenernya? 

Kalau hasil engga terlalu sih ya Kak 

karena aku justru malah pengennya tu 

ikut langsung kayak seminar, sempet 

ngejar NL… emm seminar NLP di 

Malang, terus kemudian aku ngejar lagi 

yang kelasnya Bu K, PIO, emm itu yang 

aku kejar karena aku pengen dapet 

sertifikat pengen dapet gelar juga kan, 

aku gini-gini juga udah punya gelar 

CNNLP gitu kan, nah yang aku engga 

yang aku engga emm kalau yang 

kepanitiaan itu, apa tadi kak 

pertanyaannya? 

  

Mengharapkan 

sesuatu kah? 

Nah mengharapkan sesuatu buat … 

kalau sertif engga terlalu begitu sih ya 

Kak, kalau duit juga … kalau duit ada 

dikit sih kadang kan kembalian atau 

kelebihan biasanya dibagi gitu, udah sih 

cuma itu 

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penghargaa

n / 

Hukuman 

Hmm oke oke, oke, 

berarti bentar … 

berarti kamu ikut 

organisasi itu 

bukan … kalau aku 

simpulin nih  

Huum 
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Bukan karena 

untuk mendapatkan 

penghargaan dari 

orang lain gitu ya? 

Engga 

  

Terus untuk 

menghindari 

hukuman tadi? 

Engga 

  

Engga ya? Huum   

Oke, terus untuk 

mendapatkan 

pengakuan dari 

orang lain juga 

engga ya? 

Kalau ke pribadi engga, lebih ke kenal 

sama orang, toh nanti orang 

berpendapat, toh nanti orang 

berpendapat, “Oh itu kan kak A yang 

aktif ini”, itu berbicara beda hal gitu 

kan, lain beda, tapi kalau aku yang niat 

pertamanya, dasarnya itu lebih ke punya 

banyak kenalan gitu lho terutama adek 

tingkat 

ReEks 

Regulasi 

Eksernal – 

Arti dari 

Penghargaa

n / 

Hukuman 

Hmm temen gitu ya 

istilahnya? 

Huum 
  

Oke, terus menurut 

kamu juga ikut 

organisasi tu adalah 

hal yang penting 

juga? 

Huum 

  

Penting engga? Buat mengembangkan diri   

Oke, ada nilai 

engga pentingnya 

engga menurut 

kamu? 

Engga pentingnya kayak rapat, itu kan 

harus wajib satu minggu, satu … 

biasanya kalau udah H- berapa kan satu 

minggu satu kali gitu kan, mbok yo satu 

bulan sekali tapi … 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Padet? He’em kadang tuh orang-orang, 

mahasiswa, temen-temen itu 

menyepelekan, “kamu punya tanggung 

jawab ini ya, kamu harus nyelesain 

dalam waktu satu bulan itu”, biasanya 

kan ada yang belum ada yang molor 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 
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harus diopyak-opyak segala macem, 

terus yang engga engga engga 

mementingkan buat aku kenapa kok 

harus satu minggu kumpul, dan itu di 

Hari Sabtu gitu kan, biasanya kan Hari 

Sabtu kita balik ke rumah masing-

masing, gitu sih 

Dalam Diri 

Bener, oke. Emm 

terus menurut kamu 

juga ikut organisasi 

bisa membantu 

mewujudkan cita-

citamu kah? 

Huum 

  

Iya ya? Huum   

Kemarin kayaknya 

kamu udah cerita 

Huum 
  

Terus hal yang 

membuat kamu 

ingin ikut 

organisasi secara 

terus menerus 

ndakan aku dah 

tanya? 

Udah 

  

Oke, terus kalau 

misal … berarti 

nih, emm apa tu 

namanya, alasan 

dasar, bener-bener 

alasan dasar kamu 

ikut organisasi itu 

lebih kepada mana? 

Apakah karena 

kamu menganggap 

hal itu tu penting 

untuk menunjang 

cita-cita kamu? 

Huum? 

  

Atau karena 

memang perasaan 

senang? 

Menunjang cita-cita? 
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Dasarnya? Emm ya menunjang cita-cita sih, kalau 

seneng engga, eh ya seneng sih seneng, 

cuma kalau lebih dasar lagi di bawahnya 

seneng tu menunjang cita-cita sih, 

melatih ngomong, melatih … engga 

kenal harus “hai”, gitu dulu 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Engga harus hai 

dulu? 

Emm ketika pertama kali kenal, kan 

harus harus harus sapa dulu, harus say 

hello dulu, mau engga mau kan harus 

gitu kan karena kan kita pertama kali 

belum kenal 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Heem, kamu 

belajar itu 

maksudnya supaya 

bisa? 

Huum 

  

Oke, lebih ke … 

berarti lebih ke apa 

tadi? Untuk 

menunjang cita-cita 

ya? 

Yes 

  

Nah terus sekarang 

lebih dasar mana 

untuk menunjang 

cita-cita? Atau 

untuk nambah 

temen doang? 

… Emm pertanyaan yang susah itu ya 

… 

  

Hahaha, coba coba 

dibedakan dulu 

Emm … kayak … Pertanyaannya apa 

Kak? 
  

Lebih dasar mana Huum antara dua hal itu?   

Huum, karena apa 

tadi, karena untuk 

menunjang cita-cita 

atau karena untuk 

mendapatkan 

teman saja? 

Ya, kalau ini lebih ke temen 
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Udah gitu doang, 

lebih ke temen? 

Udah 
  

Oke, kalau gitu, 

sebentar … Itu 

kalau aku boleh 

nebak, apakah emm 

kamu ingin dapat 

temen itu karena 

kamu dulu SMP 

SMA itu?  

Kenapa Kak? 

  

Yang kamu di bully 

dan lain sebagainya 

terus … engga 

kedengeran ya? 

Engga 

  

Kamu ikut 

organisasi, 

Huum 
  

Tadi karena pengen 

dapet temen itu, 

Huum 
  

Kalau aku boleh 

nebak, ndakan 

karena dulu SMP 

SMA kamu di-

bully, jadi kamu 

ingin membuka 

lembaran baru lah 

istilahnya 

Salah satunya itu, tapi tetep karena SMP 

itu adalah hal yang paling basic buat 

seseorang buat melakukan sesuatu gitu 

kan, kadang keinget lagi, ah nanti aku 

takut, “ah nanti dia marah, ah aku takut 

di-bully”, jadi ada sedikit jarak gitu 

  

Ada sedikit? Jarak   

Oh jarak. Hmm … 

berarti kamu apa 

ya, aku bingung ig 

Intro apa ekstro ya? 

  

Bukan, aku kan cari 

tau tentang 

motivasi 

Huum 

  

Antara motivasi 

dari dalam diri, 

intrinsik atau 

ekstrinsik 

Huum 
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Kalau kamu ikut 

organisasi karena 

ada perasaan 

senang, itu berarti 

intrinsik 

Huum 

  

Itu kan engga to 

tadi katanya? 

Huum 
  

Terus kata kamu … 

kalau mis … emm 

motivasi ekstrinsik, 

itu dibagi lagi jadi 

empat, nanti ada 

yang semakin 

mendekati ke 

intrinsic gitu lho,  

Huum 

  

Walaupun 

alasannya luar tapi 

tetep ada dari 

dalam diri kamu 

Huum 

  

Itu kalau misalkan 

kamu menganggap 

kalau ikut 

organisasi untuk 

mewujudkan cita-

cita 

Huum 

  

Tapi kan tadi kata 

kamu bukan itu, 

tapi lebih kepada 

dapet temen kan? 

Iya yang … tadi kan kalau Kakak kan 

anu kan, kasih pertanyaan yang dua 

pertanyaan kan, yang pertama itu lebih 

mana yang cita-cita apa temen, aku lebih 

ke menunjang cita-cita sih 

  

Loh cita-cita atau 

temen, cita-cita? 

Engga, kalau, tadi kan ada dua 

pertanyaan kan 
  

Tadi yang pertama 

tu cita-cita atau 

seneng 

Huum, cita eh cita-cita (jawabannya) 

  

Huum Huum   

Terus habis itu kan Ada pertanyaan lagi kan kedua, huum   
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Cita-cita dan 

temen? Lebih milih 

temen tadi katanya? 

Huum, karena pertanyaannya apa tadi 

Kak?   

Leb … emm apa 

namanya, alasan 

dasar, alasan dasar 

kamu ikut 

organisasi 

Oh 

  

Itu karena cita-cita 

kah, atau karena 

temen? 

Iya 

  

Apa? Yang pertanyaan kedua itu temen   

Lha ya, temen to? Huum   

Lha ya berarti aku 

bingung ig 

masukinnya yang 

mana, sek sek 

Karena pertanyaan yang pertama itu 

jawabannya, karena menunjang cita-cita, 

yang kedua tu karena temen 
  

… Cita-cita. Nah 

berarti kalau di 

urutkan, yang 

nomer satu, alasan 

pertama apa nih? 

Menunjang cita-cita 

  

Oh engga temen 

nih? 

Engga 
  

Oh gitu Huum   

Oh …  Hehe   

Piye to hahaha Kan tadi kan kamu kan nanya dua 

pertanyaan kan 
  

Hmm aku gambar 

deh, yang pertama 

kan cita-cita sama, 

sama apa tadi, rasa 

senang 

Heem 

  

Yang kepilih kan 

ini? (Cita-cita) 

Yes 
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Huum, yang kedua, 

dari sini aku ambil, 

(mengambil hasil 

jawaban pertama, 

yaitu cita-cita, ke 

pertanyaan ke 

dua), berarti antara 

cita-cita, atau 

teman, kamu milih? 

… Oh temen, bukan rasa seneng? 

  

Bukan, ada dua Ooh   

Untuk dapet 

temen? 

… Kalau pertanyaan yang ini apa Kak? 

(Menunjuk pertanyaan pertama) 
  

Ini? Lha ya 

jawabanmu apa? 

Kalau ini kan ini kan, kamu suka emm 

ikut itu karena menunjang buat cita-cita 

atau rasa senang? 

  

Huum Aku kan jawabnya ke em   

Lebih ke ini? (cita-

cita) 

Huum, menunjang cita-cita kan 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Huum, kalau yang 

ini, (pertanyaan 

kedua), lebih dasar 

… alasan kamu 

yang nomer satu 

banget, dasar 

banget itu lebih ke 

yang ini (cita-cita) 

atau ini (teman)? 

Oh kalau dasar, cita-cita 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Oh gitu Heem   

Hmm … berarti 

kalau diurutin 

nomer satu cita-cita 

dulu nih? 

Iya 

  

Nomer dua temen? Iya   



359 
 

 

Nomer tiga? Rasa 

senang? Atau sertif 

atau apa? 

Emm iya sertif 

  

Sertif, terus yang 

keempat? Ada lagi 

engga? 

Oh di sini tu (urutan ke tiga) ada ini, 

pengalaman baru   

Oh pengalaman o 

ya, di nomer tiga 

ya? 

Huum, pokoknya yang terakhir itu 

sertif-nya   

Setelah itu baru 

sertif? 

Huum 
  

Terus ada lagi kah? Emm … Mungkin di luar hal kayak 

pengakuan, “Oh itu aktif, oh itu ikut 

ini”, gitu, ya emm “kemarin aku ikut 

seminar ini kok ada kamu”, gitu loh 

intinya yang aku seneng 

  

Hmm, oke 

pengakuan dari 

orang lain. Bener 

gini ya berarti?  

Huum  

  

Tetep cita-cita nih? Huum   

Dibandingkan 

teman? 

Huum 
  

Cita-cita dulu baru 

temen gitu ya? 

Yes 
  

Nah kalau gini aku 

bisa menjelaskan 

hehe 

Hehehe 

  

Bukan karena aku 

to nih kamu 

milihnya? 

Engga 

  

Karena kamu to? Iya   

Okay Kok belum ada pesawat lagi ya?   

Iya, belum jam 

terbang. Sek, 

Iya   
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berarti menurut 

kamu … eh ini aku 

udah tanya belum 

ya? Menurut kamu, 

kamu dengan 

organisasi itu sudah 

mandarah daging 

belum, atau sudah 

menjadi satu, udah 

ya tadi? 

Huum, iya jawaban 

kamu kan? 

Huum 
  

Okay … terus 

kamu ikut 

organisasi itu 

sebenernya adakah 

hal yang kamu 

harapkan untuk 

didapat? 

… Ada yang diharapkan untuk yang 

didapat? 

  

Huum Emm pengalaman baru kan   

Pengalaman … 

Lebih ke 

pengalaman ya  

Huum 

  

Soalnya kalau 

misalkan motivasi 

intrinsik itu to, kita 

ikut karena 

memang kita 

seneng gitu lho 

Huum 

  

Alasan pertama, itu 

doang, jadi engga 

ada hal yang 

diingini untuk 

didapatkan gitu lho, 

ya bener bener 

seneng 

Huum 

  

Aku seneng ya 

udah aku ikut ah, 

Kalau aku masuk yang itu kalau ke rasa 

seneng atau cita-cita itu sebenernya ke 
ReIden 2 Regulasi 

Identifikasi 
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sertif tu nomer 

berapa pun 

rasa seneng, tapi rasa seneng itu kan 

dasarnya lagi karena menunjang cita-

cita kan gitu 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Lha kamu masuk 

yang mana? 

Aku masuk yang sertif untuk 

belakangan gitu, karena … emm kalau 

rasa kalau ke rasa su… seneng atau cita-

cita, lebih ke rasa seneng, tapi rasa 

seneng itu kan dasarnya lagi karena 

menunjang cita-cita kan? gitu 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm oke oke, ya 

berarti itu tetep 

mengharapkan 

hasil kan? Supaya 

nanti kamu bisa 

menunjang cita-cita 

kamu gitu lho 

Iya 

  

Nah gitu, tapi kalau 

intrinsik itu engga 

ada gitu lho 

Ooh 

  

Bener-bener yang 

pure karena seneng 

gitu doang 

Oh. Kalau aku berarti yang apa Kak? 

  

Motivasi ekstrinsik, Motiv … heem   

Tapi yang paling 

dekat sama 

intrinsik 

Oh iya, pertengahan tengah-tengah mau 

ke intrinsik   

Jadi ada empat 

ekstrinsik to? 

(peneliti 

menunjukkan ibu 

jari, jari telunjuk, 

jari tengah, jari 

manis) 

Huum 

  

Terus sebelah sini 

intrinsik nih (jari 

kelingking 

Iya 

  

Kamu yang sebelah Huum   
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sini (jari manis) 

Jadi yang paling 

deket banget sama 

intrinsik 

Huum huum 

  

Udah memasukkan 

ke dalam diri kamu, 

organisasi itu 

Iya 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Iya. Kamu sudah di 

tingkat itu gitu lho 

berarti 

Iya, aku engga ikut aja rasanya kayak 

pengen ikut lagi, tapi kalau ikut lagi 

nanti, contoh kayak kemarin kan aku tak 

tak … udah engga terlalu tak ngoyoin 

kan, IP-nya naik. Aku mau bilang sama 

Bapak juga, “Pak aku tak ikut iki ya”, 

“halah rak usah mengko IP ne malah 

mudun, wis semester tuo”, gitu kan, 

terus tak pikir iya sih, tapi yo ending-

nya ya cuma berangkat kampus 

berangkat, eh, pulang kuliah pulang 

kuliah pulang kan, engga ada kegiatan 

lain, selain dua organisasi yang terakhir 

itu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm berarti kamu 

merasa agak kurang 

dengan dua 

organisasi 

sekarang? 

Huum, tapi ya gimana lagi karena udah 

melihat usia juga kan udah semester 

enam   

Hehehe Ada mata kuliah juga yang harus 

diperbaiki 
  

Heem. Ingin 

nambah apa sih 

kamu? 

Emm … Apa ya … ingin nambah … 

  

Ikut ikut apa lagi? Lebih ke ini sih Kak lebih kepingin, jadi 

aku kan ikut organisasi selama ini kan 

cuma … hanya organi … engga inti 
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kan? Dalam artian kalau misalkan kayak 

SEMU atau SMF itu kan bener-bener 

inti sekali kan, kalau itukan udah masuk 

ke cabang-cabang, nah sebenernya aku 

pengen masuk ke intinya, cuma karena 

aku engga berani atau ada sedikit emm 

ada pertimbangan khusus akhirnya aku 

engga masuk ke yang intinya itu 

Emm SE…SEMU 

itu mau masuk 

SEMU BEM? 

Huum 

  

Tapi pengen 

sebenernya? 

Iya, cuma berbagai pertimbangan 

akhirnya ya udah lah engga usah aja deh 
  

Oke oke … hmm 

terus masa masa 

dimana kamu 

merasa engga 

kompeten itu 

kayaknya kemarin 

udah tanya ya? 

Udah 

  

Tidak ada niatan 

untuk atau alasan 

lagi untuk ikut 

organisasi juga 

kayaknya udah ya 

kemarin 

Udah 

  

Oke, kalau aku 

tanya, kan tadi 

kamu bilang 

penting nih 

organsasi, kira-kira 

kalau diukur 

seberapa penting ya 

organsasi untuk 

kamu? 

Menunjang kuliah sih sebenernya 

  

Hmm gitu? Basic-nya lagi kan kuliah tetep, 

organisasi tu kayak emm 
  

Selingan? Bukan selingan cuma itu lho kita masuk ReIden 2 Regulasi 
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psikologi tapi belum belum belum 

praktek atau belum berani tentang 

menghadapi secara emm bukan secara 

langsung kalau secara langsung kan ke 

pasien atau ke apa, tapi kan secara tidak 

langsung kita kayak udah berani 

ngomong, membuka pertanyaan, intinya 

membuka pertanyaan aja sih terus 

kemudian bisa ngerti “oh dia kayaknya 

koku dah ada sifat yang engga suka, aku 

harus gimana nih”, gitu kalau engga ikut 

organisasi kan nanti mak bedunduk 

langsung kerja atau magang kan mesti 

akan, “loh kok gini?”, gitu 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm bener bener, 

bisa aplikasikan 

ilmu psikologi gitu 

ya?  

Huum 

  

Kita kan belajar 

tentang manusia 

gitu 

Huum 

  

Okee emm berarti 

kalau emm dikasih 

pilihan antara 

biasa, pentingnya 

itu, biasa, penting 

dan penting sekali, 

itu lebih kemana 

organsasi? 

Penting sih 

  

Penting? Huum   

Oke. Namanya 

ganti S ya? 

Wis S 
  

Huum Setiap orang beda beda itunya to? 

Pertanyaannya Kak? 
  

Beda, soalnya ada 

yang belum aku 

tanyain, ada yang 

udah ku tanyain, 

Oh 
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kayak gitu kan 

Udah sih ye, 

sepertinya sudah 

Alhamdulillah 
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Verbatim Subjek A 

Pertemuan Kelima: Rabu, 11 April 2018, pukul 11.20 – 11.41 

Lokasi: Payung Gedung Antonius Lantai 1 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Oke aku mulai ya Oke   

Emm aku bisa 

minta tolong 

diulang lagi 

kegiatan kamu di 

thaun pertama apa, 

dua apa … 

Tahun pertama aku, yang kepanitiaannya 

atau yang aktif di dalamnya? 

  

Ha? Aktif di 

dalamnya? 

Em kan ada ada kepanitiaan, ada yang 

cuma aktif di dalamnya, kalau yang aktif 

di dalamnya itu kayak Badminton 

Fakultas 

  

Hmm Itu aktif, tapi kalau kepanitiaan kan 

kayak Badminton Univ, itu kan ada 

kegiatan turnamen segala macem gitu 

  

Semua deh kalau 

gitu 

Berarti semester satu  
  

Heem Aku ikut em aktif di Badminton 

Fakultas, cuman main main biasa sih, 

terus emm sama Badminton emm 

Badminton… Kepanitiaan Badminton 

Universitas 

  

Heem Terus sama   

Itu ada jabatannya 

kah? 

Ada, aku sebagai sponsorship 
  

Hmm Terus emm UKM Radio, satu tahun itu 

kan ada dua RKT, nah karena Radio itu 

harus dua tahun berarti ada empat RKT 

jadi itu semester satu dua sama tiga sama 

empat 

  

Huum Itu di semester pertama, semester   
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pertama, semester pertama semester dua 

itu baru RKT-nya play, yang yang 

Badminton, Badminton Universitas 

Hmm Terus sama… eh dulu masih aktif di 

Kronik, terus emm udah itu semester 

satu semester dua, nah semester tiga 

sama empat berarti tu RKT-nya yang 

kedua Radio, sama aku ikut ATGW, 

ATGW itu kan berarti aktif di semester 

… du…a play-nya semester tiga, yang 

Oprasional Training itu lho 

  

Hmm Sama tiga…sama dua RKT yang endak 

endak endak ini sih, tidak tertulis kayak 

pembubaran kepanitiaan sama closing 

ceremony 

  

Apa apa? Closing ceremony, itu di semester di 

semester genap berarti di semester empat 

karena kan biasane penutupan kan 

pembentukan semester ganjil, play 

semester genep gitu kan biasanya 

  

Hmm hmm Emm semester dua tiga itu ATGW sama 

ngelanjutin yang Radio, emmm, oh! 
  

Kronik? Engga, semester satu dua dulu ikut 

Hypno 
  

Hmm Heem kelupaan itu, aku keluar semester 

dua akhir kalau engga salah, eh tiga 

akh…tiga awal 

  

Hmm Heem, kaget ya Kak?   

Heem hehehehe Tiga awal karena aku waktu itu inget 

masih ada ini, emm emm rekruitmen 

mahasiswa baru 

  

Hmm Berarti semester satu semester satu ada 

tiga…tiga kegiatan, semester dua dua 

kegiatan, aku belum sebutin yang 

Kronik ya, kalau Kronik berarti semester 

satu dua ada empat (kegiatan), semester 

tiga empat…tiga empat ada tiga 
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kegiatan, Radio, emm emm 

Kronik? He’e Kronik sama ATGW   

Hmm Eem terus semester lima karena kan 

ATGW itu kan, udah berarti di semester 

empat ya, lima awal, nah 

lima…semester lima semester enam aku 

ikut ATGW eh SGS sama Kronik, …ee 

iya masuknya semester enam, tapi 

Kronik tetep masih jalan 

  

Hm lima tadi apa? Semester lima … semester lima berarti 

… 
  

Yang engga ikut 

itu? 

Sek semester lima kan kemarin ya? 
  

Hmm Kemarin itu berarti anu … ema nu 

Kronik sama ya SGS tapi masih awal-

awal kayak baru perkenalan segala 

macem 

  

Emm oke oke, nah 

terus kemarin kan 

aku sempat tanya 

nih  

Heem 

  

Alasan kamu ikut 

organisasi tu apa. 

Katanya kan untuk 

menunjang cita-

cita nih? 

Heem, huum betul 

  

Itu yang sekarang 

kamu rasakan kah? 

Iya 
  

Oke, kalau gitu 

ketika awal di 

semester satu  

Huum 

  

Kamu ikut 

organisasi, itu 

ketika itu 

alasannya karena 

apa? 

Karena pengen banyak temen sih ... 

awalnya itu … karena itu kan yang 

pengen banyak temen itu kan yang 

terlihat, yang engga terlihat kan yang 

menunjang cita-cita kan itu yang sempet 

aku sebutin, karena mahasiswa 

RegIden 

1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 
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psikologi, orang luar Jawa Teng…orang 

orang luar dari Semarang pengen punya 

banyak kenalan, itu sih, dasarnya tu itu, 

tapi lebih dasar lagi basic-nya yang buat 

nunjang cita-cita 

Aktivitas 

Oh berarti dari 

awalpun kamu 

udah untuk 

menunjang cita-

cita? 

Huumm itu kan basic-nya banget kan 

ground-nya, pondasi tapi tetep yang 

kelihatan kan berarti genteng, pintu 

segala macem, nah genteng pintu segala 

macem itu yang punya banyak temen, 

tapi kan pondasinya adalah pengen 

nunjang cita-cita gitu 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm dari semester 

awal sudah gitu ya 

berarti? 

Huum 

  

Okeh, kalau untuk 

yang mendap…apa 

emm mendapatkan 

penghargaan dari 

orang lain atau 

pujian dari orang 

lain itu? 

Itu dampak atau efek ketika aku ikut 

  

Hmm tapi bukan 

alasan dasar? 

Engga engga 
  

Oke, kalau alasan 

dasar seperti 

perasaan 

seharusnya 

mahasiswa ikut 

karena mungkin 

sertif dan lain 

sebagainya? 

Engga 

  

Itu engga? Engga   

Okay, hmm kalau 

emm … okay, 

huum tapi ketika 

awal itu kamu 

masih … piye ya 

Iya 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument
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istilahnya udah 

kayak emm kamu 

masukkan 

organisasi ke 

dalam diri kamu 

engga? Jadi kalau 

misalkan kamu di 

semester satu itu 

kamu engga ikut 

rasanya kok kurang 

al ke 

Dalam Diri 

Oh itu udah dari 

semester satu? 

Iya dari semester satu, makanya kan 

terakhir lepas semester lima karena 

emang IP yang semester empat anjlok 

karena sempet opname segala macem, 

kena marah orang tua dan sebagainya, 

akhirnya tak batasin, sebenernya masih 

pengen ikut emm ini yang lain kayak 

Badminton Cup segala macem cuman 

karena kata Bapak saya engga boleh ya 

udah tak stop gitu 

  

Hmm oke oke, 

kalau untuk emm 

kalau pondasi 

dasarnya karena 

kesenangan itu 

juga engga ya? 

Engga 

  

Karena dari dalam 

hati 

Huum 
  

Bukan. Berarti dari 

awal sudah pondasi 

dasarnya sudah 

karena untuk 

menunjang cita-

cita? 

Huum 

  

Gitu? Huum   

Bukan karena 

untuk sertif? 

Engga 
  

Bukan karena Engga. Itu tu kayak kayak tak ibaratkan   
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pengakuan? dampak yang aku dapet gitu lho, ya itu 

kayak di luar dari tujuan utama aku 

Hmm, tapi yang 

menggerakkan 

kamu bukan itu 

kan? 

Bukan 

  

Lebih ke cita-cita 

tadi itu? 

Huum huum 
  

Oke, kalau untuk 

dapet temen itu 

juga kira-kira 

termasuk salah satu 

target hidup kamu 

engga? 

Emm iya salah dua nya, kan salah 

satunya kan yang kayak menunjang biar 

bisa ngomong, terus bisa gampang 

bergaul gitu lho 
ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Itu keduanya? Itu pertama, yang keduanya itu yang 

punya banyak temen 
  

Hmm oke, kalau 

yang cita-cita 

berarti yang 

nomer? 

Pertama 

  

Cita-cita pertama? Huum   

Terus supaya bisa 

bergaul dan bisa 

ngomong?  

Punya banyak temen, itu nomer dua, 

yang pertama banget itu kayak belajar 

tentang diri sendiri gitu lho 

  

Hmm belajar 

tentang diri sendiri  

Huum 
  

Hmm berarti bukan 

cita-cita nih? 

Emm kayak yang yang yang ada di 

dalam pikiran aku tu kayak cita-cita, kan 

cita-cita aku kan kayak emm pengen jadi 

kayak emm Human Research atau engga 

di bagian HRD atau engga emm yang 

dulu aku sempet cerita kayak penasehat 

untuk kedinasan gitu kan, emm yang ada 

di otak aku tu kayak yang aku pikirin 

menunjang cita-cita tuh kayak sama aja 

kayak aku belajar tentang cara ngomong, 

cara nge-lobby emm membangun raport 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 
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seseorang gitu lho, jadi kayak yang 

paling dasar banget itu tadi kayak apa … 

kayak menunjang cita-cita tapi kan 

salah…menunjang cita-cita itu kan 

akarnya kan, kalau misalnya udah 

bercabang cabang gitu kan ya bisa 

ngomong, bisa nge-lobby orang, bisa 

membangun raport keada orang yang 

engga dikenal, kayak gitu 

Hmm tapi tetep ke 

cita-cita itu ya, 

pertama nya? 

Iya, cita-cita itu kayak akar yang paling 

dalem gitu lho, babnya gitu kan yang 

bisa ngomong segala macem itu subbab-

nya 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm oke oke, 

okay, ini emm dulu 

waktu SMA kamu 

ikut organisasi 

OSIS ndakan? 

Iya OSIS 

  

Selain itu ada lagi 

kah? 

OSIS, pramuka, sama PMR 
  

Emm ketika itu 

ikut kenapa? 

Iya seneng aja gitu lho kayaknya kalau 

… kalau dulu entah ya karena dulu awal 

banget karena kan aku engga tahu 

pokoknya kalau ikut OSIS, nanti 

terkenal, banyak orang…ee deket sama 

guru terus kemudian sering kelu…yang 

aku pikirin tu kayak sering bolos kelas 

gitu kan, nanti ikut acara kegiatan apa, 

yang lain belajar matematika, aku di 

lapangan jadi seneng gitu lho, terus 

semakin kesini semakin kesini kayak 

menganggap organisasi tu kayak bukan 

bukan suatu keharusan atau keinginan 

yang harus dipenuhi gitu sih Kak yang 

aku tangkep 

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

dari Orang 

Lain 

Tapi? Itu pikiran aku dulu   

Hmm Tapi kalau sekarang ya kayak kayak ya 

buat latihan aja sih, buat latihan 
ReIden 1 Regulasi 

Identifikasi 
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ngomong, buat latihan membangun 

raport sama orang, gitu 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm oke oke, 

berarti bisa 

dibilang motivasi 

kamu di awal 

semester satu itu 

sampai sekarang 

engga berubah ya? 

Huum 

  

Masih di cita-cita 

tadi itu? 

Huum 
  

Hmm, oke oke. 

Terus ada kah kira-

kira ditengah 

tengah kegiatan 

gitu selama ini 

yang kamu kayak 

ada perubahan 

motivasi gitu? 

Emm emm kalau perubahan motivasi 

sebenernya sih itu ya, kadang, sekarang 

tu udah lumayan bagus lho Kak, kayak 

danusan sistemnya saldo, jadi misalkan 

satu orang kamu mau engga mau harus 

ngedapetin duit 300 rebu misalkan, 

dengan cara apa? Kamu harus jualan. 

Kamu jualannya tu mau hari apa aja 

kamu yang mikir gitu lho, kalau dulu 

engga, jaman aku ketika masih ikut 

kepanitiaan, pokoknya satu hari kamu 

harus jualan kamu harus dapet sekian 

puluh ribu, nah dulu yang aku pikirin 

adalah lho aku tu pengen ikut 

kepanitiaannya tu kayak pengen me me 

apa namanya kayak membanggakan atau 

memamerkan, iki lho UKM ini ada acara 

ini, ini ni keren banget, ada dana sekian, 

tapi ternyata dengan adanya kegiatan itu 

cari dana atau danusannya itu yang 

bener-bener menguras baik tenaga 

maupun pikiran si orang yang ada dalam 

organisasi itu, gitu lho 

  

Huum huum Contoh kayak yang aku juga sempet 

bilang, ATGW sekarang kan danusannya 

kan juga kayak gitu tapi seengganya bisa 

meminimali meminimalisir engga engga 
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setarget kayak waktu aku jadi 

kepanitiaan 

Hmm Nangkep engga kak?   

Hubungannya 

sama perubahan 

motivasi? 

Ah bener … hubungannya sama 

perubahan motivasi adalah ketika pas 

aku udah lagi semangat semangatnya 

buat ikut kepanitiaan, udah di dikejar 

gitu kan, kamu harus dapet sekian harus 

dapet duit ini sekian, kamu harus iuran 

sekian, lho aku tu ikut organisasi itu buat 

mengembangkan diri aku bukan untuk 

menghabisi duit aku nah ketika aku udah 

mulai buat ditagih buat bayar ini buat 

danusan itu, kadang kayak udah mulai, 

ah kok percuma banget ya aku ikut 

kepanitiaan ini, toh aku duitnya habis 

semua, ending-nya juga tetep sih ee 

duitnya habis, pengalaman tetep dapet 

sih, cuma maksudnya kayak pas intinya 

itu pas pas pas danusan atau pas 

ngeluarin duit itu kayak udah mulai 

oleng gitu lho, kok lho kok 

kepanitiaannya engga sesuai sama apa 

yang yang aku dipikirin ya… kadang 

udah langsung males rapat kadang males 

untuk pas di lapangan udah udah 

setengah setengah, gitu sih 

 

 

 

 

 

 

 

Amot 1 

 

 

 

 

 

 

 

Amotivasi 

– Kurang 

Adanya 

Niatan 

Oke itu berarti 

puncaknya ketika 

kapan? ATGW 

kah? 

Puncaknya banget iya, semester tiga 

empat waktu ATGW sama Radio play 

nya bareng, kepanitiaannya 
  

Berarti lebih 

karena danus itu ya 

yang terlalu 

ekstrim gitu? 

Huum huum. Terus sama pas 

kepanitiaan … anu Badminton 

Universitas itu kan harus danusan, setiap 

minggu harus jualan dan itu, sistim dulu 

kayak rame gitu lho, semua semua 

panitia langsung danusan ke bawah, 

dibagi dua, pokoknya ini harus terjual 

habis kalian harus dapat sekian puluh 

ribu, “hei ini tu hari hari waktunya buat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai
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liburan gitu lho harus pulang rumah 

ketemu keluarga, kok aku harus 

danusan”, itu moti…kadang motivasi 

aku langsung kayak antara nyesel tapi 

pengen tanggung pengen keluar tapi kok 

eman eman karena ini sesuai sama yang 

aku inginkan gitu kan, itu sih yang 

kadang bikin emosi 

ReInteg kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Itu Badminton 

semester? 

Semester … play-nya semester dua 
  

Hmm ketika itu 

perasaan itu ada? 

Huum 
  

Lha waktu 

masalahnya di 

ATGW kamu juga 

berpikir seperti itu? 

Iya 

  

Kayak hawane 

kamu pengen 

keluar tapi ya piye 

udah masuk 

kadung 

Huum di ATGW juga sama seperti itu, 

tapi karena di ATGW aku udah ada 

pengalaman yang dulu itu kayak udah 

mulai merasa kayak “ayu ki ndang 

sediluk maning meh bar sediluk maning 

meh bar, kowe yo rugi rugi rak popo wis 

sing penting sing penting wes meh bar”, 

gitu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm oke oke oke, 

terus kapan ketika 

motivasi kamu 

untuk ikut 

organisasi itu naik 

lagi? 

Sebentar … semester lima kemarin, 

karena kan emm biasanya itu aku kan 

dari semester baik semester genap ganjil 

itu aku minimal ada satu organisasi yang 

jalan kan 

  

Hmm Semester lima kemarin tu aku bener-

bener, engga off semua sih ada Kronik 

sama SGS ya kayak buat ke ke sana, 

buat liat-liat buat liat-liat apa namanya 

emm mahasiswa baru segala macem, 

udah mulai ngomong tapi masih aktif di 

Kronik, tapi kan engga se se heboh 

kayak semester tiga empat kan ATGW, 

kemana, “eh halo dek, kemana?”, “eh 
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iya halo gimana”, gini segala macem, 

“ayo besok follow-up”, segala macem, 

yang biasanya kayak aku punya 

jadw…eem time keeping kan schedule 

tiap bulan tanggalnya eem harus harus 

follow-up dimana segala macem ada 

enam kelompok, itu kayaknya seneng 

kan Kak setiap setiap bulannya itu padet, 

kadang saking padetnya, “Pak aku engga 

pulang ke rumah karena aku mau follow-

up”, itu kayak seneng banget kan nah 

semester lima pas udah engga ada 

follow-up segala macem, “kok aku 

ngene ya”, maksude kayak endak se 

endak seheboh endak se ribet kayak 

semester empat lima, pengen ikut 

organisasi lain tapi kok inget nek udah 

semester akhir, semester kemarin aja 

IPK-nya anjlok, semester berarti 

semester empat, limanya kan lumayan 

naik, terus gimana ya, tapi mau engga 

mau harus tak tak tahan buat endak ikut 

organsasi karena kan emm semester 

akhir juga, ada beberapa mata kuliah 

yang harus perbaikan 

Hmm, berarti kamu 

mulai naiknya 

ketika semester? 

Lima 

  

Heem  Lima aw…al   

Hmm setelah ada 

pikiran kemarin 

semester kemarin 

engga ikut sama 

sekali 

Huum 

  

Jadi pengen tetep 

apa ya istilahnya, 

sibuk gitulah gitu? 

Huum 

  

Hmm oke oke, 

berarti Kronik ini 

bakal selesai kapan 

Kalau Kronik mungkin semester ini 
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ig? 

Hmm Heem karena kan semester besok itu dah 

emm udah udah harus off semuanya gitu 
  

Huum berarti 

semester besok 

bakalan bakalan 

off? 

Huum 

  

Hmm Semester ini pun juga, barusan tadi pagi 

udah disuruh ngabarin beberapa 

wisudawan yang yang terbaik buat 

wawancara, kayak gini juga, harus bikin 

laporan, psikologi yang yang yang apa 

namanya yang jadi wisudawan terbaik, 

Kak T 

  

Oh, oke Kamu angkatan berapa sih kak?   

Aku? Oh angkatan 13   

Yang kacamataan 

to? 

Huum 
  

Huum oke oke, 

hmm berarti justru 

masa kosong di 

emm semester 

empat itu jadi 

kayak pemicu 

kamu untuk ikut 

lagi gitu? 

Semester lima, yang kosong banget 

semester lima 

  

Oh lima Huum   

Sekarang berapa 

to? 

Enam 
  

Oiya, terus 

akhirnya ikut lagi 

di sini gitu ya? 

Semester ini 

Huum 

  

Oke oke, nah tadi 

kan kata kamu 

motivasi di awal 

Huum 
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sama di akhir sama 

nih 

Yang untuk cita-

cita itu tadi? 

Huum 
  

Kira-kira yang 

lebih dasar lagi, itu 

cita-cita kah atau 

lebih kepada kayak 

kamu udah merasa 

itu kayak … 

Suatu kebutuhan? 

  

Bukan bukan, 

kayak sudah jadi 

satu sama diri 

kamu gitu lho, jadi 

kalau misalkan 

kamu engga ikut, 

lepas dari itu, 

rasanya kayak ada 

yang kurang 

Emm kalau lebih dasar lagi sih kayak 

apa ya … 

  

Yang mana? Kalau yang menyatu sama diri aku 

sendiri sih bisa dibilang iya bisa dibilang 

engga juga 

  

Hmm Emm contohnya kalau misalkan emm 

contohnya kalau misalkan kayak 

organisasi yang engga aku suka, atau ada 

sistem di dalamnya yang salah, itu sih 

  

Itu kenapa? Eh pertanyaannya gimana Kak? Aku 

belum nangkep 
  

Emm alasan yang 

paling dasar lagi 

itu antara cita-cita 

tadi 

Huum 

  

Atau karena kamu 

memang sudah 

menjadikan satu 

kegiatan organisasi 

itu dengan kamu 

Oh oh ini, bisa dibilang kayak organisasi 

itu kayak udah menyatu dengan aku, 

karena karena emm dari organisasi itu 

kayak bisa bikin aku ini lho Kak, ada 

kesibukan sendirian … aduh piye yo … 

maksudnya tu kayak kayak menyatu aja 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 
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sih Kak, kalau misalkan engga ikut itu 

kesannya kayak engga berguna gitu lho, 

kayak yo cuma kuliah pulang kuliah 

pulang aja gitu kan kayak, ya semua 

orang juga bis…semua orang juga kayak 

gitu, cuman kayak menjadikan aku itu 

pribadi yang berbeda daripada temen 

aku gitu lho, gitu 

Dalam Diri 

Hmm okay, berarti 

dibawahnya cita-

cita ada itu? 

Huum, tapi yang cita…yang itu barusan 

aku omongin itu kayak endak endak 

terlalu kuat sih 

  

Hmm Yaa 50 50, 50-nya iya 50-nya engga   

Hmm berarti antara 

tadi cita-cita sama 

yang menyatu, 

kira-kira yang lebih 

dasar lagi mana? 

… Emm kalau dasar lagi kayaknya 

malah yang cita-cita sih 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Huum   

Cita-cita? Huum   

Berarti di 

bawahnya cita-cita 

baru itu ya? Sudah 

menyatu? 

Iya eh engga  

  

Eh Cita-cita, atasnya baru menyatu, yang 

atas lagi yang pertemanan 
  

Hmm heem oke 

oke…  

Kamu berapa subjek kak? Tiga? 
  

Empat Waduh empat   

Heem Hehehe berarti harus paham semuanya 

ya … smeua subjeknya gitu 
  

Sudah paham? Apa?   

Udah paham? Harus paham bener gitu berarti   

Huum makane Kok engga tiga aja to?   

Sakjane tu mau 

tiga tapi ya wes 

Hmm   
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sekalian empat 

wes, gitu soalnya 

ibunya itu bilang, 

tiga emang ada ya? 

Yang subjeknya 

tiga? Gitu  

Ya memang ada 

sih tapi kesannya 

kayak piye gitu 

lho, yo wes satu 

lagi mumpung ada. 

Oke, berarti bener 

gitu ya? 

Huum 

  

Oke, berarti bener 

gitu ya? 

Huum 
  

Alasan terdalam 

adalah cita-cita? 

Huum 
  

Baru tadi sudah 

seperti satu sama 

diri kamu? 

Huum 

  

Baru ke teman? Iya   

Teman, untuk 

mendapatkan 

teman, terus apa 

tadi, mengasah 

kemampuan, 

mengembangkan 

diri kamu itu 

termasuk kayak ke 

terget kamu kah 

sebagai seorang 

mahasiswa? 

Kalau yang barusan disebutin kayak 

mengasah terus target mahasiswa, itu 

lebih ke ke yang ini malah ke yang 

menunjang cita-cita malahan 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm …  Kayak temen itu kayak hanya sekedar, 

“oh aku kenal dia oh aku kenal dia”, 

kalau ke sini, “oh itu ada temen aku”, itu 

sih kalau mengasah segala macem itu 

lebih ke lebih ke ke ground-nya lagi 

yang me menunjang cita-cita itu 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 
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Hmm oke oke. 

Okay, terus kalau 

kalau untuk yang 

atas dasar rasa 

senang itu bukan 

dasarnya ya. Ada 

tapi bukan dasar? 

Huum 

  

Hmm … Tak 

ulangi lagi ya,  

Ya ya 
  

Berarti alasan 

dasarnya cita-cita? 

Iya 
  

Baru sudah 

menyatu sama diri? 

Iya 
  

Baru ke teman-

teman itu? 

Iya 
  

Oke, udah kok, 

udah makin jelas 

Kemarin kenapa sempet … 
  

Tak matiin dulu    
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Verbatim Subjek A 

Pertemuan Keenam: Rabu, 9 Mei 2018, pukul 15.00 – 16.05 

Lokasi: Payung Gedung Antonius Lantai 1 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Oke aku mulai ya Oke   

Kemarin kan aku 

dah tanya nih, ini 

yang ini (lubang 

speaker hp) 

Oh 

  

Udah tanya macem 

macem nih,  

Huum huum 
  

Nah terus kemarin 

kan akhirnya aku 

tanya tentang lebih 

besar mana 

motivasi kamu itu 

antara karena 

seneng, makanya 

ikut, atau antara 

temen atau karena 

cita-cita kan? 

Huum 

  

Yang paling besar 

mana? 

Huum 
  

Terus kalau antara 

rasa seneng sama 

temen waktu itu 

temen ya milihnya? 

Huum 

  

Huum Maksudnya yang paling bawah kan 

menunjang cita-cita terus kalau atas lagi 

tu kalau emm agak ke atas lagi itu buat 

emm cari tambahan relasi gitu lho 

  

Heem Hmm   

Terus baru rasa 

seneng? 

Iya 
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Hmm terus 

ternyata ada 

motivasi yang lebih 

dasar lagi? Yaitu 

kamu merasa kalau 

sudah menyatu 

sama organisasi 

gitu 

Huum huum 

  

Kalau misalkan 

engga ikut 

ngerasanya ada 

yang kurang gitu? 

Huum huum 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Lebih dalam itu 

ketimbang cita-cita 

ya berarti? 

… Iya 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm Jadi kayak lebih ke … apa sih namanya 

kalau cita-cita tu kan kayak sekalian 

latihan, emm kayak yang dulu aku 

pernah bilang to bisa ngomong sama 

orang lain terus segala macem, kalau 

lebih dari sama itu ya yang barusan 

kayak semalem itu kayak apa ya … emm 

kalau engga ikut organisasi itu kayak 

kesannya kayak hambar gitu lho 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm  Terus kayak maksudnya emm ngapa 

emm mumpung ada waktu sekarang gitu 

lho, kapan kamu mau buat latihan buat 

organisasi, perasaan juga mata kuliahnya 

SDM, Bu K bilang, emm waktu waktu di 

saat saat terakhir tu kalau bisa buat emm 

ikut mungkin kayak semacam pelatihan 

atau cari sertifikasi buat psikologi PIO 

atau apa gitu  

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 
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Huum Jadi akhire waktu pas Bu K bilang gitu 

pun aku juga udah … udah punya 

senjata sedikit gitu lho 

  

Hmm Minimal kan dulu aku SMP pernah ikut 

NLP gitu kan, terus SMA juga rencana 

mau ikut-ikut yang lain juga, gitu 

  

Hmm, itu Bu K 

bilangnya kapan? 

Barusan 
  

Oh barusan? Huum   

Oke, berarti, SMP 

… aku mundur ya 

Huum 
  

Mulainya itu 

berarti kamu kira-

kira mulai aktif itu 

dari kapan? 

Emm aktif banget SMP sebenernya, 

SMP, di kelas … 2 huum 
  

Hmm ikut apa? Pertama kali tu ikut Pramuk … Pramuka 

… 
  

Hmm Ikut Pramuka, aku jadi Dewannya to 

istilahnya dulu 
  

Hmm Terus ikut habis itu dari Pramuka aku 

udah mulai aktif PKS aku angkatan 

pertama 

  

PKS tu yang …  Patroli Keamanan Sekolah   

Oh ya huum Terus di situ juga angkatan pertama dan 

aku juga mendapat kayak label khusus 

gitu lho maksude orang yang ketika pas 

jaga di jalan emm tegep terus kayak gitu 

lah pokoknya, kalau PMR sempet ikut, 

cuman karena karena itu angkatan aku 

waktu itu baru mulai ekstrakurikuler 

yang baru gitu lho 

  

Hmm Udah ada, cuman mulai aktif tu baru 

angkatan aku 
  

Ooh Jadi PMR ya aku anu … emm menang, 

kamu tau menangi ga sih Kak? 
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Hmm Yang merasani gitu lho, kan tau 

kecelakaan misalnya kakinya patah nanti 

diapain segala macem, gitu, terus SMP 

kelas 3 ngelanjutin to, ngelanjutin sampe 

PKS terus ngasih pengajaran buat adek 

tingkat, karena kami angkatan pertama, 

jadi kan ngajarin ke kelas 2 sama 1 

  

Huum Terus SMA kelas 1 baru masuk tuh, 

emm masuk ke pemilihan Wakil Ketua 

OSIS, aku mendapat suara terbanyak 

nomer dua, dan kayak, “hah”, gitu lho, 

baru pertama koku dah dapet suara 

sebanyak itu kan, terus dari SMA, Wakil 

Ketua OSIS, kelas 2 aktif di … sama, 

kelas 2 melanjutkan OSIS sama emm 

OSIS sih lebih ke OSIS sama Paduan 

Suara, Paduan Suara bukan 

ekstrakurikuler ya? 

  

Eks … Iya kan 

ekskul? 

Huum 
  

Hm Paduan suara sama … dulu tu … apa ya, 

udah sih itu tok emm OSIS, itu OSIS aja 

kan jamannya SMA-ku tu OSIS tu 

meng-handle semua kan, dari mulai 

acara emm HUT terus kemudian acara 

lomba-lomba apa segala macem sampe 

peringatan apa, semua OSIS, semua 

  

Hmm Jadi ibarat kayak sekarang tu misalkan 

universitas tu nama sekolah eh ya 

universitas nama sekolah, kegiatan 

kayak yang barusan itu di TA kayak 

Glowmention segala macem dari 

fakultas apa, semua yang ngurus  

  

OSIS OSIS gitu lho   

Gak ada MPK di 

tempat mu?  

Nah itu aktif-aktif tu mulai kelas 2, aku 

mau ikut tapi karena aku OSIS, jadikan 

engga boleh to 

  

Ooh Huum   
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Oke oke, terus 

kelas 3-nya? 

Kelas 3-nya … emm dulu karena kelas, 

waktu kelas angkatan aku kalau sudah 

kelas 3 tu semua harus off 

  

Hmmm Gitu   

Oke Oh PBB apa ya?   

PBB Huum PBB   

Apa? SMA? SMA   

Kelas? Kelas 2 huum   

Berarti tadi 

aktifnya mulai 

SMP kelas 2 nih? 

Huum 

  

Tadi apa? Pramuka 

… 

Pramuk … Pramuka 
  

Terus PKS PKS, PMR   

Huum Oh aku pernah ikut KIR   

Apa itu? Karya Ilmiah Remaja   

Wah wow, aktif 

sekali 

Tap … tapi karena masih angkatan 

pertama gitu sih Kak 
  

Hmm Jadi udah pembahasan, udah … udah 

mulai materi-materi yang harus dibahas 

apa, mau ikut lomba gitu to 

  

Hmm Eh gurunya pindah jadi Kepala Sekolah   

Huum Jadi kayak itu udah udah tidak ditindak 

lanjutin 
  

Oh itu KIR-nya 

berarti tidak 

ditindak lanjutin 

gitu? 

Engga, tapi berapa bulan gitu lima atau 

empat gitu eh empat kayaknya, ya itu 

kami sempet 
  

Sempet? Heem sempet   

Hmm oke, lha 

waktu SMP? Kelas 

2, itu ikut kenapa 

Emm gemes aja karena OSIS itu mereka 

pake pake sistem orang dalam gitu lho   
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waktu itu? 

Huum Bukan orang dalem kayak misalkan, aku 

misalkan dari alumni SD 1, oh itu ada 

temen aku, “oh yuk ikut OSIS”, gitu lho, 

bukan karena seksi pemilihan bener-

bener wawancara satu-satu, engga, terus 

aku gemes to, “OSIS ki piye to dari 

masak emm orang yang mau masuk di 

dalalmnya kok kayak gitu” 

  

Hmm Terus aku balas dendam, akhirnya 

masuk OSIS, dan sedikit … eh SMP ya? 
  

Hmm Heem OSIS, OSIS itu Pramuka … huum 

… Pramuka, karena kan dulu tu 

Pramuka sama OSIS kayak … emm apa 

sih namanya Kak, itu lho famous-

famous-an siapa gitu lho  

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

Orang Lain 

Ohh Gitu kan, terus akhire akhire tetep 

menang Pramuka kan, karena Pramuka 

kan langsung berhubungan sama adek 

kelas, kalau OSIS kan lebih ke kegiatan 

sekolah 

  

Hmm Gitu   

Berarti tetep ikut 

OSIS waktu SMP? 

Emm udah, sempet ada usaha buat cari 

informasi 
  

Hmm masuk ke 

situ ga tapi? 

Engga 
  

Hmm Aku dah coba berusaha masuk ke ruang 

OSIS-nya tanya, “ini OPREC-nya 

kapan?”, terus ikut siapa aja? Aku 

dibilang, “nanti ya tunggu ya”, gitu kan, 

ada juga satu temen aku, pengen banget 

kan masuk OSIS, “ayo mbok kamu 

bilang ke ruang OSIS”, terus akhirnya 

karena aku gemes aku masuk kok engga 

ada informasi informasi, pas ada 

OPREC Pramuka, aku langsung ikut 

  

Hmm. Berarti Engga, kayak kal … kalau dulu, dulu tu ReIntro 2 Regulasi 
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ketika itu kamu 

ikut apakah karena 

mau cari gengsi 

kayak gitu? 

memang aku emm need-nya itu lebih ke 

ingin di kenal gitu lho 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

Orang Lain 

Oooh Dulu   

Hmm Pengen dikenal terus pengen punya 

banyak kenalan, terus semakin ke sini 

semakin ke sini kok, semakin semakin 

banyak kenalan, privasinya kurang 

ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Pengakuan 

Orang Lain 

Hehehe Contoh kayak mau ke mall, ketemu dia 

langsung, “halo”, gitu kan, aku sendirian 

segala macem, jadi kayak mulai 

sekarang lebih ke emm apa sih namanya 

emm gitu lah pokoknya 

  

Hehehe oke, berarti 

waktu SMP, dua 

itu ikut karena ada 

keinginan untuk 

mendapatkan 

penghargaan dari 

orang lain gitu 

kan? 

Huum 

  

Kayak dapet 

spotlight gitu kan 

istilahnya? 

Huum 

  

Itu kelas 2 kelas 3 

kayak gitu? 

Iya 
  

Ikut kegiatan 

karena alesan itu? 

Iya 
  

Oke terus SMA-

nya? 

SMA karena aku udah mulai gemes to? 
  

Huum Karena kan itu SMA pinggiran   

Huum SMA pinggiran, sedangkan untuk SDM-

nya tu sama sebenernya, SDM emm 

fasilitas segala macem juga, dulu sempet 

SMA aku pernah juara terbaik di 
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Kabupaten aku gitu kan, kok sekarang 

engga engga bisa gitu lho 

Huum Nah karena faktor Papah, Papahku kan 

Kepala Sekolah SMP 
  

Hm Jadi tu … oh gini, dulu tu kenapa aku 

pengen ikut OSIS, karena lebih ke 

fasilitas mah … fasilitas siswa itu engga 

terpenuhi secara maksimal gitu lho Kak, 

contoh WC-nya kotor 

  

Hmm Laboratoriumnya kurang bersih, terus 

emm hubungan antara siswa sama guru 

kayaknya kok … kayak … 

  

Jauh gitu? Hum … tapi dulu SMA aku itu pernah 

pernah pernah jaya lah istilahe, aku tu 

gemes, karena Papahku tu sosok orang 

yang emm bisa mendengar langsung dari 

customer service, bisa langsung Kepala 

Sekolah, terus kalau ada masalah apa 

bisa langsung masuk ke Papahku, nah 

sekarang kalau misalkan aku punya 

jabatan itu, aku bisa langsung nge-lobby 

ke Kepala Sekolah, itu need dasarku 

dulu sebenernya 

 

 

 

 

ReIden 1 

 

 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm. Waktu 

SMA? 

Huum 
  

Masuk OSIS 

karena itu? 

Huum 
  

Hmm … Oke oke Jadi biar biar ada emm aku tu kayak 

sebagai orang ketiga antara siswa sama 

kepala … aku need-nya bukan ke guru 

tapi langsung Kepala Sekolah, karena 

kalau Kepala Sekolah kan langsung 

ngendhikan, ngendhikan tau ga? 

  

Huum Menyampaikan, “Pak tolong ini ini ini 

nanti diurus”, kayak langsung bisa kan, 

kalau kita evaluasi dulu sama guru BP 

misalkan, atau wakil Kepala Sekolah 

kurikulum, belum tentu emm semua 
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aspirasi yang disampaikan siswa tu 

langsung masuk gitu lho 

Huum Lha terus aku kayak gemes gitu to   

Huumm Aku harus bisa, ndelalah langsung jadi 

Wakil Ketua OSIS 
  

Huum Terus sempet, aku dulu aku pernah 

bilang to?  
  

Huum Dulu sempet ada masalah, karena aku 

sempet laporan langsung ke Kepala 

Sekolah langsung gitu kan, aku belum 

pernah cerita ya 

  

Belum belum Pokoknya dulu tu sempet    

Apa? Aku SMA kan ikut OSIS   

Huum Ikut OSIS, tapi engga ikut Pramuka, nah, 

Pramuka angkatan kakak tingkatnya aku, 

dia tu anu nakal-nakal gitu lho Kak 

  

Hmm Masak kayak disuruh tidur di lapangan, 

terus disuruh push-up, dibentak-bentak, 

itu harusnya engga boleh 

  

Hmm Nah karena aku jengkel, aku diem-diem 

langsung bilang ke Kepala Sekolah, 

bukan ke Pembina, “Bu, kejadian di 

lapangan gini gini gini”, nah ketika 

Kepala Sekolah bilang ke … istilahnya 

tu apa sih ya, ke Pengurus Pramuka 

  

Pembina? Pengurus Pramuka, Pembina Pramuka 

bilang ke emm kakak tingkatnya aku, 

mereka kayak me … menyanggal 

  

Menyangka? Huum menyangkal apa yang disampein 

sebenernya gitu lho, “enggak Pak, itu 

sebenernya tu gini gini gini”, lho aku tau 

lho sebenernya, nah karena dari situlah 

aku langsung gemes, wes karena aku 

sebagai posisi dulu Wakil Ketua OSIS, 

bukan Wakil Ketua OSIS ya? 

Dibawahnya Wakil Ketua OSIS, kan 
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Sekretaris 

Hmm Karena aku punya jabatan itu, terus aku 

kalau ada masalah apa-apa, langsung 

aku lari ke Kepala Sekolah 

  

Hm Gitu   

Sekretarisnya itu 

berarti kelas? 

Kelas 1, eh kelas 2, kelas … 2 Kak 
  

Hmm, berarti 

setelah jadi Wakil 

Ketua OSIS di 

kelas 1, terus kamu 

jadi Sekretaris di 

kelas 2? 

Iya 

  

Hmm  Heem heem   

Sekretaris OSIS? Heem   

Hmm gitu, terus di 

kelas 1 selain OSIS 

apa lagi? 

Kelas 1 dulu aku cuman basket kayak 

olahraga olahraga gitu kan   

Oh olahraga oke, 

yang kelas 2? 

Sekretaris OSIS itu 

ya? 

Huum Sekretaris OSIS … 

  

Pramuka? Pramuka engga   

Oh engga? Karena kan OSIS itukan udah udah ribet 

banget gitu lho Kak 
  

Hmm hmm, selain 

itu organisasinya 

apa lagi? 

Organisasi … 

  

Kelas 2? Atau 

ekskul? 

Oh kelas 1 Wakil Ketua OSIS sama KIR 
  

Hmm KIR … Ada PMR engga ya? Oh engga, 

karena Wakil Ketua OSIS itu engga 

engga boleh ikut kegiatan lain emm 

kelas 1, waktu kelas 1 ada OSIS sama 

KIR, kelas 2 Sekretaris, terus emm … 
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apa ya, kayaknya udah sih Kak, PBB 

kayaknya 

PKS-nya? PKS engga ada. Oh iya, PKS aku ikut   

Hmm Heem, itu kelas … kelas 1 Kak   

Oh oke Huum   

Kelas 2 nya engga 

ikut lagi? 

Engga karena kan udah kepilih OSIS 

lagi to? 
  

Oh gitu? Huum   

Hmm Tapi waktu itu aku PKS-nya hanya, 

hanya berapa bulan deh Kak, karena kan 

aku, jadi gini, kan pertama masuk, aku 

kan ikut PKS, terus aku daftar Wakil 

Ketua OSIS, da aku jadi Wakil Ketua 

OSIS, PKS-nya tu kayak, “wes kamu 

(Wakil) Ketua OSIS tok, jangan ikut 

yang lainnya lagi”, karena aku sempet 

ikut PKS beberapa kali pertemuan 

  

Hmm Itu sampai kami … sampai kami terjun 

ke lapangan to Kak buat nyetopin, 

nyebrangin temen-temen gitu 

  

Nyebrangin? Huum   

Oh tugasnya itu to? Huum sama kalau ada kegiatan apa, 

misalkan sekolahan ngadain kegiatan 

emm perpisahan, dia yang ikut bantu 

  

Hmm sekolah 

ngadain perpisahan 

Huum 
  

Sip sip. Waktu itu 

ikutnya selain 

OSIS karena apa? 

Udah sih, need pertamanya lebih ke itu 

  

Oh berarti tetep 

dasarnya lebih ke 

… Selain OSIS 

Oh selain OSIS? 

  

Di SMA Udah cuman itu tok   

Emm maksudnya 

apa motivasinya? 

Oh motivasinya itu karena dulu tu 

pemikiran aku emm semua mahasiswa tu 
ReIden 1 Regulasi 

Identifikasi 
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Hehehe punya punya punya aspirasi masing-

masing, emm punya uneg-uneg tentang 

sekolahan, biar sekolahnya makin maju 

gitu lho 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Contoh kayak hal sepele tu kayak Kamar 

Mandi lah, gitu, misalkan kayak Lab 

kotor, terus misalkan AC sing mati terus 

komputernya kayak pembelajarannya 

kok tertinggal, gitu gitu 

  

Hmm Pengen banget, itu bagian bagian guru-

guru yang langsung me … 
  

Menangani itu? Huum   

Itu OSIS, eh itu 

alasan kamu ikut 

Wakil Ketua OSIS 

sama Sekretaris di 

kelas 2 itu ya? 

Heem 

  

Oke oke, bentar. 

Berarti seperti itu 

kayak targetmu kah 

gitu? Supaya kamu 

bisa kayak apa ya, 

ngasih aspirasi ke 

orang sekolah, 

Kepala Sekolah, 

kelasnya 

dibenerin? 

Kalau target sih engga ya, dulu engga 

tau aku engga punya, bukan bukan 

engga punya target tapi lebih ke pengen, 

pengen memajukan sekolah aja sih gitu 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Nah itukah target 

kamu? 

Kalau dulu aku berpikirnya bukan target 

sih ya Kak tapi kayak … ya bisa 

dibilang target, tapi dulu pemikirannya 

tu belum belum sampai target gitu, tapi 

mudeng engga kalau maksud aku Kak? 

  

Mudeng mudeng 

mudeng … Bentar 

ya 

Huum huum 

  

Berarti apakah, 

saat kamu, kalau 

SMP tadi kan 

Pengen famous huum 
ReIntro 2 

Regulasi 

Introyeksi 

– 
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bener-bener alasan 

dasar karena itu 

tadi, pengakuan 

orang lain 

Pengakuan 

Orang Lain 

Huum, kalau … 

SMA berarti 

apakah sudah 

berubah? Itu engga 

ada lagi? 

Engga, udah engga sama sekali 

  

Hmm. Berarti lebih 

ke ingin 

memajukan 

sekolah gitu ya? 

Huum 

  

Apakah itu karena 

kayak kamu udah 

menjadikan satu 

dengan sekolah 

gitu? 

Lebih ke sosok leader Bapak sih ya 

  

Huum Bapak tu bener-bener emm apa 

namanya, solusi, atau apa sih Kak 

namanya … 

  

Apa? Emm kayak curahan hati, edan, opo yo 

… emm permasalahan di lapangan tuh 

mesti banyak to 

  

Huum Nah Bapakku tu bisa langsung masuk ke 

semua bagian gitu lho Kak 
  

Huum, itu kamu 

lihat Bapak ketika 

Bapak jadi? 

Kepala Sekolah 

  

SMP? Huum   

SMP kamu? Engga, SMP Kabupaten yang lain   

Kabupaten yang 

lain 

Tapi tu yang aku lihat tu bener-bener 

semua masalah tu dia tau dan langsung 

ditangani gitu lho Kak 

  

Hmm Itu yang bikin aku gemes di SMA   
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Oh … Bapak jadi 

Kepsek itu ketika 

kamu SMA? 

Sebenernya dari SMP kelas 3 

  

Hmm Kayak ya SMP kelas 3, dulu tu di 

gunung banget gitu to 
  

Hmm Di gunung yang di map engga kelihatan 

sampe Kepala Dinas tu mau ke sana gitu 

lho Kak 

  

Hehehe Aneh to   

Hmm Terus tak lihat jaman dulu tu LCD 

Proyektor, itu SMA aku tu masih di … 

manual, jadi kabelnya disegala macem 

di sleret sleretin gitu kan 

  

Hmm Terus SMP Papahku tu udah udah 

nempel di atas gitu lho, kan, “ha? SMP-

ku itu SMP Kota gitu kan, Papahku di 

Desa tapi udah se se kayak kayak 

bioskop gitu lho” 

  

Huum huum Nah dari situ dah dari SMA dah muncul   

Oke oke, berarti 

seperti apa ya, 

kayak mungkin 

kamu kayak 

memiliki kesadaran 

dalam diri sendiri 

gitu 

Huum huum 

  

Untuk 

membenarkan 

sekolah gitu ya, 

kalau misalkan 

engga kamu, siapa 

lagi gitu kan 

Huum iya 

  

Gitu, kamu kayak 

mengidentifikasi 

sendiri gitu kali ya 

mungkin 

Iya huum 
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Sini butuhnya apa, 

aku butuhnya 

seperti apa, 

melakukan 

aktivitas apa, 

kayak gitu 

Huum, huum gitu 

  

Oke oke, berarti 

tadinya dari 

pengakuan dari 

orang lain, ketika 

SMP  

Huum huum 

  

Terus jadi kamu 

sadar gitu ya untuk 

merubah sekolah 

gitu lah istilahnya 

Huum huum 

  

Oke, terus emm … 

setelah itu, ketika 

kuliah, motivasi 

kamu  

Huum 

  

Lebih kemana, 

ketika semester 

awal? 

Semester awal lebih ke … apa 

  

Udah langsung 

cita-cita kah? 

Bukan, dulu tu kepikirannya satu 

angkatan sekian ratus orang gitu kan, 

aku kalau engga aktif berarti aku kayak 

mereka semua dong, sek sek, tak susun 

kata dulu 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Ya Maksude satu angkatan katakanlah 300   

Hmm Lebih sih sebenernya, 300 400an, 

katakanlah 300, kalau aku endak 

menonjol, dalam artian aku aktif di 

organisasi mana, berarti aku sama aja 

dong sama kayak temen-temen yang 

mereka kupu-kupu gitu lho 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Huum Aku harus berbeda sama mereka, dulu tu 

prinsipnya itu ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata
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n Ego 

Hmm Ya entah itu aku aktif di apa, tapi kalau 

kalau melihat dasarnya lagi lebih ke 

menunjang cita-cita sih karena aku calon 

psikologi gitu kan 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Kayak emm dulu tu prinsip punyaku 

lebih itu sih kayak kalau kamu engga 

aktif, kamu engga mempunyai kelebihan 

sedikitpun, berarti kamu sama aja kayak 

mereka gitu lho, kayak mahasiswa biasa 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Oke, berarti kalau 

misalkan kamu 

kayak mahasiswa 

biasa, 

Huum 

  

Emangnya kenapa? 

Pengaruhnya 

dimana? 

Emm … Percuma dong kuliah jauh jauh 

dari Desa ke Kota tapi engga ada 

peningkatan gitu lho, sedangkan dulu 

aku di SMA lumayan aktif, ini emm di 

SMA cuman ada 2 organisasi yang bisa 

kesempatan, Pramuka sama OSIS, 

sekarang kayak baik UKM sama 

ORMAWA kok kenapa engga, ada 

kesempatan kenapa engga, mbok 

diambil gitu lho 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Dulu ceritanya aku gitu   

Hmm Terus aku loncat, akhirnya loncatnya ke 

universitas, dulu tu pertama kali aku, oh 

mau daftar SMF tapi engga keterima  

  

Ooh Hmm terus   

Sudah daftar ya 

berarti? 

Udah 
  

Hmm Tapi sebelum aku daftar di SMF, aku 

udah aktif di anu, UKM Universitas, gitu 
  

Apa? Dulu Radio sama … Hypno kayaknya   

Hmm … Baru Huum, terus engga keterima, aku biasa   
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daftar SMF gitu ya tok karena udah udah punya 

Punya yang lain Huum   

Oke … Berarti 

kayak serupa kayak 

tujuan kah? Itu 

kalau misalkan aku 

beda, eh kalau 

misalkan aku sama 

kayak orang lain, 

sama kayak 

mahasiswa yang 

kupu-kupu, 

Huum 

  

Percuma ngapain 

kuliah kayak jauh 

jauh gitu 

Huum huum 

  

Semacam tujuan 

juga ndakan itu? 

Huum 
  

Tujuan ya? Oke oke   

Heem to? Gitu? Huum bener   

Oke, berarti lebih 

kepada supaya bisa 

berbeda, 

Huum 

  

Supaya ada 

kelebihan yang 

kamu punyai, 

Huum 

  

Bukan emm bukan 

karena untuk emm 

penghargaan dari 

orang lain gitu ya 

Bukan engga, dulu aku engga engga 

engga ke arah sana malah 
  

Dengan banyak 

kegiatan,  

Huum 
  

Wah nanti mesti 

orang-orang jadi 

lihat aku, “wah A 

keren A hebat”, 

kayak gitu? Engga 

Oh, ini … emm … yang sek … me 

eemmm dulu tuh, niat awalnya memang 

buat cari biar beda sama temen-temen 

yang lain, nah karena semenjak aku ikut 

ATGW, itu kan anak-anak, eh bukan 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 
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ada? anak-anak ya, temen-temen aku, 

buanyak banget to, sampe kadang yang 

bukan anak aku juga mereka kayak tau 

gitu padahal aku engga tau nama mereka 

gitu kan Kak hehe 

Hehehe Jadi dari dari dari aku kegiatan ikut ikut 

itu, emm efek positifnya banyak tapi 

negatifnya adalah ketika aku pengen 

bener-bener aku kayak quality time atau 

apa ya, kayak istilahnya pengen keluar 

sendirian, itu negatifnya adalah emm 

negatifnya adalah aku kayak engga bisa 

engga bisa bebas gitu lho Kak, tapi aku 

mengambil nilai positifnya adalah 

berarti nanti ketika aku di dunia kerja, 

mau engga mau aku mood-nya lagi 

negatif apa engga, ketika di luar aku 

harus menjaga baik secara penampilan 

maupun mood gitu lho 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Huum Itu … Paham ya Kak maksud aku?   

Apa? Hahaha, tadi 

kan apakah ada 

kayak yang kamu 

rasain, 

Heem 

  

“Waduh A keren 

tuh”, ikut 

organisasi karena 

itu? 

Engga 

  

Kan ingin beda tuh, 

ingin beda kan 

tadi? 

Engga 

  

Oh engga itu? Bukan pengakuan orang lain, lebih 

tepatnya kayak emm ketika ketika nanti 

di kelas atau di lapangan membahas 

tentang organisasi atau pengalaman, 

minimal aku berbeda dari temen satu 

kelas gitu lho 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Hmm Berbeda dalam artian karena aku lebih ReIntro 1 Regulasi 
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unggul, halah opo yo, kayak gitu lah, 

lebih berpengalaman lebih tepatnya 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Hmm hmm  Gitu   

Oke … Berarti 

benerkah kalau aku 

ngomong ya tujuan 

itu? Itu adalah 

tujuan kamu kuliah 

waktu di awal? 

Maksudnya ikut 

organisasi karena 

kamu ada tujuan 

supaya bisa beda 

dari orang lain 

Betul 

  

Kayak gitu? Huum   

Oke, bukan untuk 

menghindari kayak 

ancaman sertif 

waktu itu ya? 

Engga 

  

Bukan juga untuk 

pengakuan dari 

orang lain kan 

engga to? 

Engga 

  

Untuk kayak dipuji 

atau … kayak gitu 

juga engga kan? 

Engga engga 

  

Oke, tapi waktu itu 

kamu kayak belum 

merasa kayak udah 

bersatu sama 

organsasi gitu kah? 

Semenjak SMA itu aku udah mulai 

ngerasa kayak emm … kayak kebutuhan 

gitu sih Kak 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Oh Huum kayak kebutuhan aja sih 
ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai
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kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Berarti sejak 

SMA? 

Huum 
  

Kelas berapa kira-

kira? 

Oh udah mulai kepikiran kelas 2, ya 

kelas 2 mau naik kelas 3 
  

Heem? Udah mulai ngeh banget waktu kelas 3 

mau lulus 
  

Hmm kenapa? Ada 

kejadian apa? 

Hmm … aku waktu itu … Oh waktu 

SMP lulus, aku mau daftar di SMA 1 

Kendal, itu kan kota banget 

  

Heem Terus aku karena engga keterima, aku 

kuliah di Desa 
  

Ha? Kuliah? Eh SMA di Desa   

Huum SMA di Desa, yo Desa tapi lumayan 

Kota lah 
  

Huum Terus aku berpikiran, “ih sekelas aku aja 

di Kendal endak keterima, mungkin 

karena nilai atau segala macem, nanti 

coba kalau misalkan aku kerja di tempat 

yang kota lumayan besar, itu aku engga 

punya kelebihan yang minimal yang … 

minimal 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Menonjol? Huum, aku bakal terbuang gitu lho, nah 

dari situ aku udah mulai takut, pokoknya 

nanti aku kuliah minimal harus punya 

basic-lah gitu minimal 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Heem. Itu sejak 

kapan berarti kira-

kira? 

Mulai kepikiran itu kelas 2, kelas 2, 

kelas 3, deg-degan banget takut banget 

itu waktu kelas 3 lulus ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Oh, karena kamu Huum huum   
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merasa kamu dari 

Desa, gitu ya 

Nanti kalau kerja 

kan ya pasti cari di 

Kota gitu kan? 

Huum 

  

Kalau engga bisa 

bertahan di sana 

gimana? 

Huum 

  

Persaingannya 

berat, gitu? 

Huum 
  

Oooh Di usia SMA itu kan juga aku udah 

mulai ikut emm pelatihan kayak NLP itu 

kan di Malang 

  

Hmm itu apa sih? Neuro apa apa Kak?   

Itu apa? Itu kayak pelatihan … pelatihan tentang 

otak emm kayak Neuro Linguistic 

Programming, itu kayak tentang … kita 

melakukan emm kayak kita biar bisa 

mengendalikan perilaku orang gitu lho 

Kak, contoh kayak misalkan karena aku 

dulu sempet di bagian emm MLM gitu 

to 

  

Huum Terus biar bisa meng … meng … 

membujuk, eh bukan membujuk ya, 

kayak mengendalikan perilaku seseorang 

gitu lho 

  

Hmm Gitu   

Itu kapan ikut 

MLM? 

Waktu kelas 2 
  

Hmm Tapi emm itu bukan bukan … itu 

kelasnya besar lho, perusahaannya tu 

webnya bukan .com tapi udah co.id, jadi 

udah diverifikasi sama Indonesia gitu 

kan, itu memang pelatihannya tu sampe 

keluar kota, bahkan keluar negeri, waktu 

itu aku ke Malang dan di usia antara 

anak semester … semester awal gitu 
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kan, 2, 4, 6, itu mereka udah, dulu udah 

kayak sukses sukses banget gitu lho Kak 

Hmm Ada yang punya rumah segala macem, 

nah terus dari situ aku udah mulai takut 

kan, takut, kelas 3, terus akhirnya 

sekarang itu 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Hmm … Berarti 

kamu waktu itu 

sempet jualan 

juga? MLM? 

Bukan, bukan jualan ya 

  

Apa? Lebih ke … kayak ngerekrut, ngerekrut 

orang gitu sih 
  

Huum huum huum Bukan pake produk   

Oh, itu ketika kelas 

2? 

Huum 
  

Hmm Bayangin aja lho, aku di kelas 2 SMA 

ngomong di Gedung pertemuan, 

dihadapan aku itu mereka orang orang 

yang 30-an ke atas, sekitar 20-an ada 

kayaknya, 20 sampe, 20 sampe 25, dan 

katut banyak gitu lho Kak 

  

Katut? Ikut ikut   

Huum, 

maksudnya? 

Kayak tertarik gitu lah istilahe 
  

Ohh kamu nawari 

ke banyak orang 

itu? 

Huum 

  

Ooh. Lha itu di di 

acara apa? 

Acara aku sendiri yang buat 
  

Kamu sendiri? Heem   

Hmm …  Kayak gitu   

Lha Tapi   

Kenapa kenapa? Tapi karena sekarang … dulu tu aku 

fokus banget ke situ, tapi sekolahku 
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kececeran 

Heem Terus makane sekarang udah lah aku tak 

kuliah aja ben fokus, nanti, karena itu 

kan engga ada masa berlakunya to?  

  

Huum Jadi aku beberapa tahun kemudian masih 

bisa digunakan, akhirnya, kegiatan aku 

itu tak … tak off-in semua, aku fokus 

kuliah 

  

Hmm, berarti kamu 

awal ikut MLM itu 

karena apa? 

Dibujuk rayu orang sih sebenernya 

  

Kenapa? Bujuk rayu temen   

Oh karena temen Heem   

“Eh ikut yuk, 

kayaknya seru”, 

gitu? 

Heem. Itupun karena karena aku lihat ya 

aku suka nih, aku suka presentasi, aku 

suka bujuk orang 

  

Hmm Awalya lebih … lebih tepatnya lebih ke 

itu 
  

Hmm Tapi karena di lapangan, karena aku 

sifatnya introver kan, jadi kadang mood-

nya naik, kadang kalau pas lagi naik, 

terus bisa presentasi lancar, it’s okay 

bisa merekrut orang kan, tapi kalau pas 

lagi 

  

Down? Mood-nya aku emm naik turun naik 

turun, pas aku down down down down 

down, malah engga bisa, yo wes 

mending tak skip aja dulu, gitu 

  

Hmm, berarti kamu 

jalan di situ selama 

berapa tahun? 

Emm engga ada 1 tahun ya, mungkin 

sekitar 8 bulan, tapi tu, udah … udah 

udah banyak banget orang yang ikut gitu 

lho Kak 

  

Hmm Ya minimal karena aku suka suka 

ngomong gitu lho kan, suka ngomong, 

suka membina hubungan sama orang-

orang, sama temen-temen 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesukaan 
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Hmm oke oke oke Huum   

Oke oke, sama 

orang tuamu engga 

pa pa gitu ya? 

Kamu ikut MLM? 

Engga engga pa pa 

  

Kan masih SMA 

waktu itu soalnya 

Heem, iya engga pa pa si 
  

Oke oke. Hmm 

berarti karena ikut 

MLM itu, 

Huum huum 

  

Terus kamu ikut 

kayak pelatihan-

pelatihannya, 

Heem 

  

Melihat kayak 

banyak orang yang 

udah sukses, 

Heem 

  

Lha aku piye, 

kayak gitu? 

Tapi pelatihannya ke … lebih ke … apa 

ya namanya, umum, emm ke materi, 

materinya luas, bukan ke perusahaan itu 

gitu lho, NLP-kan juga sekarang 

digunakan di psikologi 

  

Hmm berarti lebih 

ke kayak itu to, 

building … apa sih 

lupa ig, self-

building, jadi 

kayak 

mengembangin diri 

gitu lho, 

Iya iya iya 

  

Tentang itu kan 

pelatihannya? 

Iya betul 
  

Oke oke. Hmm 

terus sejak itu 

kamu jadi kayak 

udah mulai 

menyatukan diri 

kamu dengan harus 

Huum 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 
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aktif gitu? Dalam Diri 

Kalau engga aktif 

rasanya piye, takut. 

Cemaskah gitu? 

Heem. Heem, kayak engga belajar gitu 

lho 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm Kalau ikut kan minimal satu, setiap ada 

masalah aku belajar, setiap ada masalah 

aku belajar, emm pas off bener bener off 

itu kesannya emm nopo ya, gitu lho ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm Gitu lah pokoknya intinya   

Hmm oke oke, 

berarti perasaan 

kayak sudah 

bersatu dengan diri 

kamu itu kebawa 

sampe … dari awal 

kuliah juga dong? 

… Heem 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Iya? Heem   

Berarti lebih ke 

situ, daripada, tadi 

tu apa sih kamu 

bilangnya … 

SMA? 

  

Engga, awal kuliah 

ikut … oh ingin 

beda? 

Oooh 

  

Motivasi kamu di 

awal, 

Oh iya 
  

kuliah Heem iya, dulu tu, jadi di SM… emm di 

SMA itu kan SMA kelas 2 ya, kelas 1 

sama, kelas 1 akhir, 2 awal tu udah 

mulai kepikiran buat aktif, terus di 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata
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SM… karena udah aktif, tak…ut tersisih 

sama orang lain, jadinya ketika aku 

masuk ke kuliah, karena lihat segitu 

banyak yang me … me … orang gitu 

kan,  

n Ego 

Heem “Wah ki aku harus beda ki”, nah terus 

dari situ lah, aku coba ikut organisasi, 

dan … emm … kayak udah mulai 

ngerasa kayak … kalau dilihat lagi dari 

SMA tu sebenernya need yang paling 

dasar tu memang udah kayak ada 

ketertarikan gitu sih Kak 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Hmmm Sebenernya dari SMP malah   

Hmm Tapi kalau emm belum kelihatan banget, 

mulai kelihatan banget itu ya awal 

kuliah itu memang sih 

  

Hmm … Berarti … Membulat ya Kak?   

Emm … berarti 

gini 

Gimana gimana 
  

Waktu SMA, kan 

tadi kamu mulai 

merasa kayak 

tersisih itu,  

Heem 

  

Mu… emm 

peralihan kelas 1 

(ke kelas) 2, atau 2 

(ke kelas) 3? 

Oh mulai merasa tersisih itu kelas … 2 

(ke kelas) 3 
  

Setelah MLM itu? Huum   

Oke, terus ketika 

itu langsung kamu 

kayak bertekad 

harus aktif terus 

supaya bisa beda 

dengan orang lain 

gitu? 

Heem 

  

Terus akhirnya 

kamu jadi 

Heem   
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menyatukan diri 

kamu dengan harus 

aktif? 

Terus itu kebawa 

juga sampe kuliah 

kah? 

Iya 

  

Dari awal 

semester? 

Iya 
  

Sampe sekarang 

kah?  

Iya 
  

Oke … Berarti ini 

pertama aku 

anggep dulu, 

motivasi paling 

mendasar kamu itu 

ya, karena sudah 

menyatukan diri 

kamu dengan aktif 

Iya heem 

  

Sejak SMA 

peralihan kelas 2 

(ke) 3? 

Betul 

  

Nah, kalau terus 

dibandingkan sama 

minat kamu, 

gimana? 

Minat … 

  

Jadi gini, antara 2 

motivasi ini tu 

beda, 

Heem 

  

Kamu sampe jam 

berapa? 

Aku free sih 
  

Oh,  Cuman takut sholatnya kan agak molor 

dikit 
  

Engga pa pa, ini 

emm motivasinya 

agak beda, ada 1 

lagi, itu kamu ikut 

karena memang 

Heem 
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sudah minat, 

Karena memang 

kamu seneng,  

Heem 
  

Sama kamu emm 

sebentar … jadi 

intinya reward 

utamanya emang 

perasaan seneng 

gitu lho. Ketika 

kamu ikut itu,  

Heem 

  

Ada perasaan 

seneng yang kamu 

yaitu reward 

utamanya buat 

kamu, tapi kalau 

tadi yang karena … 

sudah menyatukan 

diri kamu, 

Huum 

  

Itu reward-nya 

masih karena hal 

lain 

Engga, bukan hal lain, oh ya 

  

Kayak misalkan 

sertif,  

Engga 
  

Atau mungkin tadi 

bisa bertahan itu 

Heem? 
  

Bisa bertahan di 

kerja nanti, tidak 

tersisihkan orang, 

Heem heem 

  

Ya kayak gitu, 

kamu lebih 

kemana? 

Emm lebih ke … yang biar tidak 

tersisihkan ya lebih tepatnya   

Hmm Jadi … kayak aku tu minimal unggul 

lah, beda sama orang lain, misal di 

dalam satu kelas ada 10 orang, satu itu 

unggul banget karena dia aktif di semua 

organisasi, yang satu lumayan unggul, 

aku tu minimal unggul dikit gitu lho 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 
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daripada temen-temen yang 7, orang 

yang 7 itu bener-bener blas … ya kayak 

kupu-kupu biasa sampe Dosen engga 

kenal mereka gitu lho 

Heem Nah aku tu minimal ada di antara 

mereka, gitu 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Hmm, engga harus 

nomer 1 tapi 

seenggaknya di 

atas dikit gitu? 

Atau harus nomer 

1? 

Engga, aku egga harus nomer 1, minimal 

aku minimal aku berbeda daripada yang 

lain gitu lho 
ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Hmm oke oke. 

Berarti lebih ke 

situ ya?  

Heem 

  

Kamu ikut karena 

masih ada hal yang 

ingin kamu 

dapatkan, yaitu tadi 

supaya tidak 

tersisihkan itu? 

Iya 

  

Bukan karena 

emang pure 

perasaan seneng 

yang kamu cari? 

Kalau perasaan seneng … 

  

Pure hanya itu? … Emm yang pertama sih, lebih 

tepatnya yang pertama 
  

Yang pertama? Heem   

Karena ada yang 

dicari tadi itu? 

Emm tidak 

tersisihkan itu? 

Heem heem, dari situ terus muncul 

kayak emm karena engga, karena engga 

tersisihkan  

 

 

ReIntro 1 

 

 

 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 
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terus kemudian berjalan, karena 

dinamikanya itu aku suka, terus akhirnya 

kan kebawa aku suka, jadi kedua hal itu 

kayak jadi satu gitu lho Kak 

 

 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Oke, tapi 

dasarnya? 

Oh kalau lebih dasar lebih ke yang itu 

barusan 
  

Apa? Yang emm biar engga tersisihkan   

Oh itu Huum   

Oke, berarti bukan 

karena only 

perasaan senang 

gitu engga ya? 

Bukan 

  

Oke … Berarti 

emm minat kamu 

kah sebenernya? 

Aktif di kegiatan 

gitu? 

Min … minat? 

  

Heem Emm kalau minat itu kan, ada dorongan 

sesuatu buat … sek minat, minat ya? 
  

Hehem Minat yang dimaksud tu kayak gimana 

Kak? 
  

Emm, bentar 

nyontek dulu ya … 

Minat, atau aku 

ganti aja, emang 

senangkah kamu? 

Senangnya dimana 

gitu, senangnya, 

dengan aktif 

Senengnya itu 

  

Heem Itu ya … aktif tu kayak emm itung itung 

belajar, dapet pengalaman dan dapet 

reward, reward-nya itu kayak … aku 

unggul daripada mereka, itu tok 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 
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Hmm Itu   

Oke, kepuasannya? 

Dimana? 

Kepuasannya lebih ke … sebentar 

pikiran aku langsung kemana mana, 

sebentar 

  

Hehe hoke Apa tadi Kak?   

Emm kesenangan,  Kesenangan?   

Senengnya 

dimana? 

Oh, dari dari aku ikut kegiatan itu, aku 

ngerasa kayak lebih … lebih kalau ada 

masalah, minimal aku tau cara 

penanganannya gitu 

MotIn 3 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

Oh Itu terus emm bisa ngerti karakter orang, 

orang-orang, bisa ngerti karak … jadi 

gini lho, misalkan aku ikut organisasi, 

kan ada lima, lima tu orangnya beda-

beda sifatnya to 

MotIn 3 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

Huum Karena satu … satu tahun ngerti lima 

sifat ini, ketika di kelas, ada orang yang 

mirip antara salah satu dari mereka, aku 

dah paham, nanti caranya gini gini gini 

ini, gitu 

  

Hmm … Itu 

senengnya?  

Iya 
  

Kamu bisa pelajari 

orang gitu ya? 

Heem 
  

Kalau puasnya? Puasnya lebih ke … puasnya tuh kayak 

… emm … kayak aku tu dah pernah gitu 

lho Kak 

  

Heem? Udah, maksudnya gini lho, lebih 

tepatnya kayak emm masalah apa aja itu 

aku minimal bisa tahu permasalahan, 

bisa tahu penanganannya, 

penanganannya bakal seperti apa 

MotIn 3 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

Hmm, karena udah 

banyak 

pengalaman gitu 

ya? 

Heem 
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Hmm Gitu   

Oke … Oke … 

Berarti termasuk 

minat kamu ya? 

Kalau minat tu nek 

menurutku kayak 

kalau misalkan kita 

dihadapin sama 

makanan yang kita 

suka,  

Heem 

  

Sama makanan 

yang engga kita 

suka, otomatis kan 

minatnya ke 

makanan yang kita 

suka to? 

Iya 

  

Nah kayak gitu, 

berarti termasuk 

minat ya? Aktif di 

kegiatan banyak 

gitu 

Kok aku engga setuju di minat ya? 

Karena minat itu lebih ke … di mindset 

aku, minat itu sesuatu yang kita lihat, 

terus aku suka, “wah aku tak ambil nih”, 

gitu lho 

  

Hm Tapi kalau ini tu lebih ke … emm lebih 

ke … kayak 
  

Ada yang ingin 

kamu cari? 

Bukan … kayak … aku … gini lho, 

misalkan kayak, di mindset aku ya, 

minat itu gini, aku masuk ke restoran, 

ada nasi goreng, ada sate, ada … emm 

nasi goreng, ada sate, ada nasi padang, 

karena aku suka nasi emm karena aku 

suka nasi padang, tapi aku suka sate, aku 

lebih milih sate, jan ne aku lebih suka 

nasi padang, nah kalau aku posisi di sini, 

itu aku lebih suka, aku masuk ke 

restoran manapun, karena aku suka nasi 

padang ya aku pesennya nasi padang 

gitu lho Kak 

  

Hmm Nah aku tu lebih ke aku kemana saja, 

aku pilihannya nasi padang ya aku 

belinya nasi padang, gimana ya 
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Hahaha Kayak maksudnya lebih ke … karena 

bawaan kali, eh kayak  
  

Kebiasaan? Bukan bukan lebih ke … apa … emm … 

aku sukanya itu ya itu gitu lho engga, 

halah piye ya 

  

Hahaha …. (Masih berpikir)   

Apa yang kamu 

minat wes kalau 

gitu 

Yang engga aku minat? 

  

Heem, jadi 

mahasiswa biasa? 

Oh … takut kalau tersisih, engga banyak 

punya pengalaman terus kalau mau 

ngurus apa-apa jadi susah, udah gitu ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Ngurus apa-apa itu 

apa? 

Misalkan kayak biasa ikut kepanitiaan, 

atau organisasi, suatu saat butuh tanda 

tangan, misalkan ke Fakultas … FAD 

misalkan, karena aku punya temen di 

Fakultas FAD, aku minta tanya, aku 

tanya nih, “kalau minta, butuh tanda 

tangan yang ini, ke siapa ya?”, “oh coba 

cari ke”, eh, minta tanda tangan Bu ini, 

“kamu nanti caranya gini gini gini”, nah 

karena aku aktif, aku bisa seperti itu, tapi 

kalau aku engga aktif, atau misal kayak 

temen-temen kuli… temen-temen 

mahasiswa seperti pada umumnya, jadi 

bingung gitu lho, aku harus lari kemana 

dulu nih, gini gini gini, gitu 

 

 

 

 

 

 

ReiInteg 

 

 

 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm oke oke … 

oke oke … Berarti 

kebalikannya itu 

semua dong, 

adalah minat 

kamu? 

… Mungkin kalau didiagnosisnya minat 

mungkin lebih ke yang minat kali … kan 

… iya gitu, heem 
  

Berarti antara 50 

50 kah atau 40 60? 

Antara apa sama apa Kak? 
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Minat dan engga 

minat 

… Mungkin minat ya 
  

Hmm Heem   

Berapa % minat? Emm … 60 40   

Hmm. Tapi tetep 

bukan itu yang jadi 

dasar gitu kan? 

Heem 

  

Oke, tapi ya minat 

gitu kan? 

Heem iya 
  

Oke oke. Oke oke. 

Berarti kalau aku 

ulangin,  

Heem 

  

Tadi kan SMP, 

dimulai dari SMP 

kelas 2? 

Heem, betul 

  

Heem, itu sama 2 

sama 3 itu ikut 

karena ingin 

mendapatkan itu, 

perhatian dari 

orang lain? 

Heem 

  

Ketika itu SMA 

kelas 1 kelas 2, 

sama ya kayaknya 

ya? Motivasinya? 

Heem 

  

Eh engga engga, 

kelas 1 karena 

awalnya ngelihat 

ada kebutuhan di 

sekolah, 

Iya 

  

Makanya kamu 

berusaha untuk 

bisa masuk sebagai 

jembatan gitu? 

Betul 

  

Kelas 2 mau ke 3, 

mulai MLM, 

Heem 
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Terus kamu mulai 

berubah ke kayak 

punya apa ya, 

tujuan,  

Heem 

  

Engga pengen 

terselisih,  

Heem 
  

Terus akhirnya 

kamu mulai dari 

situ udah kayak 

menyatukan diri 

kamu dengan harus 

aktif? 

Heem 

  

Mulai dari kelas 2 

setelah MLM ya? 

Heem 
  

Menyatukan 

dirinya itu? 

Heem 
  

Oke MLM-nya itu waktu kelas 2 tok, kelas 3 

nya endak 
  

Oh, tapi berubah ke 

menyatunya itu 

kira-kira kapan? 

Baru kelas 3 

  

Huum, ketika? Ketika lepas dari MLM itu   

Huum, Heem   

Waktu mau 

menghadapi ujian 

kah atau ujiannya 

masih agak lama, 

atau? 

Antara mau ujian sama udah selesai 

ujian 

  

Oh Heem   

Waktu mau milih 

kuliah gitu ya 

terusan? 

Betul betul betul 

  

Hmm oke oke oke, 

berarti lebih ke 

menyatukan jadi 

diri … eh 

Heem 
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menyatukan satu 

dengan diri,  

Itu ketika kamu 

lagi mau mikir 

kuliah itu? 

Heem  

  

Dan itu berlanjut 

sampe sekarang? 

Heem 
  

Menyatukan 

dengan diri? 

Heem 
  

Oke, hmm terus 

kemarin tuh kamu 

sempet bilang 

waktu … Sekarang 

ini, 

Heem 

  

Kamu kan udah 

semester tua nih, 

Heem 
  

Kamu bilang ke 

Bapak, “Pak, aku 

pengen ikut ini 

ya?”, terus kan 

engga dibolehin 

Heem 

  

Akhirnya, ya udah 

lah, katanya karena 

kamu udah 

semester tua, engga 

usah aja nanti IPK-

nya turun, 

Ya betul betul betul 

  

Inget ndak? Betul   

Lha itu tu kegiatan 

apa ig sakjane? 

Kayak kepanitiaan, kepanitiaan sama 

pengen ikut SMF 
  

Hm Terus aku bilang to, “SMF tu kayak 

OSIS Pak, terus kepanitiaan itu ya kayak 

… atau universitas ada acara apa, aku 

yang harus cari”, karena Papahku tau 

dulu dinamikanya aku ikut ATGW, 

harus danusan, sampe opname, sampe 

sakit, sampe duite habis, sampe nilai 
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kececeran, akhire Bapakku ngebayangin 

semua kegiatan itu mungkin sama gitu 

lho, misale, “wes kamu ndak usah ikut 

kegiatan kegiatan lain”, gitu 

Hmm, berarti 

antara SMF atau 

kepanitiaan lain 

gitu ya? 

Huum 

  

Kepanitiaan 

lainnya apa yang 

waktu itu kamu 

pengen ikutin? 

Itu ya, kayak yang dulu Badminton Cup, 

yang universitas, kalau universitas kan 

tingkatnya udah ke luar Jawa to 
  

Oh iya to DIY sama Jawa Barat kayaknya   

Kamu ingin di 

yang lombanya 

atau 

Emm panitianya 

  

Panitianya, oke oke Heem terus tu kayak kepanitiaan kayak 

gitu, terus emm … ya itu, SMF sama 

kepanitiaan … 

  

Badminton Cup? Huum   

Oke … terus 

berarti sekarang 

dengan kamu 

keadaan 2 kegiatan 

aja, merasa 

kurang? 

Hmm  

  

Kurang sibuk? Minimal sekarang udah tercukupi sih, 

karena udah mengingat ada harus nilai 

yang di, mata kuliah yang harus diulang, 

tapi kalau sibuk apa engganya, 

sebenernya pengen satu lagi, cuman 

karena melihat mengingat itu tadi, nilai 

yang semester dulu juga harus ada 

beberapa harus dirubah, kalau aku udah 

aktif, niat banget di organ … itu kan dua 

to, kalau tambah satu mesti kan bakal 

terpercah lagi, nanti ending-nya takutnya 

nilainya anjlok, bar anjlok nanti nilainya 
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mundur mundur mundur mundur, yo 

wes mending endak usah 

Hmm pengennya 

apa? 

Hmm 
  

Ikut apa? Dulu tu pengen banget kepanitiaan sih 

ya, lebih ke kepanitiaan, kalau ormawa 

engga terlalu tapi ada dorongan untuk ke 

sana 

  

Hmm berarti 

Badminton itu? 

Huum 
  

Hmm oke oke, 

kurang … ngerasa 

kurangnya tu kayak 

gimana sih? Bisa 

diceritain engga? 

Hmm … Aku tu suka banget ngasih tau 

orang ya Kak, jadi kalau di Badminton 

Cup kan, aku dulu kan pernah, jadi aku 

tau, nanti ini bakalan jadinya seperti ini, 

nanti kalau caranya eh kalau mau cari 

uang seperti ini, terus emm nanti, dulu 

kami sempet bekerjasama sama 

perusahaan ini, dia sifatnya seperti ini, 

jadi aku tu kayak pengen banget ngasih 

tau apa yang dulu pernah aku alamin ke 

mereka gitu lho Kak 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hehem Gitu   

Mereka itu siapa? Emm temen satu di … temen satu 

kepanitiaan berarti 
  

Hmm, kamu ingin 

berbagi 

pengalaman yang 

dulu, 

Huum 

  

Dengan temen 

kepanitiaan yang 

baru? 

Huum 

  

Ooh oke oke, tapi 

karena itu engga 

bisa kamu lakuin 

gitu jadi kamu 

agak ngerasa 

gimana gitu? 

Huum 
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Hmm oke oke. 

Berarti untuk yang 

ormawa, BEM, 

SMF, itu juga 

sebenernya kamu 

pengen ikut, udah 

pernah coba juga? 

Udah pernah 

  

Tapi engga 

diterima itu? 

Huum 
  

Terus habis itu 

engga pernah ingin 

nyoba lagi? 

Ya semenjak tau ternyata kegiatannya 

terlalu aktif,   

Huum Maksudnya gini lho, aku kan lebih suka 

ikut kegiatan 2 atau 3 gitu kan, terus 

karena aku lihat ternyata udah aktif di 

ormawa itu ya harus satu tok itu, terus 

aku, “lha aku engga bisa dong, kalau 

gitu lebih baik aku gak ikut” 

  

Karena? Karena ya ubek ubeknya cuma di 

fakultas gitu lho 
  

Aah Kalau di universitas kan bisa bisa keluar, 

kenalan yang sana sana sana apa, sana 

sini sana sini gitu 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Berarti kamu lebih 

ke univ ya? 

Huum 
  

Oke oke, terus 

setelah itu engga 

nyoba lagi? Engga 

coba untuk nyoba 

lagi? 

Ormawa? 

  

Yang di univ tapi Udah mau coba, cuma keinget kata 

Bapakku, “udah jangan jangan, nanti 

nilaimu anjlok”, tak pikir, “iya sih aku 

takut juga kalau nilaiku anjlok terus, 

karena kemarin nilaiku anjlok, 2.7 

sekian, aku bener-bener nyesel”, gitu 

kan 
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Heem Wes lah tak relain gak pa pa, aku engga 

usah ikut tapi aku minimal ada 2 yang 

aktif kan, minimal gitu. Ini juga 2 yang 

aktif sekarang juga engga terlalu ngoyo 

kayak dulu, karena engga ada sistem 

danusan, sistem kepanitiaan yang mana 

setiap divisi harus ini ini ini gitu udah 

engga 

  

Mungkin kayak 

gini kali ya, kayak 

orang yang udah 

kebiasaan sibuk 

gitu to,  

Huum 

  

Tiba-tiba sakit 

misalkan, 

Heem 
  

Kan harus tiduran 

doang, 

Huum 
  

Kan jadi kayak 

gimana gitu lho 

badannya hawanya 

pengen gerak tapi, 

Huum 

  

Enggak bisa karena 

sakit gitu kan? 

Iya, betul 
  

Oh kayak gitu? Iya   

Oke oke Aku wawancara yang paling banyak po 

Kak? 
  

Enggak pa pa, 

enggak pa pa 

Hehe karena … belum anu ya, yang aku 

sampein muter muter hehe 
  

Engga gitu, 

soalnya, kamu 

beda dari yang lain 

Ooh 

  

Huum Bedanya kenapa Kak?   

Makanya aku 

kemarin waktu 

terakhir, pertemuan 

kelima terakhir itu  

Heem heem 
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Aku masih kayak, 

loh kok gini ya, 

sampai sekarang 

itu aku baru kayak 

mikir gitu lho 

Huum 

  

Ah ternyata ada 

yang kurang 

Hmm 
  

Oke, berarti antara 

teman-teman atau 

cita-cita, motivasi 

paling dasar 

adalah? 

Cita-cita 

  

Huum, terus itu tak 

ambil, cita-cita 

sama sudah 

menyatu? 

Sudah menyatu 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Oke, sudah 

menyatu bukan 

terus, sudah 

menyatu karena 

seneng aja, reward 

utamanya perasaan 

seneng aja, itu 

lebih ke menyatu 

kan? 

Heem 

  

Oke oke, sampe 

sekarang masih ke 

perasaan itu ya? 

Apa? 

  

Sampai sekarang 

masih ke, motivasi 

dasarnya karena 

perasaan menyatu 

itu? 

Huum 

  

Oke, sejak … kelas 

3 SMA? 

Iya 
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Ketika milih kuliah 

itu? 

Iya 
  

Oke oke, oke sek 

sek 

Atau diulangi lagi biar jelas? Hehe  
  

Hmm Soalnya kasian juga Kak Daranya   

Gak pa pa … Oke 

oke, sepertinya 

MLM banyak yang 

mengubah mindset 

orang ya, karena 

pelatihannya itu 

Iya 

  

Subjekku yang 

satunya juga 

Oh, gitu juga? 
  

Huum, jadi kayak 

lebih berani 

bermimpi besar 

gitu lho, 

Huum 

  

Karena ketemu 

banyak orang yang 

sukses sukses gitu 

to, 

Huum 

  

Ah aku kayaknya 

engga boleh diem 

aja nih,  

Huum betul 

  

Harus melakukan 

sesuatu, kayak 

gitu? 

Huum huum betul 

  

Hmm … Oke oke, 

ya udah, aku ulangi 

deh, waktu SMP 

karena 

penghargaan orang 

lain? 

Huum 

  

SMP kelas 2 kelas 

3 kayak gitu terus? 

Huum 
  

SMP kelas 1 engga Engga   
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ikut? 

Kenapa? Engga, engga boleh, kalau aktif itu harus 

kelas 2, kelas 1 kayak masih adik cupu 

gitu lho, “kamu harus tak, tak tak apa 

namanya, tak mainin aku”, gitu lho 

istilahe 

  

Yang engga 

ngebolehin siapa? 

Kakak kelas atau? 

Engga tau, mungkin sistem, sistem guru 

kali   

Oh oke. Terus 

kelas eh SMA, 

kelas 1 karena 

kamu ingin 

mengubah sekolah 

tadi itu? 

Huum 

  

Kamu jadi kayak 

punya apa ya, 

kamu sadar bahwa 

kamu harus 

mengubah sekolah 

gitu kan? 

Huum 

  

Jadi kamu 

bertindak, terus 

kelas … ikut MLM 

mungkin waktu itu 

masih sama ya 

motivasinya? 

Huum, ikut MLM kelas 2 

  

Huum, motivasinya 

pun masih sama? 

Huum 
  

Ikut OSIS karena 

untuk mengubah 

sekolah itu? 

Huum 

  

Belum menyatukan 

diri kan? 

Belum 
  

Oke, berarti bener-

bener setelah … 

Ikut MLM 
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Setelah selesai 

MLM-nya kelas 3 

itu? 

Iya betul betul 

  

Oke oke Heem heem setelah selesai   

Dan sampai 

sekarang itu ya? 

Huum 
  

Dan lebih nyari 

organisasi yang 

univ? 

Huum 

  

Huum, kalau 

masalah danusan? 

Emm maksudnya masalah? 
  

Kan tadi lebih 

milih kegiatan 

yang di univ 

daripada fakultas, 

Oh sekarang 

  

Huum? Sekarang posisi karena aku udah 

semester tua, emm ndelalah masa aktif 

di dua … dua kegiatan, dua ini engga 

terlalu ngoyo kayak yang dulu 

  

Huum Kalau misalkan aku sekarang berbicara 

masih semester 4, aku lebih memilih 

univ ada danusan engga pa pa 

  

Oh, yang penting 

univ? 

Iya 
  

Oh oke oke, udah 

gitu tok kok 

Udah? 
  

Sudah, terimakasih 

A 

Kemarin kenapa sempet bingung lagi, 

karena hal apa Kak yang belum 

terjawab? 
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Verbatim Subjek J 

Pertemuan Kedua: Rabu, 4 April 2018, pukul 07.30 – 08.23 

Lokasi: Payung Gedung Antonius Lantai 1 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Dah, aku mulai ya Ya   

Ini taruh sini, 

berarti kalau 

diurutin lagi dari 

tahun pertama 

kamu ikut kegiatan 

apa aja? 

Emm PTMB tahun pertama, terus emm 

Soegijazz, asdos TP 1, Job Fair ke 26, 

terus … itu tahun kedua, terus tahun 

ketiga sekarang Job Fair 28 sama 

seminar … seminar itu 

  

Hm oke, nah kamu 

alasan ikut 

kegiatan itu semua 

apa ig? 

Aku ya pengen cari pengalaman  

  

Hmm oh gitu, oke 

oke, emm  

Eh nyamuk ya 
  

Hehe heem, kalau 

gitu, kira-kira ada 

ga kamu ikut 

organisasi itu 

karena alasannya, 

untuk dapat 

penghargaan dari 

guru atau siapa gitu 

Penghargaan … dari diri sendiri hehe 

  

Apa itu? Ya emm maksude kalau misalnya masuk 

terus bisa ngelakuke tugas jobdes yang 

ada dengan baik, itu kan seneng to, 

bangga … dan udah sih itu, engga sih, 

aku engga ikut organisasi buat orang lain 

MotIn 3 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

Oke, tapi ya kayak 

ada kebanggaan 

sendiri gitu … tapi 

engga untuk orang 

lain gitu kan? 

Huum 
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Oke oke … berarti 

untuk pengakuan 

dari orang lain juga 

engga ya? 

Engga 

  

Hmm terus kamu 

pernah engga dapet 

pujian gitu dari 

orang lain tentang 

kegiatan 

organisasimu? 

Haha kenapa og? 

Engga deh, engga, maksudnya kayak… 

engga sih 

  

Hmm … Tenan? Tenan engga pernah emm dipuji gitu 

cuma kalau paling yang Job Fair emm 

paling, “J ikut … J sama temen-temen 

ikut lagi dong, biar bisa bantu emm biar 

kita tau maksudnya yang kinerjanya 

bagus tu dipakai buat Job Fair setelah ini 

biar bisa bantu-bantu yang engga”, itu 

pujian atau engga tau hehe 

  

Emm tapi kamu 

seneng? 

Yaa …. 
  

Begitu dapet itu? Biasa aja sih hehehe   

Hahaha oke, emm 

sebaliknya pernah 

engga kayak dapet 

hukuman gitu atau 

sanksi waktu ikut 

organisasi? 

Ikut … emm sek sek … engga deh 

  

Engga pernah? Engga … hukuman … engga    

Oke berarti engga 

pernah ya 

Huum 
  

Terus emm ada 

engga kira-kira 

alasan kamu ikut 

organisasi itu untuk 

menghindari 

hukuman, jadi 

maksudnya kayak 

Huum huum huum 
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gini, menghindari 

hukuman atau 

ancaman, kan 

kalau di FEB itu 

misalkan ada 1000 

poin atau berapa 

poin harus bisa 

lulus 

Kita kan dulu juga 

ada rumor-rumor 

harus punya berapa 

sertif baru bisa 

lulus, nah kayak 

gitu ada engga? 

Untuk menghindari 

itu 

Dulu pas awal-awal aku masuk yang 

PTMB itu pas ada rumor-rumor aku 

emm maksude ikut PTMB tu salah 

satunya selain karena alasan, mosok 

kuliah cuma kuliah pulang tok itu juga 

karena, paling ndak kan kita harus punya 

berapa sertifikat gitu buat lulus 

kayaknya enem apa berapa ya, terus tak 

itungi satu-satu tu ketoke terus akhire 

kayak nemu, “oh berarti kita masih harus 

ikut sekali”, gitu, terus aku akhire ikut 

PTMB  

ReEks 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penghargaa

n / 

Hukuman 

Emm  Salah satu alasannya, tapi PTMB tok sih, 

setelah itu aku engga ada pikiran lagi, 

soale kayak kayak hoax gitu, terus, 

“halah yo wes” 

  

Oh gitu Huum   

Ya udah … aman 

lah gitu ya 

Huum 
  

Oke oke … emm 

waktu ikut PTMB 

itu, kan berarti 

organisasi pertama 

kamu kan, dulu 

SMA engga pernah 

ikut kan? 

Engga 

  

Nah itu alasan 

terbesar kamu ikut 

itu karena apa? 

Alasan terbesar … karena pengen  

  

Pengen? Huum, alasanku pengen, soale kayak   
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engga tahu kayak pengen aja 

Emm … engga 

malu atau engga 

takut nanti di 

dalemnya bisa 

engga ngomong 

sama orang? 

Engga soalnya aku daftarnya konsumsi 

… sama satunya tu P3K, terus waktu, 

aku takutnya itu waktu ditanyain, “kamu 

kalau disuruh jadi pembimbing mau 

engga?” 

  

Emm Nah aku ngomong engga to, soalnya aku 

engga bisa ngomong sama orang, gitu 

terus emm sek sek … aku waktu tu tu 

wawancara tu engga berani ngomong 

engga deng, aku cuma ngomong, “emm 

ya kalau selama wawancara Kakaknya 

ngelihat aku bisa berkomunikasi ya 

boleh”, itu dah dalam hati aku takut 

banget kalau aku dimasukin ke 

pembimbing, soalnya aku engga bisa 

banget to 

  

Hmm Kayak gitu soalnya … gitu tok, itu tok 

sing tak takutke, tapi aku takut daftare 

karena aku taunya cuma dimasukinnya 

antara dua pilihan itu tok, aku engga 

takut, cuma setelah tahu waktu 

wawancara kalau mungkin dimasuke ke 

pembimbing aku takut 

  

Emm terus waktu 

awal kegiatannya 

gitu juga biasa aja 

kamu? 

Waktu itu … diem 

  

Mulai kenalan 

kenalan gitu? 

Diem? 

Diem aku diem, kalau kalau presentasi 

tentang setiap sie itu aku diem engga 

pernah ngomong  

  

Emm ada berapa 

orang divisinya? 

Divisi kamu 

maksude 

Divisiku ada … lima, aku, V, … (sambil 

menghitung dengan jarinya) em empat, 

eh lima, W 
  

Lima? Huum   
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Hmm. Kamu 

bukan 

koordinatornya 

kan? 

Bukan 

  

Terus biasanya 

waktu presentasi 

mereka yang 

presentasi? Kamu 

engga? 

Hooh koordinatornya kalau engga … 

tiga orang biasanya yang presentasi tapi 

bukan aku   

Hehehe, tapi maju 

ke depan? 

Huum, disuruh maju soale 
  

Hmm yo wes yo 

wes, tapi tugasnya 

kamu lakuin to? 

Iya tak lakuin 

  

Cuma pas 

presentasi engga 

ngomong gitu? 

Huum 

  

Oke oke, emm 

terus ada ga 

perasaan kamu itu 

ikut organisasi 

selama ini, itu 

karena 

menganggap hal itu 

itu adalah hal yang 

memang 

seharusnya seorang 

mahasiswa 

lakukan? 

Ya ada sedikit sih, cuma engga banyak-

banyak amat perasaan kayak gitu 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Hmm Kayak kalau misalnya kita kuliah kan 

eman-eman, kayak kalau misalnya cuma 

kuliah pulang ntar engga dapet pengal 

… engga dapet memorine gitu lho 

  

Hmm, dengan ikut 

kuliah itu kurang 

ya? Berarti? Kuliah 

tok? 

Huum kurang, kayak mengasah 

mengasah mungkin aku apalagi … 
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Apa softskill? He’e, makanya ikut   

Apalagi apa tadi? 

Apalagi …  

Apalagi aku engga engga pinter 

ngomong kan, terus aku pikir mungkin 

dengan aku emm apa … ikut organisasi 

organisasi tu biar aku juga dipaksa buat 

ngomong gitu  

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm oke … 

berarti keren to 

dari dalam diri 

kamu sendiri 

memaksa kamu 

buat maju 

Huum kalau engga tu kayak susah 

banget yo, aku susah maju, dari dulu tu 

susah banget gitu hahaha 
  

Hmm berarti dari 

kamu memang 

merasa terganggu, 

pengen berubah 

juga gitu 

sebenernya? 

Huum tapi aku tetep tetep mau jadi aku 

cuma aku cuma pengen wae ngasah 

kemampuan, soale kalau aku liat kayak 

temen-temen yang ekstraver tu kayak 

gampang banget dapet temen, kayak 

ngomong dikit itu kayak orang-e suka 

padahal aku emm hahah kayak aku 

ngomong itu kayak freak aneh gitu  

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm hahaha oke 

oke, emm berarti 

perasaan 

seharusnya itu ada 

tapi mungkin 

sedikit gitu? 

Huum 

  

Oke, hmm terus 

menurut kamu 

seberapa penting 

sih ikut organisasi 

itu? 

Penting … sebagai mahasiswa gitu? 

  

Hm Satu sampe sepuluh gitu?   

Ha? Ya boleh 

boleh 

Emm … pentingnya sih … organisasi 

kampus atau organisasi biasa maksude 

apapun? 
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Organisasi biasa itu 

apa? 

Misalnya di luar kampus dia punya em 

apa sendiri gitu? 
  

Di kampus dulu 

deh 

Di kampus? Kalau di kampus sih … 

emm tujuh mungkin, yaa penting tapi 

biasa engga kan, emm organisasi kan 

engga cuma di kampus tok kalau 

misalnya dia aktifnya di luar ya engga 

apa-apa misalnya dia aktif apa ya emm 

… temenku ada yang cheers misal gitu 

terus dia ikut cheers terus kemana mana 

atau dia ikut modeling atau apa ya 

banyak, tapi engga ikut sini engga apa-

apa sih cuma dia tetep harus paling 

engga dia engga hidupe engga cuma 

kuliah pulang terus dolan tok gitu 

  

Hmm ada kegiatan 

di luar pun engga 

apa-apa gitu? 

Engga apa-apa yang penting ada 

kegiatan aja gitu   

Hmm berarti 

pentingnya 7? 

Huum 
  

Pentingnya dimana 

sih? 

Pentingnya … emm … emm belajar 

ketemu banyak orang, belajar 

beradaptasi sama banyak orang juga biar 

biar nanti di dunia pas dunia kerja tu 

juga engga kaku kaku amat gitu lho, 

soale takute kalau cuma kuliah pulang 

kuliah pulang tok bener-bener tok gitu, 

dia jadi kaget mungkin nanti kalau di … 

waktu udah kerja ketemu orang e yang 

engga cocok atau gimana padahal tu 

emm divisinya dia, atau kalau ada 

masalah terus kurang bisa berdinamika 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Tim? Huum dalam tim gitu   

Hmm oke oke … 

terus emm aku 

ulangi lagi, cita-

cita kamu apa? 

Cita-citanya jadi ibu yang bekerja yang 

bisa mengurus anak dengan baik 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 
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Hmm Anak dan suami   

Hmm kerjanya? 

Kerja sendiri itu? 

10 tahun lagi ya kuwi? Eh cita-cita tok 

to? 
  

Cita-cita Iya kerja sendiri 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Iya kerja sendiri. 

Buat usaha sendiri 

gitu kan? 

Huum 

  

Hmm … kalau … 

ada engga target 

yang kamu miliki 

selama di kampus? 

… Sebenere ada tapi sudah tercapai 

  

Apa itu? Aku pengen jadi asdos tapi udah tercapai   

Oya? Huum. Paling engga satu aja, terus dapet 

yee … 
  

Hmm Itu tok sih asdos tok soale kayak keren 

ya jadi asdos gitu 
  

Oh gitu?  Huum haha terus apa ya … target …   

Kayak harus 

berapa ikut 

organisasi atau IPK 

minimal harus 

berapa, gitu ada 

engga? 

Oh IPK, IPK 3.5 ke atas 

  

Hmm Terus kalau yang organisasi tu aku itu 

kalau organisasi tu dari dulu aku 

pengene asdos, terus udah kesampaian 

  

Ooh Kalau berapanya … engga ada sih cuma 

kalau misalnya ada ikut kalo engga yo 

wes engga apa-apa 

  

Hmm pokoknya 

setiap semester 

Satu semester …   
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harus ikut gitu? 

Huum dalam satu 

semester 

Tergantung kalau semester itu aku lagi 

lowong sksnya aku ya pasti aku ikut, 

targetku pasti ikut, kalau misalnya padet 

banget, engga deh kayaknya … pas 

semester berapa ya padet banget tuh … 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm … Lupa   

Huum hehehe oke 

oke, terus apa ya 

… nah terus 

menurut kamu 

dengan ikut 

organisasi itu bisa 

engga untuk 

membantu 

mewujudkan cita-

cita? 

… Bisa …  

  

Hmm Dikit-dikit   

Hmm Soalnya cita-citane kita mau apapun kan 

pasti kita berhubungan sama orang lain, 

nah dengan berorganisasi tuh membuat 

kita pengalaman sih banyak, yang 

berguna pengalaman, berinteraksi ma 

orang lain, terus buat koreksi, siapa tahu 

kalau misalnya kinerjanya kita di satu 

kepanitiaan yang besar itu bagus, di sie 

yang penting juga, terus ternyata next 

kita ketemu sama orang yang sama di 

dunia kerja dan orangnya dulu lihat kita 

kerja baik gitu kan, atau mungkin kita 

direkomendasikan sama … kalau aku 

kan masuk SSCC lha itu kan banyak 

lowongan kerja lowongan kerja, itu 

sering kalau misalkan emang orangnya 

baik gitu, mau dikenalin sama misalnya 

yang HRD-nya MAS Sumbiri gitu 

karena memang kinerjanya bagus, yang 

alumni UNIKA gitu kan misal HRD-nya 

MAS Sumbiri alumni UNIKA terus 

kayak dikenalin gitu lho karena … itu 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 
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kan juga suatu yang kita engga bisa 

dapet kalau kita engga ikut organisasi 

gitu 

Pernah ada yang 

nawarin kamu? 

Kemarinan ada sih tapi engga aku, tapi 

sebenernya semua semua tiga orang 

yang … aku, dua temenku, RI sama V 

itu mau dikenalin sama HRD-nya apa 

gitu aku lupa, cuma orangnya engga 

dateng-dateng terus engga jadi 

  

Hmm Cuma yang mau paling dikenalin tu RI 

soalnya dia omongane … dia tu bisa 

membawa diri, ekstraver banget, 

ngomongnya pinter 

  

Hmm Terus kalau sing bagian marketing-

marketing kan mungkin kan perlu kayak 

gitu to 

  

Hmm oh marketing Aku kan masuk agak diem, di di sana, 

tapi ini sudah agak beberapa waktu lalu 

sih aku belum terlalu begitu terbuka to, 

sing mau yang mau dikenalke bener itu 

RI 

  

Hmm, ini 

kejadiannya udah 

agak lama? 

Mungkin, engga sih engga agak lama, 

bulan lalu mungkin   

Emm waktu itu 

kamu masih belum 

terlalu terbuka? 

Belum, endak endak se terbuka sekarang 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm gara-gara itu 

ya? Ada yang 

bilang kamu kok 

diem banget to apa 

gimana, terus 

akhirnya kamu 

sekarang lumayan 

Engga engga 
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terbuka? 

Oh bukan? Itu emang … yang diem banget tuh … 

sek banyak ig kak sing ngomong aku 

hahahaa 

  

Huum terus kok 

bisa sekarang bisa 

jadi lebih terbuka 

kenapa? 

Karena … tambah nyaman aja, nyaman 

terus kalau lagi ada energinya buat 

terbuka ya terbuka, ngajak ngomong 

gitu, cerita ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm kamu yang 

mulai cerita dulu 

gitu? 

Tapi bukan yang personal lho kalau 

yang personal aku engga pernah cerita   

Hmm contohnya 

apa yang engga 

personal? 

Yang engga personal ya … misalnya aku 

lagi jengkel, atau aku engga tahu og aku 

engga penting banget kayak misalkan 

aku kesandung gitu to, terus aku lihat 

ada mobil misal parkire di tempat yang 

haruse dua mobil di tengah, terus aku 

ngomong, ngomel-ngomel aneh engga 

jelas gitu 

  

Hmm oke oke 

hehehe, emm emm 

terus berarti emm 

ada engga satu 

semester atau suatu 

waktu kamu engga 

ikut organisasi 

sama sekali? 

Satu semester? Sek aku lali ig … nek 

PTMB setelah aku tuh 2015 berarti kan 

2016 to? 

  

Hmm Itu semester berapa ya? Eh itu bulan apa 

ya? Agustus ya? 
  

Heem Itu berarti waktu masuk semester satu 

kuliah ndakan? 
  

Mulai Agustus apa 

mau libur itu 

Huum, itukan PTMB 2016 to?  
  

Huum Berarti …   
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Ini kamu semester 

berapa? 

Tiga, semester satu 
  

Oh huum kamu … 

September, masuk 

September itu 

semester satu 

Huum, oh iya, semester satu itu masuk 

September terus PTMB-ne berarti 

OPREC-e semester dua ya? 
  

Engga ngerti hehe Lupa aku misale PTMB-ne bulan 

Agustus 2000 … September 2016 berarti 

kan masuke semester piro wi? 

  

Tiga Tiga   

Mulainya tapi 

prepare-nya di 

semester dua 

Huum 

  

Dua akhir Huum dua akhir tapi OPREC-nya juga 

di semester dua to? 
  

Hmm Terus kan sebelum sampai semester tiga 

udah … waktu libur udah selesai play-

nya? Play terus semester tiga sudah 

engga 

  

Huum huum huum Berarti aku semester satu kosong, 

semester satu soalnya aku engga apa-

apa, engga ngapa ngapain masih malu-

malu, terus semester dua … 

  

Semester dua akhir 

PTMB itu? 

Huum itu PTMB, terus … semester tiga 

… semester tiga itu aku ngapain …  
  

Job Fair? Engga? 

Oh Asdos? 

Asdos itu semester tiga?  
  

Lha engga ngerti Waktu Kakak-nya …   

Itu awal tahun apa 

akhir tahun? 

Akhir tahun 
  

Berarti empat po? 

Eh iya tiga 

Akhir tahun kan … aku yo lali ig 
  

Akhir tahun itu 

ganjil 

Ganjil ya? Oh iya iya iya akhir tahun 

akhir tahun 
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Hmm Berarti itu waktu semester tiga   

Huum Semester tiga?   

Piye? Aku jadi Asdos barusan engga sih?   

Tahun lalu to? Oh iya … Nek tahun lalu berarti 

semester lima dong? 
  

Ini kamu semester 

berapa? 

Enam 
  

Enam … Masak ini 

enem? 

Huum  
  

Eh iya ya … Empat 

berarti? 

Semester … berarti jadi Asdos TP-nya 

semester 4 gitu? 
  

TP … TP berapa 

to? 

1 
  

TP 1 itu yang apa? 

WAIS? Weschler? 

Huum 
  

Aku kok lupa ya … 

Itu di akhir deh 

kayaknya, enam, 

lima … lima po? 

… Eem ya iya lima lima 

  

Iya lima lima Huum berarti semester yang kosong tuh 

semester … tiga, soale semester empat e 

aku Soegijazz 

  

Hmm Lah malah aku lupa Soegijazz tu tahun 

berapa ya …  
  

Hahaha Yang pasti semester satu, aku engga ikut 

apa-apa karena masih malu-malu, terus 

antara semester tiga, anggep wae 

semester tiga ya, yang aku engga ikut 

lagi, terus semester empat ada Soegijazz 

itu 

  

Huum Semester lima asdos, semester enam ini 

Job Fair 
  

Huum. Job Fair 

yang sebelumnya 

Semester lima   
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kapan? 

Oh bareng Asdos? Huum bareng Asdos   

Hmm … Yang 

semester tiga 

kenapa engga ikut 

waktu itu? Sibuk 

po? 

Ya’e … 

  

Huum? Heem   

Sibuk sama 

kuliahnya ya? 

Huum 
  

Hmm oke oke, 

emm berarti kalau 

bisa diitungkan 

walaupun ya ada 

masa kamu 

istirahat itu tapi 

kan kamu tetep 

terus berusaha ikut 

terus nih 

Huum 

  

Kira-kira apa sih 

yang membuat 

kamu ingin terus-

terusan ikut 

organisasi? 

Ingin terus terusan … ya pengen … 

belajar terus sama cari pengalaman aja 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm oke oke, ada 

alasan lain? 

Hmm … biar engga suwung juga kalau 

misal SKS-e dikit itu kayak suwung 

bingung meh ngapain gitu lho 

  

Emm sedikit to 

emange sekarang? 

Engga dikit sih cuma 20 SKS, tapi … ga 

tau kok tugase engga sebanyak dulu ya? 
  

Ini semester apa 

to? 

Enam 
  

Enam, yaa … 

Mosok to? 

Engga ig, aku ya bingung ig maksude … 
  

Belum yo … Ini tu 

justru sibuk yo 

Mosok to? Kok aku kayak, yang lain tu 

sibuk KKU, terus aku kayak sama 
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kamu ini sama 

semester tujuh 

besok itu yang 

paling susah 

temenku, eh kita tu tugase … dulu kan 

tugase setiap minggu kan pasti tujuh, 

enam gitu, sekarang tu satu dua tok yo, 

maksude ... 

Tapi kan besar to 

kudu ke 

perusahaan gitu 

gitu to? 

Oh ya belum sih 

  

Oh itu belum haha Ya naah haha, lha ini udah meh mid 

soalnya, dah meh mid tapi ya sih semoga 

engga banyak-banyak sih maksude, 

cuma nek gini juga bingung 

  

Kenapa? Kayake suwung terus nek di rumah tu ya 

kayak engga, engga ngapa-ngapain gitu 

lho 

  

Hmm jadi 

mendingan ikut 

aja? 

Huum 

  

Hahaha oke terus 

menurut kamu 

kegiatan organisasi 

adalah? 

Sek sek temenku (Menyapa temannya di 

kejauhan) 
  

Kaget aku … RA 

ndakan? 

Hee 
  

Halo (menyapa 

RA) hehehe, KKU 

dia? 

Huum 

  

Hmm terus 

menurut kamu 

kegiatan organisasi 

artinya adalah? 

Artinya … kegiatan dimana kita …  

  

Heem? Emm berdinamika dengan tim, dan haha 

apa ya … berdinamika dengan tim dan 

mengerjakan jobdes yang kita terima 

  

Hm oke oke, sip 

sip sip. Emm kalau 

misalkan nih kamu 

… Sibuknya yang ilang 
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engga ikut 

organisasi gitu 

kayak ada yang 

ilang engga sih 

rasanya? 

Sibuknya yang 

ilang? 

Rasa sibuknya yang ilang 
  

Hmm Rasa apa ya … ada yang ilang?   

Huum kayak engga 

komplit piye gitu? 

Ya kayak orang luntang luntung gitu lho 

maksude, gitu? 
  

Hmm ya Iya kayak ya engga ada kerjaan 

ReInteg  

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Dirr 

Bosen? Huum bosen bosen   

Hmm Kalau misalnya diajak dolan terus kan 

ya juga capek to, kalau ikut organisasi 

kan engga setiap kali harus dateng harus 

dolan gitu cuma kalau rapat-rapat tok 

gitu, jadi agak … ya suwung dikit, dikit 

  

Hmm oke oke oke, 

terus alasan kamu 

milih organisasi 

kamu selama ini 

apa ig? Dari PTMB 

dulu, waktu itu 

milihnya kenapa? 

Karena aku mikir itu … mosok mosok 

kuliah juga, kuliah pulang tok kuliah 

pulang sama dua temenku yang itu, terus 

kita iseng-iseng halah daftar yo wes 

daftar mosok kita kuliah yo meh gini 

terus koyok koyok hehe 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Apa? Apa kayak pathetic banget gitu 

menyedihkan bener-bener, aku itu bener-

bener kuliah pulang tanpa dolan sama 

sekali karena aku engga deket sama 

siapa-siapa juga to dan itu temenku dua 

itu juga orangnya mager, jadi tu kita 

jarang ketemu di luar kuliah jadi cuma 

ketemu kuliah tok, terus kayak emm ya 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 
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udah lah kita ikut ae, terus juga karena 

yang rumor-rumor kalau harus ikut 

paling engga satu atau piye gitu 

Huum Gitu … Itu PTMB   

Hmm Terus kalau yang Asdos karena aku 

emang pengen, karena kayak ga tau 

keren aja, pengalaman asdos itu hehehe 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik – 

Minat  

Hmm hahahaha Terus yang Soegijazz itu, ditawari 

ditawari sama … Bu K, Dosen 

Pembimbing 

  

Emm yang punya 

mobil itu tadi? 

Huum yang punya mobil dan itu … 

karena kan bawae banyak to kan 

konsumsi jadi harus bawa dari sana ke 

sana sana ke sana gitu 

  

Oh di situ juga 

konsumsi ya? 

Huum konsumsi dan ndelalahe yang ada 

mobil itu aku sama temenku satu cewek 

juga, sing dua cowok. Nah cowok itu 

endak endak bawa mobil, sama kalau 

misalnya kita butuh kemana-mana kalau 

misalnya engga ada mobil … kampus, 

pake mobile pribadi, gitu. Itu … 

Soegijazz. Sebenernya yang Soegijazz 

itu dari semester satu tu aku denger 

kayak rumor-rumor kayak “weh ada 

Soegijazz kayak keren gitu lho besar 

acara kampus” gitu, terus kok engga 

pernah OPREC OPREC sampe semester 

dua gitu aku bahkan udah pernah janjian 

sama temenku yang lain gitu, “eh ikut 

yuk kok ketoke keren”, cuma engga ada 

OPREC-e hehe terus akhire ditawarin to 

malahan, terus akhire “oh yo wes to 

malahan kayake itu acara besar”, gitu 

juga kita juga engga ada apa emm 

kepanitiaan apa-apa to, terus yo wes ikut 

Soegijazz itu 

  

Hmm Terus kalau yang Job Fair itu karena ikut 

Soegijazz, ditawarin sama pihak SSCC-

ne, “kamu mau endak ikut Job Fair? 

ReIden 1 
Regulasi 

Identifikasi 

– 
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nanti kayak gini kayak gini”, gitu terus 

aku “oh ya wes sekalian wae ikut 

mumpung mumpung ditawari gitu kan”, 

kesempatan to mosok meh dicopot juga. 

Sebenernya aku waktu yang ambil 

Asdos sama Job Fair tu takut soale tu 

semester lima tu sibuk banget dari 

Kakak Ting(kat) juga kayake sibuk 

banget terus tak nekat wae, wes nekat 

wes 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Asiik Soale aku tu penakut banget dulu, aku 

engga berani yo, kayak orange engga 

berani banget parah banget 

  

Engga berani ambil 

resiko gitu? 

Huum, kayak tapi sekarang aku dah 

mendingan banget, lha terus akhire dari 

temen-temen juga sih 

  

Huum? “Resiko ki nek takut terus majune 

kapan?”, terus aku ya mikir “wah nek 

takut terus majune kapan nek aku engga 

pernah nyoba” 
ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Wejyan Walaupun ya akhire ntar misale IP turun 

gitu, “lah yo wes lak wes”, lha wong aku 

dah nabung nilai juga dari semester satu 

  

Nabung nilai haha Maksude nek ujug-ujug gitu engga 

sampe 2 gitu engga, paling engga ya 

masih isa lah, yo wes lah, terus akhire yo 

isa 

  

Heem? Engga 

engga ada masalah 

sama kuliah juga? 

Ad … pernah keteteran cuman tetep bisa 

gitu tetep ke-handle, lha karena itu juga 

aku jadi mikir, “wah berarti ternyata aku 

isa” gitu lho, isa emm isa … 

  

Apa? Bertahan   

Oh ya bertahan 

hahaha 

Gitu lah pokoke haha 
  

Hehehe Terus … apa ini … ini juga karena   
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ditawarin juga, “ikut yaa yang itu”, “iya 

…”, terus ada seminar juga  

Apa apa? “Nanti ada seminar juga, ikut ya”, “iya”   

Hmm Terus yo wes, ikutnya karena ditawari   

Hmm oke, terus ini 

kan mau selesai 

kapan? April ya?  

Huum 

  

Hmm terus setelah 

itu kepikiran ingin 

ikut lagi engga? 

Yang Job Fair ke-28 iya hahah, biar tiga 

sekalian, itu baru rencana sih cuma aku 

engga tahu, soalnya itu kan waktu 

skripsi ya berarti ya … 

  

Waktu skripsi … 

Yo … kapan 

bukanya berarti? 

Semester berapa 

kamu? Tujuh? 

Huum 

  

Ya engga to kalau 

semester 7, satu 

tahun ndakan Job 

Fair? Atau berapa 

lama? 

Nanti tahun depan eh tahun depan, bulan 

November 

  

Masa Jabatannya 

satu tahun kah? 

Engga engga engga, masa jabatannya 

cuma waktu play aja 
  

Oh gitu Waktu sebelum sebelum sama waktu 

play panitia Job Fair 
  

Oalah, Job Fair tu 

berapa kali setahun 

sih emang? 

Dua kali 

  

Kapan sama 

kapan? 

Sek sek sek, dua kali atau tiga kali … 

Oh dua kali, April sama Novem…ber, 

April sama November 

  

Hmm terus kamu 

mau ikut yang 

November berarti?  

Huum 

  

Hmm oke oke, 

selain itu engga 

… Ini sekarang to lagi daftar Asdos 

Biopsikologi kan, cuma engga tahu 
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ada kepikiran yang 

lainnya lagi 

mungkin? 

masuk apa engga hahaha soale nilaine 

AB, biasane yang dipilih kan yang kayak 

yang bagus-bagus A gitu ga sih 

Hmm minimal AB, 

kamu apa? Eh 

minimalnya apa? 

B? 

B, tapi kan pasti dia, kan yang milih 

Dosen kan itu? 
  

Ya Mesti kan Dosennya nyortir yang A 

semua dulu terus nanti yang … 
  

Sama itu sih 

pengalaman, kalau 

misalkan yang 

daftar ternyata 

banyak, mending 

pilih yang, 

kayaknya lho ya, 

pilih yang belum 

punya pengalaman 

dulu biar bisa adil 

gitu lho bisa nyoba 

semua 

Hmm 

  

Itu to Aslab to, 

enak lho Aslab 

beneran, aku aja 

aku pikir ya aku 

engga bisa, kan 

semuanya temen 

kelasku to, terus 

mau daftar, ya 

udah, pada ikut 

pada ikut pada ikut, 

terus aku juga 

pengen, yo wes lah 

gitu to, lha kok 

malah ternyata 

keterima 

Banyak yang daftar engga? 

  

Enem orang waktu 

itu 

Oh 
  

Satunya engga Huum sih aku ya nek Aslab kan soalnya   
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keterim … ya gitu 

lah pokoknya, 

akhirnya jadi lima 

orang gitu kan, bisa 

kok ternyata engga 

engga sulit gitu lho 

justru enak ig 

malahan, kamu 

bisa tahu alat tes, 

ngurus alat tes gitu to, cuma kok kayake 

… eem …  

Napa? Nanti ditanyai gitu terus aku kayak kalau 

engga bisa jawab hehee 
  

Ditanyain? Oh 

nanti tuh mesti ada 

temen yang pinter 

kayak T, lha kan 

aku sering, “mbak 

ini tu apa ya 

mbak?”, “tanya T 

ya”, aku kan engga 

ngerti, “tanya T”, 

daripada sok tahu, 

daripada salah 

Haaha heem iya sih 

  

Hmm engga pa pa 

yo, kan itu punya 

bagian masing-

masing, T itu 

paling tahu karena 

dia peralatan 

Hmm 

  

Dia sama I, itu 

yang megang 

peralatan, jadi dia 

kan setiap hari 

megangnya alat 

jadi ngerti, lha nek 

aku kan bendahara 

ya megangnya 

uang, kayak gitu 

Oooh, lha tapi tu harus dateng sehari, 

satu minggu berapa kali? 

  

Satu minggu … 

harus sem ... jadi tu 

minimal ada kamu 

Oooh, oh itu perdateng dapet gajinya? 
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kayak shift pagi 

yang harus wajib 

kamu datengin, 

shift pagi sama 

shift siang, itu 

harinya kamu 

terserah mau milih 

yang kapan gitu, 

nah yang wajib sih 

itu, cuma kalau 

kamu makin sering 

dateng, kamu 

makin banyak 

gajinya kan 

Per-shift heem, 

lumayan lho 

Oooh berarti minimal pagi sekali siang 

sekali? 
  

Huum itu yang 

bener-bener wajib, 

udah sisane meh 

kamu dateng atau 

engga, tapi ya itu, 

kan kerjaannya ada 

banyak mosok 

kamu endak meh 

dateng, yang 

lainnya do dateng 

Huum huum 

  

Enak kok ikut aja, 

lumayan lho nek 

engga itu, PPT, itu 

jadi pertimbangan 

kalau mau HRD 

sih 

Lha itu PPT tu carane piye to kok 

kayake harus nimbus nembuske orang 

  

Nembuske 

maksude? 

PPT tuh kayak maksude kerja di dalem 

PPT-ne? 
  

PPT itu kayak biro 

psikologi, jadi 

kalau misalkan 

ada, mereka, ada 

kan dua, PIO sama 

anak, kalau kamu 

Huum huum huum 
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daftar yang anak, 

nanti kamu 

damping anak 

kalau misalkan dia 

mau di asesmen, 

kamu damping 

gitu, cuma enam 

orang atau berapa 

orang, lebih 

sedikit, kalau yang 

PIO sekitar 12 an, 

PIO itu nanti 

perusahaan dari 

luar, mereka mau 

merekrut  

Apa karyawan baru 

nih, terus habis itu 

minta bantuan sini 

untuk ngetes-in, 

nah karyawannya 

yang calon 

karyawannya itu 

suruh ke sini, di tes 

pake alat tes, nah 

yang ngetes itu 

anak PPT, nanti 

yang kayak 

ngoreksi terus nge-

print hasilnya dan 

lain sebagainya itu 

juga anak PPT, gitu 

Itu magang harus S1 barang engga sih? 

  

Waktu itu, waktu, 

kalau aku Aslab 

pendaftarannya 

berarti kamu 

semester 7, kan 

kapan itu semester 

7 mu? 

Ini 

  

Berarti tahun ini 

ya? Akhir tahun ini 

Itu juga bisa masuk PPT? Lha PPT  
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Pilih satu, pilih 

satu 

Oh pilih satu 
  

Aslab itu Lab, 

kalau PPT itu di 

bironya sini 

Ooh ada lowongan juga nanti 

  

Ada, kalau ini 

bukanya sekitar 

April atau Mei, 

gitu tahun depan 

berarti, terus ya 

sekitar sekarang 

ini, ini mereka lagi 

training baru gitu, 

jadi bukanya 

duluan kita Lab 

Oh gitu 

  

Ya ada plus 

minusnya sih 

diantara dua itu 

Berarti isane tahun depan dong PPT? 

  

PPT iya, isane 

tahun depan 

Emang itu buat orang anak setelah 

semester 7? 
  

Huum, memang Oh semester 7   

Huum sekalian 

kamu bikin skripsi 

to, besok kan 

engga ada kegiatan 

yang banyak bisa 

kamu ikutin, 

mending ini, kamu 

di kampus terus 

nungguin Dosen 

misalkan, kan 

daripada pulang 

langsung 

bimbingan kan, 

bisa di sini 

Huum 

  

Gitu sih Wah boleh, makasi kak haha   

Huum, cuma ya 

ada positif 

Ya hahaha   
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negatifnya gitu, itu 

nanti tak jelasin, 

off-record ya 

Oke, hmm terus 

adakah kamu ikut 

organisasi itu 

karena memang 

atas dasar rasa 

senang di hati 

kamu? 

Seneng iya seneng, seneng bisa kumpul, 

seneng bisa kumpul sama orang lain jadi 

engga ngerasa aneh hehe, soalnya aku 

kan biasane engga suka kumpul MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Ooh Senengnya kenapa ya, karena aku ngrasa 

aku berkembang gitu lho, engga engga, 

soalnya dulu tuh aku parah banget, 

kayak dulu tu aku kayak disituuu terus 

kayak engga pindah-pindah, engga mau 

keluar, engga berani ini engga berani itu, 

senengnya gara-gara, setiap setelah 

organisasi itu aku punya temen-temen 

baru gitu, punya punya pelajaran baru 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hmm eh PTMB-

nya kemarin yang 

fakultas apa yang 

univ ikutnya? 

Fakultas 

  

Fakultas? Hmm 

oke oke. Berarti 

kayak minat kamu 

gitu endakan? 

Organisasi itu? 

Termasuk minat 

kamu engga? 

Aku engga berani ngomong minat sih, 

soalnya banyak banget sing yang lebih 

daripada, maksudnya lebih pengen 

banget masuk organisasi ini ini ini ini 

daripada aku 

  

Emm, tapi kalau 

kamu sendiri 

menurut kamu 

adakah minat ke 

sana? 

… Hmm sedikit 

  

Hmm Sedikit sih, ya engga banyak-banyak 

amat 
  

Hmm, cuma hanya Huum huum   
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untuk itu ya, 

mengembangkan 

diri kamu itu ya? 

Oke, terus ada 

engga kesulitan 

yang kamu alami 

secara umum saat 

kamu di ikut 

organisasi? 

Kesulitan … 

  

Yang dialami … Kalau misalnya engga cocok sama 

temen se satu sie-nya 
  

Oooh Itu susah   

Hmm … Pernah 

kayak gitu? 

Pernah, waktu … diceritain nih? 
  

Huum engga apa-

apa 

Yang waktu PTMB itu 
  

Hmm Ada satu orang angkatanku cowok, 

kayak engga … engga niat gitu lho Kak, 

engga niat, engga niat terus dia tuh suruh 

bawa apa-apa kayak engga mau gitu lho 

terus kayak, “engga bisa ig”, “lah kalau 

engga bisa kan ngomong”, gitu lho, “aku 

kan isa ngambil” misal gitu, cuma 

karena pada iya, aku cuma diem tok, ya 

to, mbatin tok hehe 

  

Hemm Gitu terus ... apa lagi ya … emm yang 

susah tu juga kalau dibandingin, 

misalnya yang Job Fair ini kan aku kan 

masuknya sama empat temenku, lha 

yang dua ini kan ekstraver banget pinter 

ngomong, jadi aku kayak merasa kayak 

ngintil tok gitu lho terus sama kayak 

emm mesti dia emm mesti secara engga 

langsung pihak sana juga lihat to antara 

aku sama yang dua temenku ini 

kinerjanya bagus mana terus pinter 

ngomong yang mana gitu 
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Hmm oke Dulu pernah, dulu pernah diomongi 

juga, kok engga kok engga bisa kayak 

… “kamu kok engga cerewet kayak si 

ini to?”, gitu terus, “lha bingung og meh 

ngomong apa maksudnya aku ya engga, 

lha piye mbak, piye, meh tak ajak 

ngomong?”, gitu to maksude aku engga 

bisa … kayak awkward gitu lho 

  

Hm hahaa, itu 

waktu di Job Fair? 

Huum, engga, waktu di Job Fair 
  

Huum, terus waktu 

itu yang kamu 

rasain apa? Haha 

Ya rasanya ya, “aduh asem ig”, gitu 

  

Hmm Soale juga yang Job Fair itu kan dapet 

kayak upahe, itu tu ternyata beda Kak, 

kalau yang aktif sama engga tu ternyata 

beda 

  

Yang apa? Yang aktif. Yang aktif dateng, yang 

kayak ya … gampang komunikasinya, 

bagus sama yang engga pernah ke sana, 

itu beda ternyata 

  

Gajinya? Huum, dan aku baru tahu tu setelah play 

Job Fair yang pertama itu to, yang aku 

ikut… itu tu gajinya dua temenku itu 

beda sama aku, aku lebih rendah, itu aku 

kan kayak, “ahhsem ig”, ternyata aku 

masih kurang gitu lho, soalnya emang 

aku ngerasa kurang 

  

Hmm Kurang kurang piye ya kurang ngajak 

ngomong nek, aku tu sering dateng tapi 

aku diem, kayak jadi kayak engga 

ngerasa kalau aku tu dateng sama diem, 

terus ngerjakke tugase, ngirim ngirim 

tapi aku nek e nek email tu diem, kayak 

aku fokus kerja, nek diajakin ngomong 

juga aku jawab seperlune terus aku 

langsung kerja, nek temenku yang lain tu 

malah kerjane tetep kerja sih cuman 

yang omongan, ngomong-ngomong itu 
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lebih banyak gitu lho, ngomong, makan, 

itu lebih banyak, padahal mereka 

kerjanya engga lebih banyak tapi mereka 

tu kayak lebih e enak gitu lho nek malah 

mereka ditunggu kehadirannya buat 

dateng ke SSCC 

Hmm Kalau aku kan dateng cuma, “halo 

mbak”, terus duduk dah, terus, “ada 

kerjaan apa?”, “telepon telepon”, yo wes 

aku telepon telepon engga ngapa-

ngapain yang lain 

  

Hmm … kamu 

engga ituin mbak 

mbaknya? 

Engga 

  

Kayak berusaha 

untuk … mendekat 

Endak aku engga … emm berusahane …  

berusaha tapi engga … 
  

Engga banyak 

ngomong gitu kan? 

Huum 
  

Engga sebanyak 

temen-temen 

Endak heem 
  

Huum oke, hmm 

bisa beda ya 

Humm, terus juga beda lagi sama yang 

beda to Mbak sama yang engga pernah 

bantu sama sekali itu ada, terus juga 

akhirnya lebih sedikit to, ya engga kayak 

njeglek banget sih 

  

Hmm Setauku lho ya, soalnya aku juga engga 

njeglek banget, kacik berapa ya sedikit 

tok  

  

Berapa? 10 pa? 15?   

Hmm 25? Ya segitunan, ya aku endak masalah 

uange sih, berarti kan cuma berarti aku 

tau to nek, “oalah, ternyata nek nanti 

kerjapun juga ternyata endak cuma 

kinerjane kita yang hardskill cuma, tapi 

gimana kita mungkin membuat orange 

nyaman”, itu juga pengaruh juga sih 
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Hmm oke oke oke, 

terus adakah hal 

khusus yang kamu 

lakukan untuk 

memperbaiki itu? 

Ya aku jadi tetep kayak aku nyoba terus 

buat kayak lebih terbuka, terus … 

  

Ajak omong gitu? Huum, sekarang setiap kali yang ke 

SSCC mesti aku diomongi, “J kamu kok 

beda banget”, kemaren aku habis balik 

lagi dari wawancara itu, waktu aku meh 

pulang juga, “Wah J ki kok sekarang PD 

banget ya? Beda banget to J dulu kamu 

sama …”, terus aku ngomong, “he’eh 

yo?”, tapi kan aku juga bingung gitu 

heheh 

  

He’eh yo wah 

langsung 

He’eh, gitu kan kayak PD kan 
  

Bagus to malahan 

perubahan yang 

bagus 

Iya sih, cuman capek Kak sebenernya 

kayak gitu   

Hmm capek apa 

maksude? 

Ya buat buat ngomong, kumpul tu 

sebenere capek 
  

Hmm tapi tu kamu 

engga pake topeng 

kan? 

Engga, engga pake topeng 

  

Cuma emang capek 

karena usahanya 

harus banyak gitu? 

Nah 

  

Lebih banyak Huum   

Oke oke oke, hmm 

berarti 

kesulitannya tadi, 

ada temen di 

PTMB itu, yang 

cowok tadi itu? 

Huum yang dia … engga tahu … karena 

orangnya juga beda mbek aku gitu lho, 

aku nek … aku tuh seneng kerja tu juga, 

kalau dikasih tugas tu langsung ngerjain 

sek gitu lho, tapi deknen tu kayak 

nunda-nunda, terus kalau dikasih kerjaan 

tu juga … endak endak dilakuke sampe 

sampe koordinatorku juga heran gitu 

lho, heran terus tapi cuman endak mau 

marahi juga to, tapi kalau aku jadi 
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koordinator tak marahin sih 

Hmm Kan aku punya wewenang, tapi kan 

kalau aku sendiri yang waktu itu kan 

sudah seangkatan, satu kelas, nanti kalau 

cek-cok kan engga enak, terus juga 

kayak sok tahu banget gitu lho, jadi aku 

engga berani ngomong apa-apa, itu 

karena dia tu waktu itu, salah satu 

contohnya ya Kak 

  

Hmm Dia tu ada dispenser, jadi tu malem 

sebelume harus buat the … dia tu harus 

bawa dispenser apa gimana gitu lah, tapi 

dia tu waktu di ... sampai di sana tu aku 

kayak, “lho dispensere mana?”, “He’e 

endak, besok wae rak wes”, padahal kan 

harus buate harus malem itu tho, “lho 

lha terus kita buat the-e kapan? Itu kan 

harus malem ini”, gitu lho, cuma, “lha 

piye aku endak bisa bawa nek pake 

motor”, “lha kamu kok engga bilang, 

kan bisa tak ambil”, gitu to, “kan aku 

ada mobil, rumahmu kan deket”, aku 

bilang gitu, “ya sih besok gampang” 

  

Terus habis itu 

piye? Besok? 

Terus akhire teh-e tak, aku ketoke yang 

nyeduh di rumah sek sendiri biar, itu kan 

emm PTMB sama Fyligiorty, yang ulang 

tahun Universitas tu kan hampir sama, 

berdekatan jadi panitia PTMB tu juga 

ikut panitia Fyligiorty-ne itu 

  

Hmm Itu masuk engga? Itu acara beda sih tapi 

itu masih di jabatan yang sama, jadi 

masuk PTMB langsung jadi … sie 

konsumsi ya sie konsumsi Fyligiorty, lha 

itu waktu Fyligiorty 

  

Huum? Iso isone rak dibawa, alasane, “endak 

bisaaa”, padahal deknen inget juga “lha 

kenapa kamu engga ngomong”, gitu lho, 

aneh banget lah 

  

Hmm oh gitu oke Huum ngaruh di aku juga lha piye nek   
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oke, berarti ngaruh 

di kamu gitu ya? 

endak ada yang nyeduhke dispensere 

engga isa, terus aku dari rumah, dari 

rumah terus tak plastiki, kayak gitu sih 

aku ingete gitu sih 

Hmm oke Agak lupa-lupa dikit   

Hmm oke, tapi 

temen-temen yang 

lain juga pada 

ngerti kan pastinya 

dengan kinerja dia 

yang kayak gitu 

Ngerti … ya ngerti cuman cuma ketawa 

tok gitu lho, maksude ketawa tok, 

mereka take it easy, aku sebenernya juga 

take it easy cuma kayak hih gemes gitu 
  

Hmm oke oke Soale alasane engga mutu   

Hehehe oke oke, 

lha dia engga 

punya gitu po? 

Dispensernya? 

Engga punya 

dispenser apa 

gimana? 

Punya, justru dia tu ada dispensere 

  

Ooh makanya 

dikasih tugas itu? 

Huum, cuma bawa tok gitu lho, kita mau 

siap-siap malam ini, daripada nyeduhnya 

besok, langsung dispesernya juga, 

soalnya nggawenya juga kan angel to 

  

Heem Pake plastik sek gitu kan maksude …   

Hah oke deh, kalau 

kesulitan yang 

kamu alami 

sebagai seorang 

introver ada engga? 

Ada kesulitan kenalan sama orang baru 

gitu, itu susah banget 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm, terus yang 

kamu lakukan apa? 

Emm dulu?  
  

Ya boleh dulu Ngintil temen   

Hmm temen yang 

dua? Dua temen 

Ngintil … heem heem, kalau pas 

pertama PT… pertama masuk SSCC itu 

kan aku engga kenal sama sekali sama 

ReInteg 
Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai
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itu? dua temenku ini, aku tuh kenalnya sama 

satu temenku SMA dari 16 orang itu ada 

yang masuk psikologi satu, terus aku 

ngintil dia … gitu to, terus ternyata 

temennya dia hits-hits gitu to di sini, tapi 

aku engga cocok sama temene jadi aku 

diem tok di situ, lha terus ternyata ada to 

dua temenku tu yang itu RA tadi, sama 

satu lagi E yang Asdos juga itu lho Kak, 

itu yang paling deket, terus akhire aku 

ngintil temenku, yang dari 16 orang itu, 

salah satune, terus akhire aku ketemu 

RA sama E 

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

RA sama E? Huum terus dah terus deket, aku tu diem 

sih terus entah kenapa aku juga lupa 

gimana carane to, tapi untung wae klop, 

untung wae kayak klop dah terus akhire 

ya udah aku sama merekaaaa terus 

sampe kemana mana sama mereka terus 

  

Hmm oke oke oke Parah banget   

Berarti mereka 

juga ikut Job Fair? 

Yang ini? Iya, tapi yang sebelume engga 
  

Hmm oke oke, 

berarti cara yang 

kamu lakukan 

adalah ngintil ya? 

Hehe 

(Mengangguk) 

  

Ngintil temen hehe Atau engga berusaha, soalnya daripada 

aku ngomong terus aneh, terus dianggep 

aneh, mendingan aku diem, walaupun 

dianggep aneh tapi kan dianggep aneh 

diem 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm iya sih Daripada ngomong terus kayak jayus 

kan mesti kayak ilfil to orang e gitu, jadi 

aku engga berani ngomong. Ngintil 

  

Bener-bener, lebih Huum   



459 
 

 

baik diam daripada 

ngomong yang 

engga engga ya 

Oke, terus ada 

engga kepuasan 

tersendiri yang 

kamu dapat ketika 

ikut organisasi? 

Kepuasan … tersendiri … puas kalau 

misalnya emm isa nyelesaike dengan 

baik ya puas MotIn 3 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kepuasan 

Hmm Puas … puas … ya seneng aja gitu   

Hmm hahaha 

seneng? 

Seneng. Puas piye to kak? 
  

Apa? Puas piye to? Seneng gitu bisa engga?   

Boleh bisa. Oke, 

puas seneng gitu 

lah ya pokoknya 

Huum 

  

Oke, kalau 

sekarang kesulitan 

sebagai seorang 

introver masih ada? 

… Eeeemm masih dong, kalau, aku kan 

masih engga bisa kalau sama orang baru, 

tetep tetep, ini kan karena aku engga ada 

yang masuk sesuatu yang di luar 

lingkunganku lagi, kalau aku ikut Job 

Fair kan sudah pernah dulu, gitu to, 

seminar juga sudah pernah dulu, jadi aku 

be… aku kesulitannya juga nanti kalau 

misalnya ini sekarang aku masuk ke 

lingkungan baru lagi, aku …  

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Adaptasi lagi? Diem huum 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm oke, terus 

ada engga saat 

dimana kamu tu 

merasa engga 

kompeten sama 

tugas-tugas kamu 

… Emmm emm engga kompetennya? 

Dulu waktu pertama ikut Job Fair yang 

satu, itu kan aku ngirim email ke 

perusahaan, nah aku tu orangnya typo-

nan Kak 

Amot 2 

Amotivasi 

– Merasa 

Tidak 

Kompeten 
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organisasi? 

Apa? Typo, sering buanget kayak setiap hari, 

endak setiap hari deh, setiap chat sing 

tak kirim tu pasti ada typo-ne 

  

Hmm Lha itu, kan jadi kayak, kan aku kan 

silinder juga to, jadi kalau ngetik di 

laptop tu kan agak … sudah daleme 

sering typo, kalau ngetik di internet 

engga isa, lha itu tu aku harus ngirim 

email ke perusahaan, lha itu tu beberapa 

kali salah, kan aku malu to, soale kan itu 

perusahaan to haha 

  

Heem Misalnya kayak yth, kepada yth apa gitu, 

lha nama perusahaan itu kayak i jadi u 

gitu, atau kayak aneh banget lah 

pokoknya yang engga ada n nya tiba-tiba 

kayak ada n nya, kayak gitu aku jadi … 

padahal aku juga udah pake kacamata to, 

tak kira tu kan endak enak soale kan aku 

bawa nama UNIKA walaupun namane 

sebenere engga engga fatal to kayak 

bener-bener fatal banget cuma kan 

sebagai perusahaan yang dikirim, kalau 

namane salah tu kan … hahhh 

  

Piye gitu ya Huum piye gitu to … Jadi tu aku pernah 

ngerasa, apa aku emang engga cocok 

kerja di laptop ya 

  

Hmm Kayak berarti aku harus kalau kerja di 

laptop pun itu kayak engga jadi 

sekretaris yang bacani ngeceki gitu, 

kayak e engga deh, cuma terus ya aku 

terus tau kayake aku ndakan hahah ndak 

yang modele kayak gitu, kalau misale 

iya pun berarti aku harus bener-bener 

pakai kacamata, terus kerjane lebih 

lambat daripada orang lain 

  

Hmm Soale aku harus …   

Fokus banget gitu Heem soale kayak engga tahu hahh …   
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ya? haduh bingung lah 

Hmmm oke oke, 

udah pakai 

kacamata ya 

padahal waktu 

ngetik? 

Udah huum 

  

Hmm gitu, terus 

pernah engga kamu 

kayak punya emm 

suatu apa ya suatu 

perasaan engga niat 

maksudnya engga 

memiliki niatan 

lagi untuk ikut 

organisasi? Ada 

engga saat-saat 

kayak gitu? 

Engga … 

  

Engga ada? Engga ada, huum, kalau tapi kalau kalau 

aku tu kalau ada ya ikut kalau engga ada 

ya wes gitu haha 

  

Hmmm Engga maksa-maksa amat   

Hmm oke, kalau 

gitu berarti 

kegiatan yang 

seperti apa sih 

yang kayak kamu 

sukai? 

Maksudnya maksudnya? 

  

Hmm kegiatan 

seperti apa yang 

jadi minat kamu 

gitu lho, yang 

pengen kamu ikuti. 

Organisasi seperti 

apa? 

Yang … agak … hm … ah bingung ig 

Kak 

  

Bingung?  Yang aku minati maksude piye?   

Ya misalkan apa ya 

… Asdos itu 

berarti … Asdos 

Huum, ooh 
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itu kan kamu suka 

tuh 

Atau kegiatan apa 

gitu 

Semua kegiatan yang bisa 

mengembangkan diri haha … pokoknya MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Semua dong Semua sih tapi yang Asdos tu kan kayak 

aku harus bener-bener belajar, terus aku 

harus jelasin ke orang, padahal aku 

orang-e kayak panikan gitu, apalagi aku 

kan kayak introver dan aku harus ngajar 

orang itu sesuatu baru banget, kalau 

misalnya emm organisasi kayak panitia 

tu kan aku engga jadi yang koordinator 

yang bener-bener ngurus gitu lho, kayak 

bukan ketuanya, jadi sie atau ketuanya 

itu bukan 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Hmm Cuman yaa …   

Jadi kamu tinggal 

ngikut alurnya aja 

gitu 

Huum itu kan aku ngikut alurnya tapi 

kalau Asdos itu kan aku kayak njelaske 

ke adek tingkat gitu to, mungkin ya yang 

minat yang menantang 

  

Hmm yang 

menantang 

Menantang dikit gitu, yang kalau bisa 

berhubungan sama lebih banyak orang 

lebih baik karena ya kan belajar, tetep, 

pokoke intine aku belajar, mengasah, 

gitu gitu 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Hmm kalau yang 

ada danusannya 

gitu? 

Oh iya 

  

Eh heem Engga, aku engga mau ikut yang ada 

danusannya haha MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Naahh Itu minatku ikut organisasi yang engga 

ada danusannya soalnya aku kalau lihat 

temen-temen semuane danusan gitu … 

wah  

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Huum jualan Apalagi kalau yang Paid Promote, malu   
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banget yo 

Apa itu? Paid promote yang nge-post kalau ulang 

tahun itu lho, sebenernya kalau engga 

ulang tahun engga pa pa sih cuma kalau 

lama-lama tu kayak dilihat orang engga 

enak gitu lho, ngisin-ngisini 

  

Hmm Terus kalau ya … jual makanan gitu to 

sampe, “eh beli dong beli”, baju juga, 

aku engga mau ikut yang gitu, Puji 

Tuhan sampai sekarang aku engga 

pernah ikut yang ada danusane 

  

Heem lha 

makanya, mungkin 

kalau kamu ikut 

danus mungkin 

akan ada rasa 

kayak kamu engga 

pengen ikut 

organisasi lagi 

yake 

Lah haha mungkin, nomboki ne, kalau 

misalnya enggak nganu gitu 

  

Heem engga laku, 

oke bener-bener … 

Berarti kan kalau danusan kan aku harus 

berinteraksi sama, itu kayaknya bukan, 

itu kan kayak marketing to, maksudnya 

dia harus dateng orang, eh beli dong 

beli, nah, itu aku masih belum punya 

keberanian buat … 

  

Untuk nawarin gitu 

ya 

Huum, jadi kan aku harus nge-chat nge-

chat, “eh mau engga, aku jual ini”, gitu 
  

Nah itu, takut 

penolakan? 

Heem takut penolakan 
  

Hmm oke oke oke, 

berarti itu ya, 

danus 

Hmm 

  

Oke, emm … kalau 

gitu kalau bisa 

dibilang, berarti 

tadi alasan kamu 

kan, eh jam 

Jam masih 8.30 kok 
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berapa? 

Oh yo wes, alasan 

kamu ikut itu 

sebenernya untuk 

mengembangkan 

diri tadi itu ya? 

Huum 

  

Yang nomer satu 

kalau diurutin apa 

berarti? Alasan 

kamu ikut? 

Mengembangkan diri 

  

Huum nomer dua? Cari pengalaman   

Huum tiga? Emm … Mengisi waktu luang   

Hmm Dah   

Heem okay, emm 

berarti untuk 

menghindari kayak 

hukuman tadi sertif 

harus minimal 

berapa itu engga 

ada ya? 

Engga ada 

  

Emm terus kalau 

karena perasaan 

bersa… eh 

maksudnya 

perasaan ada 

seharusnya, ikut 

organisasi itu ada 

tapi sedikit? 

Sedikit dan itu kan waktu pertama tok 

ReIntro 1 

Regulasi 

Introyeksi 

– 

Keterlibata

n Ego 

Hmm Karena sertif-sertif yang hoax tu lho   

Hmm Tapi setelah itu endak   

Hmm berarti ketika 

PTMB alasan 

kamu terbesar 

nomer satu itu? 

Karena menurut 

kamu harus 

… Emm engga terbesar sih Kak 
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diikuti? 

Hmm Eh tapi ya … aku lupa   

Lupa? Coba 

kembalikan ke 

masa itu hehe 

Emm waktu itu … Ya kayake kayake itu 

deh, kayake aku terbesar karena tak pikir 

sertif itu,  

 

 

 

tapi aku juga satu sisi juga kayak 

mungkin 50 50 ya, ngerasa mosok kuliah 

pulang kuliah pulang gitu lho kayak 

heuh parah banget, sing lain nek tak 

tanyain tak ajak pergi temenku, “sek aku 

endak isa, aku ikut ini”, lha kok aku 

endak ngapa-ngapain gitu 

 

ReEks 

 

 

 

 

ReIden 1 

Regulasi 

Eksternal – 

Arti 

Penting 

Penghargaa

n / 

Hukuman 

 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Emm lha waktu 

SMA kamu terbesit 

perasaan itu? 

Sekolah pulang 

sekolah pulang? 

Endak 

  

Lha kenapa? Karena dulu aku endak mau maju orang 

e, takut 
  

Emm masih besar 

takutnya 

Dan ini, kalau yang OSIS itu karena aku 

engga cocok, kalau aku engga cocok 

mbek orang itu kayak aku gah gitu lho 

wegah, daripada aku wegah wegahan, 

jadi gitu, dan dulu yang ikut OSIS tu 

kayak anak-anak malesi semua haah 

engga suka  

  

Hmm Kurang cocok   

Hmm ya, berarti 50 

50 tadi ya ada 

perasaan 

seharusnya ikut 

sama yang 50 apa? 

Yang 50 … 
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Oh kuliah pulang 

kuliah pulang 

Huum, makanya harus coba lah sekali 

sekali 
  

Hmm Toh ni kan juga masih acara fakultas 

yang kecil yang ngadain juga SENAT 

to? Maksudnya mahasiswa gitu lho 

engga ada hubungan sama luar kan dulu 

aku takutnya kalau hubungannya sama 

perusahaan atau apa, kalau misalnya 

kayak ini apa Sportacular atau apa ada 

LO jadi harus ada keluar ke sekolah-

sekolah, lha itu tu aku dulu masih takut 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm oke oke, 

terus menurut 

kamu juga dengan 

ikut organisasi bisa 

membantu ke itu 

ya cita-cita, 

mewujudkan cita-

cita? 

Iya 

  

Hmm terus emm 

ikut organisasi itu 

juga merupakan hal 

yang penting 

menurut kamu, 

70% kan tadi? 

Huum 

  

Hmm terus juga 

kalau misalkan 

engga ikut 

organisasi rasanya 

kayak ada yang 

kurang gitu? 

Suwung 

Kalau lagi suwung kerasa tapi kalau 

engga ya engga engga begitu kerasa sih 

Kak 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Kalau lagi engga 

ngerasa suwung? 

Huum kalau lagi sibuk ya aku engga 

bakal kerasa kalau aku lagi endak ikut 

organisasi gitu tapi kalau aku lagi 

suwung ya malah … biasalah cari 

kerjaan 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 
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Oh gitu oke oke 

terus emm ada juga 

perasaan senang ya 

untuk ikut 

organisasi itu? 

Huum 

  

Oke, tapi kalau 

misalkan, berarti 

kan gini, aku mau 

bandingin dulu 

waktu awal kamu 

ikut sama yang 

sekarang, motivasi 

kamu 

(Mengangguk) 

  

Yang dulu kan 

kamu tadi karena 

50% 50% kok 

kuliah pulang 

kuliah pulang sama 

emm apa tadi aku 

lupa ig, oh adanya 

keharusan itu, 

kalau yang 

sekarang kira-kira 

motivasi terbesar 

kamu itu apa? 

Karena ingin 

karena dari dalam 

hati … 

Heem 

  

Bener bener kamu 

seneng sehingga 

“ah aku seneng yo 

wes aku tak ikut”, 

engga ada 

pertimbangan 

lainnya, itu satu, 

atau kamu ikut 

karena kamu untuk 

menunjang cita-

cita kamu? Lebih 

besar mana? 

Antara dua itu? 
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Huum Menunjang J yang lebih baik 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hem? Ya cita-cita juga sih, pokoknya buat 

mengembangkan diri 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Oya berarti Buat ke cita-cita berarti 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Heem berarti bisa 

dibilang untuk 

mengembangkan 

diri itu juga salah 

satu target kamu 

kan berarti?  

Huum 

  

Bukan cita-cita tapi 

target kamu kan 

berarti? 

Huum 

  

Berarti ikut 

organisasi menurut 

kamu untuk 

menggapai target 

itu? 

Huum 

  

Daripada perasaan 

senang? 

Ya 
  

Hmm, berarti kalau 

diurutin, nomer 

satu sekarang ini 

kamu ikut karena 

untuk menggapai 

target kamu itu? 

Huum 
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Nomer dua karena? Karena … udah. Haha ya ada senengnya 

sih kalau ikut kayak gitu tu, soalnya kan 

mau engga mau lama-lama juga tambah 

deket to sama orang emm orang-orang 

sekitar, ya karena seneng juga kalau 

misalnya berinteraksi mbek orang lain, 

yang engga deket, ketemu ama orang 

baru banyak, ternyata aku belajar dari 

ikut kayak gini tu bener-bener buanyak 

banget, jadi tahu kenal banyak orang 

gitu lah, bahkan orang dari … orang dari 

emm perusahaan gitu to, misale kayak 

kakak tingkat, aku bisa tahu gitu atau 

aku bisa diketahui padahal aku engga 

tahu dia siapa ahaha 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hmm hahaha kamu 

diketahui? 

Huum misalnya kayak, “kamu itu ya?”, 

Kan misalnya, “amu pacarnya ini ya”, 

“oya”, gitu kan pasti isa terus, “oalah ini 

ini ini”, lha kan piye ya, kalau isa kayak 

aku berhasil buat ngomong ama orang 

itu kayak seneng gitu lho 

  

Hmm Lha terus juga ya kalau misal kayak 

kemarin aku emm bisa membawa diri 

dengan baik gitu to, terus kan aku 

merasa, “wah berarti aku tambah tambah 

bagus to tambah bisa terbuka”, lha itu 

yang bikin seneng 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hmm, berarti nilai 

penting dari ikut 

organisasi menurut 

kamu juga itu ya? 

Bisa menambah 

teman, 

Heem menambah pengalaman juga 

  

Huum, kenal orang 

banyak, dikenal 

orang haha 

Huum 

  

Oke, tapi untuk 

alasan terbesar 

kamu ikut yang 

pertama karena 

Huum 
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menggapai target 

kamu tadi? 

Menggapai target 

dan cita-cita ya? 

Iya 
  

Terus baru ke yang 

perasaan seneng 

itu? 

Iya 

  

Hmm oke … 

Untuk 

mendapatkan 

pengakuan dari 

orang lain atau 

penghargaan gitu 

engga ya? 

Engga 

  

Sama sekali ya? Engga   

Huum, oke … oke 

sudah selesai yee 

Yeaayy 
  

Berapa lama ini … 

57, ya engga pa pa 
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Verbatim Subjek J 

Pertemuan Ketiga: Senin, 16 April 2018, pukul 15.29 – 15.57 

Lokasi: Gedung Mikael Lantai 2 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Dah, aku mulai ya Ya   

Nah, jadi kemarin 

kan kalau emm dari 

hasil 

wawancaranya 

Huum 

  

Itu kan di awal 

kamu ikut karena 

sertif kan?  

Iya 

  

Karena waktu itu 

denger-denger 

berapa minimal 

sertifnya gitu kan? 

Huum huum 

  

Terus sekarang jadi 

ke, motivasinya 

karena 

mewujudkan cita-

cita to, target 

pribadi kamu itu? 

Nah, kira-kira 

kapan ig itu 

berubah 

motivasinya? 

Emm berubahnya mungkin setelah 

semester tiga 

  

Emm semester tiga, 

aku boleh minta 

tolong pegangin 

(hp) ga? Mau 

nyatet-nyatet 

hehehe 

Ya boleh 

  

Haha terimakasih 

ya, pegang sendiri, 

jadi semester tiga, 

kenapa? 

Soale ya itu udah ngerasa nyaman di 

lingkungan kampus, terus temenku juga 

udah nambah walaupun engga deket-

deket amat, tapi perkumpulanku juga 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 
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udah nambah gitu lho engga cuma RA 

sama E tok gitu, engga cuma dua 

temenku tok 

Instrument

al dengan 

Diri 

Engga cuma RA 

sama E tok? 

Huum, tambah banyak gitu terus yaa 

aku juga tambah lama tambah sadar sih, 

soale nek misale … kayak endak isa 

endak isa diem tok gitu lho nek diem 

tok, endak isa maju nek aku cuma diem 

tok gitu 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Terus akhire    

Itu kenapa kamu 

tiba-tiba bisa 

berpikiran seperti 

itu? 

Emm soale mungkin tambah umur 

hehehe 
  

Haha tambah tua? Tambah umur, mungkin tambah umur, 

ya terus kayak engga tau aku kan juga 

sering memikir, pemikir gitu lho Kak, 

mungkin tentang masa depan gitu to 

terus kok kok apa namane, aku kayak 

gini terus tu piye, piye maksude piye 

majune, kapan majune terus juga karena 

aku lihat temen, temen yang istilahe 

ekstraver banget kayak RI itu lho, itu 

kok kayak gampang banget gitu dapet 

channel dimana-mana dan itu tu bener-

bener channel, bahkan deknen, pokoke 

tu gampang banget ditawarin sana-sini 

gitu lho cuma gara-gara deknen, aku 

bukane ngomong deknen engga pinter, 

deknen tu pinter, IQ-ne bagus 

menurutku 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Terus? Dan itu isa buat deknen maju gitu lho, 

lha aku juga pengen kayak gitu 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Paling engga, yo bukan pengen kayak 

RI, cuman aku pengen kayak emm emm 
ReIden 1 Regulasi 

Identifikasi 
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diemku itu engga menghambat aku buat 

nyampai sing tak pengen gitu lho 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Apanya? 

Hidupmu? 

Kayak diemku 
  

Diem hmmm Diem kayak ketakutanku sing takut terus 

nyoba ini nyoba itu engga mau, terus 

diem engga berani ngomong mbek 

orang 
ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Emm terus 

keberanian itu 

dengan lihat RI 

tiba-tiba langsung 

muncul sendiri 

gitu? 

Engga engga, sebenere tu leb… endak 

karena liat RI tok cuman kayak karena 

aku punya cita-cita itu kan, terus kok 

aku merasa kok aku engga punya 

channel apa-apa ya di kampus paling 

cuma temen-temen doang, itu aja engga 

gitu deket-deket banget karena aku 

butuh channel yang lebih besar daripada 

temen kampus 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hm Nah itu terus aku lihat, aku lupa kapan 

sih cuma pokokya kayak RI tu kayak 

misalkan keterima, dia kan Beswan 

Djarum, gitu terus aku kayak hiaah kok 

isaa, terus bahkan dia katanya ngisi 

psikotesnya salah 

  

Oooh Ngisi psikotesnya salah, tapi karena 

kayake wawancarane tu enak, lha karena 

itu aku juga lebih kayak brati ki bener-

bener yang diperlukke bener-bener fix 

bukan nilai tok tapi kita bener-bener 

harus bisa ngomong, berkomunikasi 

mbek orang gitu, gitu sih itu sing bikin 

ke sini 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm berarti lebih 

ke inget cita-cita 

kamu yang apa 

waktu itu? 

Apa? 
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Kan kamu ingin 

berkembang karena 

kalau misalkan aku 

gini terus nanti 

engga bisa wujudin 

cita-citaku? 

Huum 

  

Cita-cita yang apa? Cita-cita yang apa ya aku pengen sukses 

aja, pengen ya misalnya punya, kok 

punya sih, pokoknya aku kerja sendiri 

dan kalau untuk untuk, aku engga tahu 

kerja sendiri tu tepate apa, cuma buat 

menuju ke kerja sendiri kan, customer tu 

kan engga dateng dengan sendirinya 

tanpa tahu kita to, jadi maksudnya 

koneksinya memang harus banyak gitu 

lho, siapa tahu kalau kinerjanya bagus 

kita bisa direkomendasiin ke orang gitu 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Kayak gitu   

Berarti lebih kayak 

wiraswasta dong? 

Kerja sendiri? 

Ya tapi nanti itu masih lama, akhire, tapi 

aku engga mau behenti di kerja di 

perusahaan orang, aku engga mau 

  

Hmm berarti itu ya, 

pokoknya 

patokannya karena 

ingin kerja sendiri 

makanya butuh 

channel yang 

banyak gitu ya? 

Huum 

  

Oke, berarti terus 

motivasinya itu 

berubah sekitar 

semester tiga nih? 

Semester tiga, semester ... ya semester 

tiga semester empatlah, maksudnya 

semester ti…ga, huum huum 
  

Padahal kayaknya 

ketika itu lagi 

engga ikut ya? 

Apa? 

  

Lagi lagi engga 

ikut kegiatan ya? 

Huum huum huum huum … huum 

ndakan? 
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Ketoke to? Ha ha lupa aku hahaha   

Oke, tapi pokoknya 

setelah lihat RI dan 

berpikir …  

Huum pertamane berpikir sek terus aku 

ngerasa endak, lho aku endak punya 

channel apa-apa, terus aku liat temenku, 

kok kok dia bisa ya … bisa keterima 

pula, beasiswa Djarum, bahkan temenku 

yang paling pinter sing aku tau wae 

endak keterima di Beswan Djarum 

  

Oh Kan aku kaget to, sek apa apakah entah 

dia itu bejo atau apa, cuman … dan dia 

ngomong isi psikotesnya salah, soalnya 

dia baru sadar setelah keluar dari tesnya 

baru ngomong, “lho aku ngisinya kayak 

gini ig, berarti salah to?” 

  

Oh salah dengerin 

perintahnya? 

Endak tau, aku endak tau salahnya 

dimana cuma salah pokoknya 
  

Ooh Endak endak, aku takut kalau cerita tapi 

salah jadi mendingan ngomong lupa 
  

Heem heem gak 

apa apa 

Gitu 
  

Berarti gara-gara 

itu kamu jadi 

terkejut gitu ya? 

Huum 

  

Engga cuma IPK 

doang gitu? 

Huum huum 
  

Oke oke, hmm 

terus kemarin kan 

katanya ikut 

organsasi itu emm 

apa ya lupa, sek-

sek emm lebih 

besar karena, 

motivasinya lebih 

besar karena cita-

cita gitu kan? 

(Mengangguk) 

  

Nah, terus aku mau 

tanya, kira-kira 

Mengejar cita-cita   
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lebih besar mana 

antara karena 

suwung, jadi kamu 

ikut organisasi, 

atau karena untuk 

mengejar cita-cita 

atau target itu? 

Hmm …  Huum, kalau suwung mah bisa bisa 

dolan kalau misalnya … dolan atau apa 

… game 

  

Heem oya deng 

game 

(Mengangguk) 
  

Hmm, nah berarti 

ini suwungnya itu 

karena kamu emm 

sek sek, opo sih ki  

Hehehe 

  

Emm apakah kamu 

kalau misalkan 

engga ikut 

organisasi itu 

merasa kayak 

suwung? Emm ada 

yang hampa, 

kosong dalam diri 

kamu gitu atau 

gimana? 

Endak begitu sih, cuman kerasa lebih 

tidak ada kerjaan aja 

  

Oh gitu, tapi engga 

ngerasa kayak 

hampa gitu engga 

ya? 

Hampa … 

  

Kayak ada yang 

hilang dari diri aku 

gitu lho 

Itu malah kalau endak kuliah haha 

  

Oh gitu Lagi libur to, terus bingung endak ada 

arah tujuannya mau ngapa, targete, 

maksude endak kayak, selesaine endak 

jelas, mau ngapain endak jelas, gitu 
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Hmm, tapi kalau 

ikut organsasi 

endak endak ada 

ya? 

Engga 

  

Oke, berarti terus 

menurut kamu, 

apakah kamu 

dengan organisasi 

itu kayak sudah 

menyatu gitu? 

Seperti mandarah 

daging kayak udah 

engga bisa dilepas, 

dipisah gitu? 

Engga 

  

Hihihi engga ya? Engga hehehe   

Oke oke berarti …  Engga pa pa to kak?   

Engga pa pa 

enggak pa pa jujur 

aja. Berarti 

memang … 

Eh eh tak … telepon (Subjek mendapat 

panggilan masuk) 
  

Ya wis  (Subjek mengangkat panggilan masuk)   

(Subjek telah 

selesai telepon) 

Nah tolong ya 

(meminta subjek 

untuk memegang 

alat rekam 

handphone) 

Engga pa pa haha 

  

Oke tadi sampe 

mana, oh itu, 

mandarah daging 

Enggak 

  

Enggak? (Mengangguk)   

Okay berarti emang 

bener-bener untuk 

apa sih kayak 

wadah supaya bisa 

mengembangkan 

Huum huum huum huum 
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diri kamu, target 

kamu itu ya? 

Engga sampai yang 

kayak udah 

menyatu dengan 

diri kamu gitu 

engga ya? 

Engga 

  

Okay, terus lebih 

besar mana, kamu 

ikut organisasi, 

kemarin kan kamu 

sempet bilang nih, 

ikut organisasi 

karena “ya seneng 

aja gitu dapet 

temen-temen 

banyak terus 

akhirnya aku bisa 

tahu kalau aku bisa 

berkembang”, gitu 

gitu kan, terus bisa 

ngomong 

Huum 

  

Nah, kira-kira lebih 

besar yang mana 

antara kamu ikut 

organisasi itu 

karena perasaan 

senang itu, atau 

karena untuk 

menunjang cita-

cita? 

Cita-cita 

  

Hmm, cita-cita? Huum karena cita-cita, karena kalau … 

sebenernya kalau dapet temen baru itu 

kan endak cuma dengan ikut organisasi 

aja, bisa aja aku ikut dolan ama temen, 

temenku punya temen, temen mereka 

kan juga bisa 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Oh huum Cuma kalau … enggak lah cuma buat 

cita-cita 
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Hmm gitu? Huum   

Okay, hmm berarti 

mungkin bisa 

dibilang kayak cita-

cita atau target itu 

seperti semacam … 

eh enggak-enggak, 

perasaan senang itu 

mungkin semacam 

kayak akibatnya 

gitu ya  

Huum 

  

Setelah kamu ikut 

organisasi, gitu 

kan? 

Huum 

  

Bukan kayak 

motivasi awal? 

Huum bukan bukan 
  

Okay, berarti ketika 

kamu, selama ini 

kan ikut 

organisasinya 

ditawarin nih 

kebanyakan? 

Huum 

  

Ditawarin sama 

orang lain, lha 

ketika kamu 

memutuskan untuk 

“ya oke” itu kamu 

juga 

mempertimbangkan 

tentang cita-cita 

kamu itu? Kalau 

misalkan engga aku 

terima ya nanti aku 

engga bisa 

berkembang lagi, 

kayak gitu? 

Huum iya 

  

Oh gitu? Iya,    

Hmm oke oke, Enggak, enggak lah, aku pasti lihat-lihat   
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berarti engga hanya 

nerima karena 

ditawarin gitu ya? 

juga kok 

Heem Kalau misalnya kayak kemarin 

ditawarine waktu itu ikut GEMBEL, itu 

kan aku juga diajak, cuma kan aku 

engga mau 

  

Hmm Karena danusan haha   

Iya bener Danusan kayak gitu aku engga terlalu 

karena aku engga semua organisasi tak 

masuki, gitu engga 

  

Hmm Kan tak pilih yang paling menurutku 

aku bisa, dan aku cocok, gitu MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Hmm, berarti di 

sekarang ini bisa 

dan cocok menurut 

kamu? 

Bisa dan cocok 

  

Hmm nah awalnya 

waktu 

mempertimbangkan 

itu, kamu bisa 

dapet, “ah 

organisasi ini cocok 

dan bisa untuk aku 

lakuin”, itu tu kamu 

bisa dapet dari 

mana? 

Sebenernya dari pekerjaannya sih, kalau 

misalnya ini kan berhubungan sama 

perusahaan, nah karena aku juga suka di 

perusahaan jadi aku merasa kayake ya 

bakal cocok, walaupun pekerjaan ini 

engga seberat itu, kayak analisane, 

cuman kayak panitia biasa, panitia 

acara-acara gitu cuman ya aku jadi 

punya kenalan dan lain-lain 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Hmm Terus juga tau kalau misalnya kayak 

emm organisasine GEMBEL itu aku 

endak tau kenapa, passion-ku bukan di 

menulis 

  

Aaah Dan wawancara gitu bukan, maksude 

lebih ke buletin, endak, endak kayak 

gitu 

  

Hmm, pernah 

ditawarin apa lagi 

Hmm tawarin apa ya … panitia?   
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ig? 

Heem Engga udah itu aja hehehe   

Hehehe, itu tok. Itu 

semester kapan 

GEMBEL nya? 

GEMBEL-nya berarti semester … 

terakhir OPREC kapan ya Kak? 

Kemarin, kemarin ya … Lupa ig aku tu 

RA 

  

Semester ini? Engga, semester kemarin kayaknya   

Hmm oke oke Eh kayaknya … engga tau deng lupa, 

kayaknya semester kemarin deh heem 

semester lim…a 

  

Lima Lima itu   

Oke terus udah 

dapet hasilnya 

Asdos Biopsi? 

Udah ga keterima hehehe 

  

Oh udah dikabarin 

kemarin? 

Heem 
  

Hmm, engga 

dikasih tau 

kenapanya? 

Engga tapi aku juga, maksudnya agak 

psimis sih soalnya aku AB, maksudnya 

engga A gitu lho kan susah, kalau … 

susah lah, aku sih ngerti nek misale 

kecuali A terus engga keterima lha nek 

itu agak sakit ya 

  

Iyo sih Cuma kalau AB, yang daftar 50 orang, 

maksudnya kalau … 
  

Masak? Huum, yang daftar 50 orang katanya, itu 

kan udah halah paling endak masuk 

hehe 

  

Ya mungkin, kalau 

sedikit mungkin 

kamu bisa 

keterima, kalau 

banyak mungkin 

yang dapet A 

banyak juga 

mungkin 

Huum, pasti yang A, kalau gitu yang 

milih kan pasti Dosen to, apalagi Dosen 

nyortir to yang A pasti langsung yang 

engga A langsung dibuang 
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Huum, ya sudah 

mungkin ini 

pertanda kamu 

disuruh jadi Aslab 

kalau engga PPT 

Hahaha, Aslab aja deh kayaknya seru ya 

  

Aslab aja? Ajak 

RA 

Kemarin to kak, katanya … 
  

Nanti sek nanti sek, 

ini kerekam 

Oh iya ya ya ya haha 
  

Inget-inget ya …  Iya   

“Mosok to kak 

kemarin”, tak 

catete 

Hahahaha 

  

Oke, terus gini 

kemarin kan kamu 

sempet cerita kalau 

kamu ngerasa 

endak kompeten 

saat kamu typo 

ngirim email ke 

perusahaan 

Iya itu penting engga? Endak pa pa? 

  

Engga pa pa, nah 

nah ketika itu 

terjadi, yang kamu 

rasakan apa? 

Aku marah mbek diriku sendiri pasti, 

soale aku udah sering banget marah 

kayak, kayak ya dalam hati misuh-

misuh ke diri, “ki nopo to ki ngetik tok 

endak bisa … ngetik tok wae, kamu tu 

kayak apa gitu”, soale capek Kak, salah 

tu capek hmm 

Amot 2 

Amotivasi 

– Merasa 

Kurang 

Kompeten 

Hmm kok mesti 

bisa … 

Aku engga tahu hahaha bahkan tu 

mataku tu kayak aneh yo kayak aku 

udah nge…ngetik apa gitu ya, bahkan di 

chat lho, udah tak baca lagi, tak send, 

ternyata masih salah 

  

Ooo Sampai sekarang tu dah males baca lagi 

soalnya aku baca tetep salah 
  

Hahaha Jadi kalau ngetiknya bersemangat gitu 

tho, kan aku tak send, tapi setiap kali 
  



483 
 

 

kayak gitu tu selalu ada selaluuuu aja 

ada yang typo, gak mungkin engga, 

nanti kalau engga tanya RA besok, tanya 

RA 

Oh ya typo tanya 

RA, terus? 

“J ini sering typo endak?”, “ahhh setiap 

hari, setiap waktu waah pasti speako tiap 

hari” 

  

Hmm lha nek 

speako salahnya 

piye? 

Ya kayak “kumpul” jadi “kimpil” 

  

Oh ya ya ya oya Terus apa ya duh aku terlalu banyak aku 

paling inget yang itu soale paling jauh 

yo 

  

Hehehe oke Haha engga tau   

He’e kok bisa to 

haha 

Sampai sekarang kalau ada Dosen yang 

speako itu langsung lihat aku semua, 

“ketularan kamu J” 

  

Oya to? Sekelas 

gitu? 

Engga, temen-temen aja, enam orang 

kan gitu  
  

Hmm Sama satu orang lagi, soalnya engga tau 

waktu nugas gitu, dia jadi tau nek misale 

aku sering speako, terus dia jadi nge-

bully aku juga, yah siap 

  

Nambah ya Huum   

Oke, nah berarti 

perasaannya waktu 

itu marah ke diri 

sendiri 

Ya, sebel, jengkel, kecewa, alah tapi 

walaupun gitu kesannya alay to 
  

Terus piye? Mukul 

diri sendiri gitu? 

Drama banget haha 

Engga lah maksude kayak hahaha 

  

Kayak piye? Engga lah kayak yaa emm … ya kayak 

nyalahin gitu lho, nyalahin, “lho kamu 

kok heemmhh, nanti kamu kerja bakal 

lebih parah daripada ni tapi mosok kamu 

ngetik nama perusahaan wae endak bisa 
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kan, ya terus, aku ya mikir carane piye 

ya ben aku endak salah lagi, ya itu 

dengan caraku bener-bener setiap huruf 

tak bacani, misale senin, S E N I N haha 

Hahah Parah banget   

Berarti cara kamu 

menyelesaikan itu 

seperti itu? 

Ya jadi pokoknya gimana caranya biar 

aku bisa walaupun kecepatan kerja nanti 

lah, yang penting aku belajar dulu, 

misale lagi ngetik yang penting aku 

ngetik dulu, walaupun itu perlu waktu 

yang lebih lama engga pa pa, yang 

penting … mana kalau kan aku itu pakai 

laptop to, aku masih newbie gitu to jadi 

aku kasih laptop aja, kan ada komputer, 

nah di komputer itu udah ada nama 

email perusahaan, jadi tu kamu tinggal 

ketik, misalnya kayak UNIKA, (ketik) 

U, nanti tu ada kayak UNIKA 

pilihannya gitu jadi kamu tinggal pilih 

to lha aku dapete laptop yang dimana 

dia tu belum ada daftare perusahaan 

sama sekali, lha aku ketinggalan jauh 

banget, temenku, Kating itu sudah udah 

satu halaman gitu aku tu baru nomer 

berapa gitu, terus aku jadi tambah down 

  

Oya? Soale aku udah typo, ya tho   

Hmm pelan pelan Namanya harus tak ketik full, nek di 

sana kan misale (ketik) uni, udah 

langsung UNIKA tinggal ketik-ketik tok 

engga mungkin typo typo lagi 

  

Hmm terus 

gimana? 

Terus pertamanya aku engga tahu 

karena aku engga pernah pake 

komputernya, kan gitu, terus setelah aku 

tau, oalah pantesan aku lama banget 

hahaha 

  

Hahaha Hehemh terus aku jadi merasa bersalah, 

karena marah-marah sama diri sendiri 

ahah 
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Piye to? Habis 

marah-marah 

merasa bersalah 

sendiri, terus maaf 

yaa gitu 

Hiii haha engga maksudnya tu kayak, 

“oalah berarti kamu tu endak parah-

parah amat gitu lho J”   

Oh gitu Ternyata walaupun, itu kan setelah, 

salahe aku kan tetep marah salahe, 

cuman kan terus kerjaku jadi lambat 

banget to karena selain keterbatasanku, 

ternyata juga laptope juga berpengaruh 

gitu lho, endak cuman, ternyata memang 

dari sanane sudah, dokumene tinggal di 

klik klik kan gampang gitu lho, endak 

harus ngetik satu satu, gitu terus tapi ya 

udah gak pa pa lain kali tapi lebih cepet 

ya, maksude ya udah ga pa pa, kayak 

ngayem ngayem 

  

Hmm oke Misale target hari ini satu, berapa 

lembar tak kirim ke perusahaan, kayak 

gitu 

  

Hmm oke oke, 

targetnya dari kamu 

sendiri gitu? 

Huum huum huum 

  

Oke oke, walaupun 

ketinggalan gitu ya 

Iya 
  

Lha apa silindernya 

nambah po? 

Aku engga tahu aku engga mau ngecek 

lagi 
  

Lho nanti piye typo 

terus? 

Kak aku pake, itu aku udah pake 

kacamata engga engga hahaha 
  

Kenapa to? Aku typo itu emang typo yo, dari lahir 

aku 
  

Oh gitu Oek (menirukan suara bayi), typo   

Bukan karena 

mata? 

… Soalnya dulu sebelum aku silinder 

juga aku udah typo, jadi aku typo tu 

udah sejak lahir haha, aku sampe takut 

yo kak, kayak itu lho kelainan apa sih 

yang nulis, kayak engga bisa memahami 
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tulisan atau apa ahah 

Oh ya engga laah Ya soale aku tu parah banget yo … 

setiap hari 
  

Hmm … Kalau gitu 

ya besok kita ke 

PPT to, ngetes diri 

kamu haha 

Hahaha 

  

Engga lah paling 

engga gitu, 

mungkin kayak 

keburu-buru 

mungkin 

Tapi bahkan udah tak baca ulang yo 

Kak, nek aku ngetik Kak 

  

Berarti ngebacanya 

juga keburu-buru 

Mungkin 
  

Nah Tapi aku engga bisa kalo lambat gitu, 

kayak ehh 
  

Lha yo lha itu itu 

itu … itu itu itu 

Hmm 
  

Pelan pelan hehehe Hmm   

Oke hehehe … 

terus waktu itu tu 

aku tanya ke kamu, 

inget engga kamu, 

kayak ada engga 

saat-saat dimana 

kamu akhirnya 

engga ingin ikut 

organisasi lagi, 

engga ada niatan 

ikut organisasi lagi, 

inget ndak? 

Inget 

  

Kamu jawabnya 

kayaknya engga 

ya? 

Enggak 

  

Oke, engga ada 

sama sekali ya 

Engga   
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berarti? 

Terus kesalahan 

kamu di typo itu 

juga engga jadi 

pemicu kamu untuk 

akhirnya berhenti 

ya? 

Engga haha 

  

Sama sekali? Lha itu malah justru aku pengen tambah 

lagi 
  

Oh gitu? Biar aku engga typo selamanya   

Oh gituu Hahah payah banget   

Oke oke. Emm … 

terus menurut kamu 

nih, kemarin kan 

aku sempet tanyain 

organisasi adalah, 

itu kan definisi 

Huum 

  

Sekarang lanjutin 

kata-kata ini ya, 

organisasi bagi 

saya merupakan 

suatu? 

Wadah bagi kita untuk berkembang 

  

Asik, bisa 

dijelaskan lagi? 

Hahaha hmm ya dalam organisasi tu kita 

jadi … kayak kemarin lagi Kak, tak 

ulang ga pa pa? 

  

Huum Kayak wadah bagi kita untuk mengenal 

banyak orang, terus buat kita bisa 

melakukan tanggung jawab kita dengan 

baik 

  

Hmm Dah itu sih   

Hmm. Tapi kalau 

arti pentingnya 

untuk kamu? 

Itu 

  

Apa? Wadah buat berkembang dimana kita 

bisa kenal banyak orang, sama kita bisa 

dapet banyak lebih, engga cuman engga 
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cuman dari sie-nya kita tok, misal 

konsumsi, aku bukannya dapet tentang 

konsumsi itu engga, cuman gimana 

misalnya dinamika sama tim, men… 

menanggapi orang yang kerjanya engga 

baik misal kayak gitu, itu kan juga suatu 

yang kita engga bisa dapetin nek ndak 

ikut misalnya endak ikut organsasinya 

itu 

Hmm channel juga 

ya 

Huum 
  

Oke, kalau kemarin 

tu pengakuan dari 

orang lain juga 

engga ya? 

Engga 

  

Untuk menghindari 

sertif, waktu di 

awal eh untuk 

menghindari 

ancaman karena 

sertif di awal? 

Heem  

  

Terus ada engga sih 

kayak hal-hal yang 

kamu lakukan utuk 

menyesuaikan diri 

dengan organisasi? 

Yang aku lakukan? Untuk 

menyesuaikan diri? 

  

Huum Sok asik   
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Oh gitu Sok asik kalau engga diem tapi ikut 

ketawa, gitu. Jadi kalau mereka ngelucu, 

aku ketawa, kan orang suka kalau 

misalnya gitu haha. Tapi kalau engga 

aku ngerasa engga lucu … tapi aku 

gampang ketawa kak jadi orang 

ngomong apa aja aku ketawa, itu juga 

lumayan lah, kalau misalnya aku mau 

mendekatkan diri 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hmm oke, terus 

kadang-kadang sok, 

apa tadi sok? 

Sok asik 

  

Huum sok asiknya 

piye? 

Yaa apa ya ngajak ngomong apa aja 

gitu, ngajak ngomong, tapi jarang sih, 

maksudnya aku jarang ngajak ngomong, 

waktu pertama pertama paling aku 

cuman dengan cara ketawa, kalau 

misalnya mereka lagi ngomongin apa, 

kalau lagi ngegosip misal, terus aku ikut 

nimbrung aja 

ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hehehe Terus ketawa   

Terus ketawa, 

endak komen 

komen apa gitu 

Engga, engga komen, ketawa aja 

  

Engga ada yang 

ngomong? “kamu 

kok ketawa-ketawa 

to?” gitu? Engga 

ada yang ngomong 

gitu? 

Endak sih untungnya 

  

Hhihi berarti 

mereka sangat puas 

akan reaksimu ya’e 

Mungkin haha mungkin 

  

Kan ketawa terus to 

kamu, oke hmm 

Aku boleh ke toilet sek ndak?    
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sek ya 

Oh boleh, sek sek 

kayaknya udah 

selesai og 

Oh udah 

  

Ya ya ya silahkan  (Subjek ke kamar mandi)   

(Subjek kembali 

dari kamar mandi) 

Tak lanjutin ya, ada 

satu sih kayaknya 

Huum 

  

Berarti kamu ikut 

organisasi selama 

ini itu bukan untuk 

mengharapkan 

suatu hasil ya? 

Hasil ... hasilnya aku lebih bisa 

berkomunikasi, itu hasil endak? 

  

Huum Ya itu hasilnya   

Hmm hasilnya 

lebih ke situ berarti 

Bisa ngobrol komunikasi, dapet banyak 

temen, gitu  

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm terus terus? Terus … ya jadi pokoknya J yang lebih 

baik gitu lho, yang endak yang endak 

introver introver banget gitu soalnya 

kalau introver itu kayak susah, maksude 

nek terlalu intro bener bener endak mau 

itu kan juga susah to Kak kalau buat 

berkembang, maksudnya bener-bener 

dia sulit berkembang tu menurutku sih 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm Kalau yang modelnya yang introver 

kayak aku dulu sing aku engga mau apa-

apa, engga mau berurusan mbek orang 

juga haha ReInteg 

Regulasi 

Integrasi – 

Menyesuai

kan Nilai 

Instrument

al ke 

Dalam Diri 

Hahah heem? Itu kayak malah kayak kurang gitu lho, 

kurang isa dikenal orang, kurang terlihat 
ReIden 1 Regulasi 

Identifikasi 
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gitu, kayak invisible – 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm, emang kalau 

endak terlihat 

kenapa? 

Engga terlihat kan kita jadi, kalau 

misalnya ada apa-apa, larinya engga ke 

kita 
ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Huum Kalau misalnya nanti kerja gitu lho 

maksude 
  

Hmm Kalau orang yang introver misalnya 

gitu, dia diem kalau di rapat diem, apa-

apa diem endak pernah ngomong gitu 

kan kayak … kayak kehadirane tu ya 

juga engga dicari orang gitu lho, sing 

mau sing, pengene kan dimana kita itu 

di… kayak dibutuhkan orang karena 

karena kita endak tau karena pendapat 

kita, atau karena keahliannya kita, nanti 

waktu kerja kan semuanya juga kayak 

gitu 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Itu sih menurut aku   

Kamu ingin bisa 

seperti itu gitu? 

Huum huum 
  

Dicari orang …  Kayak Papah sih soale   

Huum Papah 

kenapa? 

Kan papah ya Papah tu kerjane dicari 

orang, jadi kayak kalau orang butuh, 

orangnya ketemu Papah gitu lho, lha itu 

engga tau seneng suka wae, kayaknya 

… bukannya suka merasa dibutuhkan, 

tapi kayak kayak uangnya itu lancar 

haha 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmmm Pokoknya kayak lebih piye karena … ya 

kita dicari orang karena kita gitu lho, 

karena … maksudnya mesti tau to, o ini 

ni ini baik, misal gini enak diajak 
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ngomong gitu 

Heem hmm oke, 

hmm biar juga 

lebih berharga gitu 

ya, merasa 

dihargain orang, 

karena orang kan 

butuh kita kan 

berarti 

Huum huum huum 

  

Oke, tapi bukan itu 

juga kan tujuanmu 

ikut organisasi? 

Huum bukan 

  

Okay, berarti lebih 

kepada pengalaman 

ya? Apa tadi? 

Mengharapkannya 

pengalaman 

Huum, pengalaman, temen, eem … apa 

ya, sebenernya ada lagi sih Kak, memori 

tapi itu aneh banget ya haha   

Engga pa pa Ya maksude kalau kita udah tua, ini kan 

yang diceritain juga sekarang sekarang 

ini kan, ya siapa tahu nanti ada memori 

sendiri waktu apa sih organisasi, tapi 

sementara ini engga ada yang wow 

banget sih, maksude aku banyak lupa 

hahaha 

  

Haha laah piye jal, 

banyak lupa? 

Banyak 

pengalaman banyak 

lupanya  

Tapi kan maksude endak ada yang … 

Kakak-e pernah endak kayak ikut 

organisasi yang sampe kayak hati dan 

jiwanya di situ? Aku kayaknya engga 

pernah 

  

Nek jengkel iya Hahaha   

Aku engga kayak 

gitu, oh Lab Lab 

Oh itu kan kayak maksude kayak ada 

koneksi gitu lho kayak sedih juga kalau 

mau ninggal, lha aku tu belum pernah 

ada yang kayak gitu he 

  

Oh gitu, pengen 

pengen ngerasain? 

Ya bukan pengen juga tapi itu kan 

momen sing dicari, dicari, dulu 
  

Hmm Kayak yaa gitu lah, engga harus yang   
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kayak gitu, maksudnya yang berkesan 

aja 

Hmm biar ada 

cerita yang bisa 

diceritain gitu lah 

intinya?  

Huum huum 

  

Oke oke, engga 

cuma kuliah pulang 

doang gitu ya 

Huum 

  

“Dulu mamah 

kuliahnya ngapain 

aja?”, haha, pulang 

Hahaha pulang … engga punya temen 

… cuman tidur kerjaannya haha bahaya   

Oke oke … hhmm 

oke udah sih 

Dah … Yeay 
  

Thank you ya Ya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

494 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C  

VERBATIM TRIANGULASI 

C-1 Verbatim Triangulasi Subjek 1 

C-2 Verbatim Triangulasii Subjek 2 

C-3 Verbatim Triangulasi Subjek 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

495 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-1 Verbatim Triangulasi Subjek 1 
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Verbatim Triangulasi Subjek M dari Subjek O 

Pertemuan Ketiga: Selasa, 27 Maret 2018, pukul 14.30 – 15.20 

Lokasi: Kantin Thomas Aquinas 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Tak mulai ya Ya   

Oke, emm kapan 

kamu mulai kenal 

sama O? 

Semester satu 

  

Oh ..  Semester satu hari … minggu ke tiga-an 

kayaknya udah pokoknya udah ada jalan 

satu bulan 

  

Oh gitu Karena awal-awal engga sama dia   

Hmm Dia sosok yang sangat aneh di pojokan 

gitu 
  

Oya? Engga deng becanda heheh   

Hehehe, oke. 

Berarti karena … 

itu udah masuk 

kuliah atau 

Udah masuk kuliah, begitu udah masuk 

kuliah baru deket sama ini 
  

Hmm … Oke oke,  O: Geng-geng-an 

M: Apa? 

O: Geng geng-an 

M: Hahaha  

  

Geng geng-an … 

Oh berarti segeng? 

M: Iya, karena karena di … di kampus tu 

kita di kelas kayak ada geng gengnya 

sendiri, karena kita selalu sama-sama 

kan selama empat tahun sampai lulus 

kita bareng-bareng, akhirnya secara 

engga langsung tuh di kelas itu ada 

kelompok-kelompok tersendiri, nah O 

masuk ke dalam kelompok yang kita 

bikin gitu ya hahaha 
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O: Hahaha, dia yang bikin 

M: Iya deng hahaha 

Oh haha ada 

namanya? 

Hahaha engga ada sih ya engga ada 

nama, tapi pokoknya kumpulnya selalu 

sama itu terus 

  

Heem heem oke, 

sama sih kelas aku 

juga gitu. Oke, 

terus sampai 

sekarang deket gitu 

ya sama O? 

Huum 

  

Hmm, oke terus 

menurut kamu O 

orangnya seperti 

apa sih? 

Kalau awal kenal dia orangnya kaku, 

karena bawaan dari lulusan SMA-nya 

dia yang ya you know what I mean lah, 

akhirnya pembentukan dia akhirnya 

terlalu kaku jadinya ya untuk 

menyesuaikan dia awal-awal agak sulit 

  

Hmm Karena terlalu kakunya itu dengan dia 

bermain di pikirannya sendiri, yang 

sangat luas gitu, akhirnya ya bisa 

dibilang agak kaku, tapi asik juga 

  

Hmm berarti lebih 

banyak kamu yang 

berusaha untuk 

mendekati dia 

mungkin ya? 

M: Bukan hanya saya sih, semua hihihi 

O: Ha? Berusaha mendekati aku? 

M: Iya 

  

Untuk bisa masuk 

ke kamu tu lho 

Heem kamu, karena pemikiranmu yang 

sangat beda Pak hahaha 
  

Oke oke … emm 

bisa maju dikit? 

O ya 
  

Oke thank you. 

Huum, terus 

menurut kamu O 

itu termasuk orang 

dengan 

kecenderungan 

introver atau 

Nah kalau kecenderungannya 

sebenernya ada dua dia, karena dia 

kepribadiannya kan koleris … eh 

sanguine melankolis, dia sanguine 

melankolis e kalau introver nya lebih ke 

arah itunya sih melankolisnya dimana 

dia kalau ada apa-apa selalu mikir, mikir 
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ekstraver? dulu, terus bawa perasaan terus sangat 

hati-hati dalam memilih sesuatu tapi 

kalau berhubungan, udah berhubungan 

dengan orang, apalagi dalam notabene 

tugas, ketika dia harus mimpin dia bisa 

berubah jadi ekstraver tapi kalau pure-

nya sebenernya introver karena dia lebih 

enjoy dengan mikir sendiri 

Hmm ya ya oke 

oke, emm kalau di 

kelas seperti apa 

dia? 

Di kelas dia juara kelas 

  

Oya? Juara kelas? M: Iya juara kelas 

O: Juara kelas hehe 

M: Dia di kelas dipanggilnya profesor 

  

Sumpah? Karena dia di kelas yang paling pinter, 

literaturnya paling banyak gitu, jadi O 
  

Oh gitu oke oke  Profesornya kelas 03 hahaha   

Oke, kalau di 

organisasi, seperti 

apa dia? 

M: Kalau organisasi aku engga pernah 

satu organisasi sama O, baru kali ini aja 

satu organisasi sama dia tapi bukan 

organisasi sih lebih tepatnya kita punya 

kerjaan bareng, kalau yang dari dulu 

diamati sih dia O kayak apa ya O? 

O: Lha kok tanya aku, menurutmu 

  

Menurutmu huum Kalau yang aku amati kalau dia di 

organisasi selama dia dikasih tugas yang 

pasti, dia pasti bisa jalanin dan dia 

jalaninnya engga setengah-setengah, dia 

akan cari dulu detailnya tugasku apa, 

secara detail bener-bener, hak dan 

kewajiban di tugasnya dia itu apa, begitu 

dia udah tau baru dia mau jalan, kayak 

sekarangpun kerja bareng aku dia seperti 

itu, dia harus tau dulu kewajibannya dia 

apa, apa yang harus dia lakuin terus 

haknya dia apa, terus baru dia akan jalan 
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dan kalau ngerjain sesuatu terutama di 

organisasi all out sih engga pernah mau 

setengah-setengah 

Hmm oke oke, 

berarti belum 

pernah satu 

organisasi ya sama 

O sebelumnya 

M: Kalau sebelumnya belum, baru kali 

ini aja, ini kerjasama, tapi kalau … 

organisasi apa ya, enggak ada ya O 

O: Engga ada 

M: Engga ada, tapi biasanya dia kalau 

itu ceritanya sama aku jadinya aku juga 

banyak tau sedih sedih dukanya dia, 

engga ada senengnya ya 

O: Hahaha 

M: Hahaha, sedih dukanya dia di 

organisasi itu ya biasanya ceritanya 

sama aku 

  

Hmm sinetron 

banget ya 

M: Sinetron, sedih duka enggak ada 

seneng ya hahaha 

O: Untuk menahan mulutku aku tak 

mainan 

  

Hahaha oke, 

emmm berarti 

kalau misalkan di 

kelas, kan tadi 

katanya geng tuh, 

lebih banyak sama 

kamu? 

Dibandingkan 

sama temen-temen 

yang lain? 

M: Ya kalau di gengnya yang dibentuk 

itu di kelompok kecil itu O klopnya … 

aku klopnya sama O, O juga klopnya 

sama aku, karena kan ada empat cowok 

sama empat cewek yaa? 

O: Hm? 

M: Satu dua tiga … ya empat cowok 

empat cewek tapi sebenernya ceweknya 

bisa tiga bisa empat gonta ganti gitu, nah 

antara cowok empat ini yang paling bisa 

klop, aku sama O karena kita yang 

seumuran juga satu pola pikir, kalau 

yang lainnya itu satu tahun lebih muda 

sama dua tahun lebih muda, jadinya 

lebih engga bisa klop ya? 

O: Kalau dulu waktu awal duduknya 

pindah-pindah, tapi tahun terakhir, 
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begitu dah sibuk di organisasi 

M: Pas semester … mulai empat 

O: Terutama pas waktu masuk Senat 

M: Semester dua 

O: Pas masuk Senat Muda 

M: O iya pas semester empat to? 

Semester empat, lima lima lima, 

semester lima 

Heem? O: Aku mulai duduknya gabung sama 

mereka terus karena kesel pikirane  

M: Hehehe 

O: Nyaman sama yang udah biasa 

M: Hahaha 

  

Oh gitu O: Kalau dulu kan pindah-pindah karena 

engga terlalu padat  
  

Hmm oke, emm 

terus menurut 

kamu O orangnya 

aktif, termasuk 

yang aktif, engga 

dalam ikut kegiatan 

di kampus? 

Aktif tapi selektif, dia hanya milih hal-

hal yang menurut dia baik, dan bisa 

untuk dikembangkan, kalau yang tidak 

baik dia engga mau ikutan   

Hmm, yang engga 

baik contohnya? 

Yang engga bermanfaat buat dia hahaha 
  

Oh gitu hahaha M: Dia tu ikut organisasi cuma dua ya? 

Senat sama CAS, dah itu doang ya?  

O: Yang terakhir ini 

M: Yang terakhir ini huum 

  

Humm berarti dua 

hal itu menurut dia 

baik gitu? 

Iya yang paling bermanfaat untuk dia 

hahaha   

Hmm M: Senat sampai jadi ketua gitu kan, di 

CAS juga hampir jadi ketua 
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Hmm O: Udah  

M: Oh udah jadi 
  

Oh udah jadi 

hahaha 

O: Walaupun 

M: Walaupun eheuk eheuk (menirukan 

suara tangisan bayi) 

  

Oh gitu? Oke oke. 

Emm selain dua 

hal itu kegiatan apa 

lagi ig yang kamu 

tahu O ikutin? 

O kalau sekarang-sekarang ini sih dia 

lagi aktif di Gereja, terus selain itu ya ini 

kerjaan yang lagi kami bentuk berdua, 

terus kalau sebelum-sebelumnya, dia 

sibuk mencari jati diri 

  

O ya? Sama sekarang udah sibuk pacaran   

Oh sekarang? Iya   

Oh iya … Tambah 

banyak ya 

kegiatannya  

M: Huum banyak, sekarang kegiatannya 

makin banyak ahahaha 

O: Makanya beberapa ada yang 

kayaknya menurutku salah tapi tak 

biarin aja, menurutmu og 

M: Kamu salah pilih orang sih O hahaha 

O: Hahaha 

M: Aduh geli 

  

Waduh hahaha. 

Terus menurut 

kamu kira-kira apa 

ya alasan O ikut 

organisasi selama 

ini? 

M: Itu sih 

O: Menurutmu lho ya 

M: Kalau menurutku ya dia butuh 

tempat untuk mengembangkan dirinya, 

karena tadi dia kan orang yang sosok 

dengan pola pikir yang berbeda dari 

temen-temennya, jadinya dia butuh 

wadah dia butuh tempat dan emang dia 

bisa explore di situ, kalau engga, gila 

nanti dia 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

dalam 

Menilai 

Aktivitas 

O ya? Huum, karena jalan pikirnya sangat 

bagus juga, sistematis, jadi dia butuh 

tempat untuk mencurahkan semua yang 

ada di kepalanya dia 
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Hmm makanya 

ikut organisasi 

gitu? 

Makanya ikut organisasi, tapi ya cuma 

dua itu haha   

Lha kalau 

organisasi yang 

dulu dulu? 

M: Dulu-dulu engga pernah ya? 

O: Kan memang sempet ilang karena 

pacarku membuat aku jadi engga banyak 

kontak sama dia 

M: Iya, waktu sejak sememster berapa 

ya, mulai semester dua ya O ya? 

O: Heem 

M: Semester dua sampai semester empat 

tu O ilang dari kami sebenernya karena 

pacarnya dia, mantannya dia bukan 

pacar O, mantan, mantannya dia sangat 

menarik dia dari apa sih hmm temen-

temennya dia 

  

Hmm Jadinya kita emang engga deket sama O 

saat itu, aku mulai deket lagi ya itu dari 

O jadi ketua Senat itu 

  

Oh, berarti di 

kelaspun juga 

kalian engga 

bareng gitu? 

Ya itu, bareng di kelas doang, kalau dah 

pulang ya udah bye bye gitu 
  

Oh hmm oke oke 

oke, emm terus 

menurut kamu ada 

engga O itu 

mengikuti 

organsasi karena 

butuh untuk 

mendapatkan 

penghargaan dari 

orang lain? 

Engga, yang aku lihat selama ini engga 

sama sekali, karena dia orangnya … 

tidak haus akan pujian kalau menurutku, 

tapi dia lebih suka berkarya sih dia lebih 

suka aku harus bikin sesuatu dah, dia 

engga mikirin aku harus di… hargai, aku 

harus dipuji kayaknya aku engga pernah 

lihat itu dari dia, kalau aku lihat itu dari 

dia aku engga ajak dia kerjasama sama 

aku hahaha 

  

Oh ahaha oke, 

kalau kira-kira me 

… kayak seperti 

perasaan bersalah 

Hehehe, ada 
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karena 

menganggap ikut 

organisasi itu 

adalah suatu 

keharusan, itu 

kayaknya juga 

engga ya? 

Ada? Waktu dia mau jadi ketua Senat dia 

sempet bimbang  
  

O ya? Karena Ketua Senat sebelumnya, minta 

tolong O karena menurut ketua Senat 

sebelumnya, cuma O yang mumpuni, dia 

sempet bimbang sempet galau tapi 

akhirnya dia merasa ya udah lah ini buat 

melayani Fakultas, tapi dia engga lihat 

itu sebagai biar dipuji atau engga tapi ya 

itu sih, ada orang yang ngomong sama 

dia 

  

Emm berarti 

sebagai suatu 

bentuk kayak 

keharusan gitu ya? 

Waktu itu? 

Ya, dia merasa kayak ini suatu 

keharusanku, gitu jadinya dia akhirnya 

jadi ketua Senat, padahal sebelumnya 

engga kepikiran jadi ketua Senat ya O? 

  

Heem? O: Emm emm jadi waktu semester dua 

masih kepikiran, setelah semester dua 

aku mikir eh setelah masuk semester tiga 

engga, tiga empat itu udah engga, tapi 

ternyata kesedot lagi, kayaknya aku ini 

deh gara-gara salahku juga deh ngomong 

tertarik, aku ngomong gini soalnya sama 

kakak angkatan yang di Senat, “kamu 

kan Senat Muda, lanjut lagi to ke Senat 

selanjutnya”, “engga usah, aku istirahat 

dulu, besok daftar lagi jadi ketua Senat” 

hahaha kemakan kan sama omongan 

sendiri hahaha 

  

Hahaha oke, emm 

berarti untuk emm 

dapat penghargaan 

Engga 
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juga engga 

Untuk dapat 

pengakuan dari 

orang lain? 

Engga 

  

Juga engga. Kalau 

menurut kamu O 

menganggap hal 

hal emm 

maksudnya 

menganggap 

organisasi itu hal 

yang penting engga 

buat dia? 

Itu tadi yang aku bilang, kalau dia udah 

merasa ini tanggung jawabnya dia, dia 

akan mementingkan hal itu, dedikasinya 

tinggi O 

  

Hmm oke oke, 

setinggi apa 

dedikasinya? 

Tinggi banget sih dia lebih ke arah aku 

sekarang ada dimana, aku harus ngapain, 

apa yang bisa aku perbuat, kalau hal-hal 

ada hal-hal yang engga penting 

kayaknya dia akan tinggalin untuk 

menyelesaikan tanggung jawabnya dia 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Tinggi sih kalau aku bilang   

Hal-hal yang engga 

penting biasanya 

apa? 

M: Apa ya ... kalau sekarang-sekarang 

ini, apa ya O yang pernah kamu bilang 

engga penting tu lho aku lupa 

O: Apa hayo 

M: Aku lupa pokoke dia ada pernah 

cerita sama aku ada beberapa hal yang 

engga penting apa aja, terus ada yang 

sekarang dia lakukan apa aja, ini apa aja 

ini apa aja, inget engga lu? 

O: Hahaha, kayaknya aku pernah 

ngomong tapi aku ngomongnya apa ya 

hahaha aku juga lupa 

M: Lupa, pokokya dia bisa 

mengkolomkan sendiri mana yang 

penting mana yang engga penting gitu, 

dan dia bener-bener bisa milih mana 

yang harus aku selesaikan duluan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReIden 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 
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tanggung jawab mana karena dia kan 

tanggung jawabnya engga cuma satu dan 

dia bisa pilih, bagusnya di situ 

Aktivitas 

Hmm oke oke, 

kamu tau engga 

cita-citanya O itu 

apa? 

Cita-citanya O, dia pingin 

memberdayakan suatu desa, dan dia 

pengen bikin kayak sekolah gitu, untuk 

anak-anak yang ada di desa itu 

pokoknya dia pengen kayak sosok Anies 

Baswedan yang dulu yang dulu lho ya 

bukan yang sekarang ahaha 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n tujuan 

Emm lebih ke 

sosial gitu ya? 

M: Ya, jiwanya dia itu jiwa sosial dia 

pengen punya cita-cita itu. Apa ya 

namanya ya? 

O: Apa? 

M: Apa ya namanya? 

O: Sociopreneur, dia ingin jadi 

sociopreneur 

  

Hmm oke, terus 

menurut kamu 

emm ada engga ya 

O mengikuti 

selama ini itu ya 

nanti tujuannya 

untuk mewujudkan 

mimpinya itu? 

Kalau aku beranggapan bahwa apa yang 

dia ikuti saat ini itu untuk menunjang 

cita-citanya, makanya tadi tu dia bisa 

milih mana yang baik buat dia, mana 

yang engga 
ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Emm … Mana 

yang menunjang 

mimpinya, mana 

yang engga gitu? 

M: Ya … Kalau ngomongin itu makin 

kelihatan introver kamu ya Pak ya 

O: Hehehe 

  

Lha kenapa? Kalau ekstraver kan semua semua 

diambil tuh, jiwa ekstraver kan, tapi 

kalau introver kan lebih milih, dipilah 

pilah 

  

Hmm ya lebih 

efektif sih berarti 

kalau gitu 

Betul 
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Emm berarti alasan 

O, menurut kamu, 

ikut kegiatan dari 

dulu sampai 

sekarang terus 

menerus itu juga 

karena itu ya? 

Karena mimpinya 

itu? 

Ya, mimpinya dia sebenernya engga 

cuma satu, ada banyak hal, tapi itu yang 

aku bilang paling besar, makanya aku 

bilang segala sesuatu yang dilakuin ya 

emang menunjang ke arah sana, kayak 

engga ada langkah yang sia-sia deh yang 

O bikin tu, bagusnya dia 

 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Oh hmm oke O: Gitu kan … dibaik-baikin gitu 

M: Cuma dua tahun yang disia-siakan 

bersamanya haha 

O: Astaga 

M: Haha 

  

Hahaha O: Engga sia-sia juga 

M: Tetep ada hikmahnya 

O: Tetep aktif aku organisasi 

M: Siap 

O: Hidupku organisasi, pacarana dan 

kampus 

M: Tidak ada untuk teman, tidak ada 

haha 

  

Oh oke hahaha O: Habis di situ aja hahaha   

Haha oke emm, 

terus menurut 

kamu O ikut 

organisasi karena 

senang atau karena 

apa? Ada perasaan 

senang engga di 

dalamnya? 

Dia yang berusaha untuk bikin itu 

seneng, karena tadi itu, dia ikut bukan 

karena pengen seneng-seneng, karena 

emang dia punya dedikasi, dia punya 

tanggung jawab dan dia punya tujuan 

dan dia yang membuat suasananya jadi 

seneng biasanya 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentuka

n Tujuan 

Hmm berarti 

awalnya bukan 

karena memang 

sudah senang gitu 

Bukan 
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ya?  

Tapi karena ada 

yang dikejar 

makanya dia 

berusaha untuk 

membuat senang 

akan hal itu?   

Ya 

  

Oke, apakah juga 

ikut organisasi itu 

salah satu minatnya 

dia menurut kamu? 

M: Nah itu yang aku engga tahu, kalau 

itu aku engga tahu apakah itu minatnya 

atau bukan karena aku ngelihatnya itu 

tadi, segala yang dia ambil itu udah dia 

perhitungkan gitu aja, kalau minat engga 

nya engga tahu, minat engga sih lu? 

O: Minat tapi tiba-tiba aku inget ada 

kerinduan yang engga terpernuhi gara-

gara organisasi, tapi ini kan momennya 

dia, nanti aja 

  

Oh ya oke … 

Inget-inget ya itu, 

minggu depan tak 

tanyain 

O: Catet catet 

  

Iya catet. Apa tadi? 

Kerinduan …  

O: Kerinduan kegiatan yang engga 

terpenuhi gara-gara 

M: Halah certain sekarang aja rak wes 

mumpung direkam sekalian 

  

Huum rak wes, eh 

jangan-jangan, 

beda-beda. 

Kegiatan yang apa? 

O: Kegiatan yang … pokoknya pengen 

aku lakuin tapi engga bisa gara-gara 

organisasi 

M: Kayaknya aku tau deh, kamu pernah 

cerita 

  

Kayaknya aku juga 

tahu deh 

O: Apa? 
  

Yang menuangkan 

inspirasi-inspirasi 

kamu lewat tulisan 

dan lain sebagainya 

O: Eh heeh, udah cerita berati? 
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itu to? 

Huum udah O: Tapi mbek moco-mocone, aku cuma 

maksudnya kemarin keinget 

pemikirannya tapi sekarang keinget 

perasaannya gitu 

  

Oh perasaannya? 

Okedeh 

O: Huum, perasaannya lagi muncul, ya 

udah pokoknya itu, mungkin karena 

terpicu dengan mendengarkan orang lain 

ahha 

  

Huum O: Dulu cuma inget sebagai hanya visi 

gambaran pengalamannya tapi tidak 

mengingat perasaannya, sekarang 

perasaannya 

M: Dulu O, dulu O sempet ini lho, 

pengen masuk koran. Serius, pengen 

masuk koran karena karya tulis itu 

  

Hahaha oke oke M: Tau engga kenapa aku inget O? 

O: Wah dibikinin itu 

M: Iya dibikinin hehehe 

  

Oke, terus kamu 

pernah engga lihat 

O ketika ikut 

organisasi itu 

seperti ada dalam 

masa-masa 

kesulitannya? 

Itu tadi sering, karena dia kalau lagi 

kesulitan di organisasi kadang ceritanya 

sama aku, itu dia ceritanya cuma duka 

dan tidak senang hahaha, luka dan 

sulitnya  

  

Heem, berarti 

sering gitu ya dia 

cerita? 

Sering, kadang ada beberapa hal yang 

dia tanya pendapatku, padahal aku engga 

ikut organisasi sama sekali kan tapi dia 

bisa tanya sama aku gitu gitu 

  

Hmm tanya 

pendapatmu gitu? 

Huum 
  

Biasanya tentang 

apa yang dia 

ceritain ke kamu? 

M: Apa ya O ya? Apa ya …  

O: Yang apa? Aku tanyain? 

M: Huum, yang masalah organisasi, apa 
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ya O ya? 

Huum kesulitan 

organisasi 

M: Apa ya, lupa lho aku 

O: Agak ter-repress pengalamannya 

M: Humm, nanti muncul, tanya lagi lain 

kali 

  

Humm oke  M: Lupa lho aku serius hahaha   

Berarti kalau dia 

lagi ada dalam 

masa sulit biasanya 

cerita ke kamu gitu 

to pokoknya to? 

M: Huum, biasanya kalau cerita sampai 

jam empat pagi haha iya katarsis sih 

biasanya 

O: Kalau katarsis kan makanya lupa 

karena katarsis gitu kan, sebenernya kan 

cuma emosionalnya aja, dilampiaskan, 

walaupun sambil sharing-sharing pakai 

otak mikir logika juga sih 

M: Iya bener, dan biasanya itu terjadi 

kalau lagi ngerjain tugas haha 

  

Oh gitu Tugasnya besok, dia nginep di kosku, 

sambil ngerjain tugas sambil cerita 

akhirnya tugasnya selesai jam enam pagi 

hahahaha 

  

Waduh haha M: Inget engga? 

O: Iya 
  

H- berapa jam gitu 

ya? 

Huum 
  

Oke Kebiasaan dewa kita ya haha   

Emm kamu tahu 

engga saat-saat 

waktu O itu merasa 

terbebani oleh 

tugas organisasi 

gitu? 

Belum 

  

Belum pernah tau? Belum pernah yang sampai bener-bener, 

“E, gue nyerah”, itu belum pernah 
  

Oh belum pernah Belum pernah karena itu tadi dia bisa   
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menghadapi semua situasi, dengan cara 

itu, dia milih mana yang baik, mana 

yang buruk, ini konsekuensinya apa, kan 

dia umur 23 jiwa 32 lah 

Hahaha O: Boleh lah engga apa-apa   

Untung engga 

ditambahin 0 

dibelakangnya ya 

320 hahah 

Hahaha 

  

Oke oke, kalau 

masa-masa dimana 

dia merasa kayak 

engga kompeten 

terhadap 

kemampuannya dia 

gitu, adakah? 

Merasa tidak kompeten … kayaknya ada 

satu titik dimana dia kan dulu kan suka 

katarsis itu kan sama kau, tapi aku juga 

lupa halnya apa, tapi pernah dia ngerasa, 

“ini gimana ya, sanggup engga ya, gitu-

gitu”, ada satu titik gitu tapi kau lupa 

case-nya apa 

AMot 2 

Amotivasi 

– Merasa 

Tidak 

Kompeten 

Menghasil

kan Suatu 

Hasil 

Oh, kapannya inget 

engga? 

M: Ketua S engga sih kamu O? 

O: Aku banyak cerita katarsis Ketua 

Senat 

M: Huum, pas jadi Ketua Senat itu 

  

Oke, kalau saat-

saat dimana dia 

akhirnya kayak 

engga punya niatan 

lagi untuk ikut 

organisasi gitu ada 

engga? 

Engga 

  

Engga ada ya Engga, karena dia tanggung jawab 

orangnya 
  

Oke, terus biasanya 

kalau dia lagi stres 

itu biasanya apa sih 

yang dilakuin sama 

O? 

Katarsis, cari orang … pokoknya dia cari 

orang yang bisa dia buangin sampahnya 

dia gitu, terus … kadang ngamuk-

ngamuk sendiri engga jelas 

  

O ya? Ngamuknya 

piye? 

O: Ngamuknya gimana? 

M: Hahaha, O engga tau? Engga sadar 
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to? 

O: Gimana ngamuknya gimana? 

M: Ada deh, rahasia antara kita haha 

Oh gitu, oke oke O: Diceritain aja diceritain 

M: Sebenernya engga ngamuk-ngamuk 

yang kayak lebay banget gitu kan tapi 

lebih ke arah diem, terus pokoknya kalau 

udah deketnya udah hawanya udah 

engga enak gitu lah, terus ada yang 

nyenggol dikit nanti bisa ngamuk, gitu 

gitu 

  

Emm, engga apa-

apa aku juga kok 

kayak gitu. Kalau 

pas gitu jangan di 

deketin, jauhin aja, 

biarin sek biar 

emosinya hilang 

dulu 

O: Kalau ngamuk ke satu orang sih 

pernah, tapi itu kan kayaknya bukan pas 

jadi Senat, bukan pas jadi Ketua Senat 

   

Hmm hmm Tapi kalau udah ke sini ke sini dia udah 

mulai bisa ngatur diri sih, engga yang 

selalu meletup-meletup, biasanya 

menyendiri sih 

  

Menyendiri? Menyendiri dulu, terus baru nanti nyari 

orang 
  

Hmm … Untuk 

cerita? 

Untuk cerita … tapi kadang ceritanya, 

kalau O cerita itu bukan minta saran tapi 

sebenernya karena dia cuma butuh ini 

aja, keluar aja, karena kalau aku 

dengerin dia cerita tu kayak, “kan lu 

udah bisa nyelesain sendiri Pak” 

ahahaha 

  

Oh oke oke, 

jawabannya juga 

sebenernya dia 

udah tahu gitu? 

Udah tahu sendiri, tapi dia emang butuh 

tempat untuk keluar aja 
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Huum huum, oke 

oke, hhmm 

M: Betul Pak? 

O: Mungkin ya aku lupa hahaha 
  

Oke, terus menurut 

kamu, orang-orang 

di sekitar O 

menilai O seperti 

apa? 

Kalau temen-temen kelas menilai O itu 

orang yang sangat pintar terus menilai 

dia dengan sosok pemikiran yang punya 

… punya pola pikir yang sangat berbeda 

dari yang lainnya, terus … itu sih lebih 

banyak, kalau yang temen-temen lain 

atau yang satu kelompok juga bilangnya 

O itu punya pola pikir sendiri yang 

engga gampang untuk di dekati 

  

Hmm M: Ndak ya pernah O? Pernah enggak? 

Kayak si Ag, V gitu? Arg sama Arm 

yang waktu itu tu kesel sama kamu kan? 

Waktu itu tugas tugas terakhir itu to? 

Dan dan mereka semua cuma bilang ke 

aku kayak E, tolong dong kamu pawangi 

O gitu hahaha 

O: Kapan sih?  

M: Tugas-tugas terakhir 

O: Itu Senat atau engga? 

M: Engga engga, tugas terakhir-terakhir 

ini kok semester tujuh 

  

Rapel? M: Iya rapel huum 

O: Kenapa rapel? 

M: Itu yang mereka mereka semua 

bener-bener mumet sama pola pikirmu, 

sebenernya kita berdua sih, tapi yang 

kena imbasnya kan kamu gitu 

O: Lha kan kamu kan, ceritanya ke 

kamu aku engga tau 

M: Lha ya ini kan makanya aku certain 

O: Soalnya mereka juga … enggak tau 

mungkin mereka labil deh 
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M: Iya 

O: Soalnya terus mereka juga, kamu kan 

engga pernah dateng, kerja kelompok 

M: Iya terus kamu nganuin aku gitu kan 

O: Huum tapi ke kamu nganuin aku 

M: Huum 

O: Iya haha 

Nganuin tu apa 

maksudnya? 

O: Nyeritain 

M: Ngomongin gitu lho 
  

Oh hemm Ngomongin tapi dengan nada itu, 

“tolong lah diurusin”, gitu, karena ya itu 

akhirnya kita, kita berdua yang berpisah 

sendiri karena kita berdua yang memang 

pola pikirnya sama, sama yang lain itu 

kita beda banget gitu 

  

Hmm gitu Dan O paling dianggep berbeda sih pola 

pikirnya, sama temen-temen semua 
  

Terus apakah itu 

kayak jadi sesuatu 

jarak gitu kayak ih 

susah ya deketin O 

atau malah justru 

jadi nilai plus? 

Kayaknya jadi ada jarak sedikit, karena 

kalau temen-temen yang satu kelompok 

ya ini yang satu kelompok aja, biasanya 

kalau mau ada sesuatu apa sama O, 

mereka jarang yang langsung ngomong 

sama O secara langsung tapi biasanya 

mereka minta tolong sama aku untuk 

ngomong sama dia 

  

Hmm jubirnya ya Kayak psychic-nya Pak saya Pak, saya 

kayak psychic-nya Bapak Pak hahaha 
  

Hmm oke oke, 

berarti kalau 

disimpulkan nih, O 

adalah orang yang 

sangat rasionalis 

begitu memiliki 

apa ya kayak 

tujuan yang pasti 

maka dari itu dia 

Ya pokoknya dia sistematis lah 
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ikut organisasi dari 

awal juga untuk 

mewujudkan hal-

hal di masa 

depannya dia gitu 

kan intinya? 

Oh iya sistematis Engga enggak ada langkah yang dia 

buang percuma 
  

Huum oke. Berarti 

ikut organisasi itu 

bukan karena untuk 

mendapatkan 

penghargaan dari 

orang lain itu 

bukan ya? 

Bukan 

  

Pujian dari orang 

lain juga bukan ya? 

Pengakuan dan 

semacamnya 

Kalau menurut saya bukan tapi engga 

tau deh kalau dia 
  

Ya ya huum engga 

apa-apa menurut 

kamu kok, terus 

emm lebih kepada 

karena ada tujuan 

yang ingin dia 

capai di masa 

depan gitu ya? 

(Menjawab dengan menganggukkan 

kepala) 

  

Oke bentar ya (Mengangguk)   

Terus menurut 

kamu kira-kira 

kegiatan organisasi 

itu apakah seperti 

sudah mandarah 

daging dengan O? 

Sehingga tidak bisa 

dilepaskan lagi 

gitu? 

Kalau mandarah daging kayaknya engga 

ya, apalagi kalau emang dia udah 

menyelesaikan tugas di situ ya udah, jadi 

bukan emm apa ya engga kayak orang 

yang post power syndrome itu engga, 

kalau emang dia udah selesai dari Senat 

ya udah selesai, nantipun selesai dari 

CAS ya selesai gitu, tapi habis itupun 

dia engga ngerasa kayak “wah aku harus 

ikut organisasi lagi dan jadi ketua lagi”, 

engga, karena itu dia tahu purpose-nya 
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apa 

Hmm, oke oke … 

Udah sih itu aja, 

cepet kan  
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Verbatim Triangulasi Subjek MO dari Subjek A 

Pertemuan Ketiga: Rabu, 28 Maret 2018, pukul 11.30 – 12.05 

Lokasi: Gedung Thomas Aquinas Lantai 3 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Oke Berarti kamu 

kenal A sejak 

kapan? 

Emm semester satu 

  

Satu? Huum   

Dari … Gimana itu 

ceritanya? 

Pertama kenal A tu dulu semester satu, 

karena sekelas, sampai sekarang sekelas, 

cuman aku waktu dulu itu engga terlalu 

yang deket gitu lho soalnya kan aku 

sibuk, tapi aku sering lihat A dia waktu 

itu aktif sih di kelas 

  

Aktif di kelas? (Mengangguk)   

Dalam artian 

aktifnya apa nih? 

Kayak bertanya, presentasi, gitu 
  

Hmm gitu, berarti 

dia termasuk yang 

aktif gitu ya 

Ya kalau menurutku sih gitu 

  

Hmm oke oke, 

terus mulai kapan 

kalian deket? 

Kapan ya? Hehehe kapan ya, waktu itu 

pernah beberapa kali sekelompok sih, 

mungkin ya karena itu ya, iya kayaknya 

itu, cuma aku lupa itu kapan 

  

Hm oke, karena 

sekelompokan gitu 

ya jadi deket? 

Iya 

  

Terus menurut 

kamu A itu 

orangnya seperti 

apa? Dalam hal 

kepribadiannya? 

Emm A itu sebenernya baik sih, 

menurutku 

  

Oke Cuma dia kadang orangnya engga PD,    
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Oh gitu, engga pa 

pa, terusin coba 

Iya gitu jadi terus emm bingungan, 

kayak terlalu banyak mikir hehe 
  

Oh, dia cerita ke 

kamu tiap kali dia 

gitu? 

Iya, jadi kayak emm dikit-dikit gitu dia 

kayak untuk mengambil keputusan itu 

dia juga bingung gitu lho, jadi ya 

sebenernya tu menurutku wajar, cuma 

kalau aku ngelihat ini sebagai cowok 

memang harus lebih tegas dalam 

mengambil keputusan, engga engga 

melulu harus cari pertimbangan, 

mungkin pertimbangan orang lain engga 

apa-apa, cuma ya kembali lagi sih 

soalnya yang membuat keputusan kan 

pada akhirnya dia  

  

Hmm, cuma sering 

tanya pendapat 

kamu gitu? 

Iya 

  

Enaknya antara ini 

atau ini yang mana 

gitu? 

Hehehe, iyaa 

  

Oh gitu  Iya gitu sih   

Oke oke, tapi 

akhirnya A yang 

membuat 

keputusan atau 

Ya akhirnya A sih yang membuat 

keputusan sendiri sih 
  

Hmm oke oke 

hehe, terus 

menurut kamu, A 

termasuk lebih ke 

yang introver atau 

ekstraver? 

Emm introver sih, soalnya dia termasuk 

yang pendiem juga di kelas, hehehe, 

sekarang 
  

Sekarang? Huum   

Hmm, kapan engga 

pendiem kalau 

gitu? 

Kapan ya? Waktu semester-semester 

awal sih dia aktif, ya sebenernya sampai 

sekarang masih aktif sih, cuma engga 

engga yang kayak urakan gitu lho Kak 

  

Urakan? Ahha Urakan tu apa sih … ya engga banyak   
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ngomong orangnya 

Hmm sekarang-

sekarang ini? 

Huum, ya enggak sekarang doang sih, 

dari … mungkin semester tiga 
  

Hmm oke, berarti 

cenderung ke 

introver gitu ya? 

Huum 

  

Terus kalau di 

kelas berarti dia 

orangnya sekarang 

gimana? 

Sekarang … sekarang sih lebih pendiem, 

terus … duduknya sekarang ya kayak ya 

palingan ya kita ini sih, lebih seringnya 

tu duduk sejejer gitu lho 

  

Hmm  Huum satu apa sih namanya satu baris 

nah, aku lihat kalem orangnya sekarang 

hahaha 

  

Hehehe sekarang 

orangnya kalem? 

Kenapa kok tiba-

tiba berubah? 

Aku engga tau ya mungkin kalau dulu 

aku ngelihat kan awal-awal tu masih 

yang geng-geng an gitu lho, sekarang tak 

lihat sih kayaknya ya karena mungkin 

udah deket sama satu kelas karena kita 

sekelas terus tiga tahun, jadinya ya 

pelan-pelan jadi tahu mana yang enak di 

ajakin kelompokan mana yang engga 

  

Emm berarti 

sekarang lebih 

sering sama kamu 

gitu ya? 

Heem 

  

Terus kamu pernah 

engga ketemu sama 

A di satu 

organisasi? 

Organisasi? Aku engga pernah ikut 

organisasi soalnya hahaa 
  

Oh kamu engga 

pernah ikut? Oke 

Iya tapi cuma aku tahu aja ikut apa aja 

aku tahu 
  

Oh gitu Huum cuma aku engga ikut   

Oke, terus menurut 

kamu, dari 

pandangan kamu, 

kinerja dia ketika 

ikut organisasi 

Tak lihat sih kayaknya baik sih kan dia 

ikut jadi apa co-trainer itu kan, ya 

danusan kayaknya dia baik-baik aja, 

terus SGS … SGS juga kayaknya lancar-
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gimana? lancar aja sih … gitu 

Hmm kayak engga 

ada masalah gitu? 

Emm kayaknya sih engga ada masalah 

… kayaknya engga, engga ada sih kalau 

dari aku lihat hehe 

  

Emm oke Cuma mungkin kayak yang capek tapi 

menurutku wajar sih kalau ikut 

organisasi terus capek 

  

Emm pernah bilang 

ke kamu kalau 

capek gitu? 

Iya hehe 

  

Oke, berarti 

menurut kamu A 

apakah termasuk 

orang yang aktif 

dalam ikut 

kegiatan? 

Di kampus ya termasuknya aktif, 

walaupun dia ya yang agak pendiem tapi 

menurutku aktif sih 
  

Aktif? (Mengangguk)   

Emm kalau 

menurut kamu 

orang-orang di 

sekitar A itu 

memandang atau 

menilai A itu 

seperti apa? 

Emm mungkin kayak underestimate aku 

ngelihatnya sih, ya maksudnya yang aku 

lihat di kelas ya, yang aku lihat di kelas 

mungkin anak-anak tu ngelihat A kayak 

underestimate terus emm kayak apa-apa 

dikit itu diomongin gitu lho dari A 

padahal aku ngelihat em A-nya tu ya 

engga gimana-gimana, biasa biasa aja, 

cuma ya ada yang ngomongin kayak 

gitu, kalau misalnya kayak A lagi maju 

atau kelompoknya A lagi yel yel 

misalnya atau lagi presentasi, pasti tu 

ada aja sih yang dari aku denger pasti 

ada aja yang ngomongi A tapi ya tak 

lihatnya sih juga … padahal engga 

ngapa-ngapain … gitu sih 

  

Emm kayak sirik 

gitu kah? Atau … 

Emm iya, emm lebih ke sirik mungkin 
  

Kayak memandang 

sebelah mata gitu? 

Iya huum, ya mungkin itu sih yang bikin 

A jadi engga PD-an 
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Emm, ada 

pemicunya kah? 

Awalnya? Sampai 

temen-temen kayak 

gitu? 

Pemicunya itu apa ya mungkin karena 

A-ya jarang bergaul sama yang cowok-

cowok mungkin   

Hmm Gitu, tapi ya kalau dari aku sendiri sih, 

aku bilang sama A kalau misalnya dia 

engga suka karena … kebanyakan 

cowok di kelas ku itu kayak engga bener 

gitu lho 

  

Engga benernya 

dalam hal? 

Emm mereka sering bikin onar, ribut 

sendiri, ganggu gitu kan, jadi menurutku 

kalau misalnya A engga gabung sama 

mereka, juga suatu hal yang baik juga 

sih 

  

Oh daripada 

kumpul sama 

mereka gitu ya? 

Daripada kumpul sama mereka nanti 

malah ikut-ikutan   

Iya sih, oke oke, 

tapi karena itu 

malah jadi bahan 

kayak gitu gitu 

Huum 

  

Oke oke. Hmm 

terus menurut 

kamu, kira-kira A 

ikut organisasi 

selama ini karena 

apa? 

Karena … mungkin karena dia pengen 

mengembangkan diri, pengen dapet 

relasi di luar kelas karena kalau 

misalnya kita engga ikut organisasi 

kayaknya bakal ya kenalnya satu kelas 

aja, kayaknya sih itu 

  

Hmm itu … 

Menambah relasi, 

mengembangkan 

diri gitu ya 

Huum 

  

Terus menurut 

kamu ada engga 

kira-kira A itu ikut 

organisasi karena 

ingin mendapatkan 

penghargaan dari 

Emm … Gimana ya, ada engga …hehe  
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orang lain 

Engga apa-apa, 

ungkapin aja 

Aku agak susah ngelihatnya kalau yang 

itu ya karena menurutku pasti emm 

orang itu ya ingin berprestasi karena dia 

pengen dipuji sama orang lain, pastinya 

ada sih setiap orang kayak gitu, cuma 

dari A, aku engga engga kelihatan, 

engga bisa ngelihat itu gitu lho, engga 

bisa ngelihat itu 

  

Hmm oke, berarti 

kayaknya engga ya 

Kayaknya engga hehe 
  

Oke, emm kalau 

ikut organisasi 

karena 

menganggap itu 

adalah hal yang 

suatu keharusan, 

itu ada engga? Jadi 

ikut organisasi 

menurut A itu 

adalah hal yang 

harus diikuti 

Kayaknya itu bisa jadi sih  

  

Hmm Iya, karena mungkin mengharuskan 

untuk diri sendiri ya kalau menurutku, 

kalau engga gitu mungkin ya engga bisa 

mengembangkan diri, kalau menurutku 

sih kayak gitu  

  

Berarti lebih ke itu 

ya, mengharuskan 

diri 

Mengharuskan diri buat ikut terlibat, 

gitu sih   

Memaksakan diri Iya, tapi nyatanya kayak berhasil juga 

sih 
  

Emm oke, kamu 

bisa tahu dia 

berhasil dari mana? 

Dari dia … kayak engga keluar dari 

organisasi itu, jadi ikut sampai akhir, 

terus dia co-trainer kan, aku diceritain 

sama temen-temen katanya co-trainer tu 

susah banget, ya ngelihat A bisa 

bertahan sampai akhir ya menurutku itu 
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udah berhasil juga sih, gitu 

Bisa melakukan 

co-trainer sesulit 

itu ya, dia berhasil 

sampe akhir gitu 

Hehe iya 

  

Hmm terus 

menurut kamu, A 

menganggap 

kegiatan organisasi 

adalah hal yang 

penting atau 

engga? 

Karena dia mengharuskan untuk dirinya 

sendiri ya pasti tu suatu hal yang penting 

buat dia 

  

Hmm oke terus 

kamu tahu engga 

cita-citanya A itu 

apa? 

Hehehe emm apa yaa … konselor 

kayaknya 
  

Konselor? Iya engga? Hehe   

Berarti lebih ke 

psikologi gitu ya, 

mau jadi psikolog? 

Iya, huum 

  

Oke, nah terus 

menurut kamu, 

kira-kira A ikut 

kegiatan selama ini 

itu untuk 

menunjang 

mimpinya itu 

engga? 

Iya sih secara engga langsung karena dia 

punya relasi dengan banyak orang, jadi 

dia pastinya tahu gimana emm 

berhubungan dengan orang lain dan itu 

pasti menunjang banget kalau misalnya 

dia mau jadi psikolog atau konselor, 

karena dia pasti bisa komunikasi dengan 

baik sama orang lain 

  

Hmm menurut 

kamu gitu ya … 

Terus kira-kira, A 

kan udah … Eh 

kamu dulu pernah 

berhenti engga ikut 

organisasi engga 

sih A? 

A: Engga 

  

Belum? 

Maksudnya dalam 

A: Engga, aku waktu itu akhirnya keluar 

karena ada problem di dalam, tapi aku 
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waktu satu 

semester engga 

ikut? 

udah ikut setengah semester lebih, ini 

kalau satu semester ada enam bulan, 

berarti aku udah empat bulanan 

Berarti empat 

bulan engga ikut? 

A: Bukan, misalkan Hypno tu satu 

semester enam bulan, aku dah ikut tu 

dari bulan pertama sampai bulan enam, 

di bulan tujuh delapan, eh heem udah 

ikut sampai bulan ke empat, berarti lima 

enamnya aku engga ikut. Mudeng engga 

Kak di sini kak? 

  

Huum, berarti dua 

bulan engga ikut 

apa-apa. 

A: Huum 

  

Enggak ikut apa 

apa? 

A: Heem 
  

Oke ya walaupun 

ada masalah seperti 

itu tapi kan tetep 

dia selalu ikut gitu 

kan, kegiatannya, 

nah ini kira-kira 

menurut kamu apa 

yang membuat dia 

ikut kegiatan terus? 

Emm karena mungkin nemuin 

kenyamanan di situ ya walaupun 

akhirnya ada kegiatan yang dia keluar, 

tapi memang waktu awal-awal pasti 

orang ikut organisasi tu kayak 

termotivasi banget gitu lho, kayak 

menggebu-gebu, bangga ikut organisasi 

ini, walaupun ya awalnya eh akhirnya 

pasti agak nglokro sedikit, ya menurutku 

karena memang baru masuk terus dia 

ngerasa seneng bisa diterima di 

organisasi itu terus merasa bangga juga 

menurutku kayak gitu 

  

Membuat dia jadi 

ikut terus gitu ya 

Huum 
  

Hmm terus 

menurut kamu 

kira-kira A seneng 

engga ya dengan 

ikut kegiatan 

organisasi itu? 

Dilihat sih seneng ya, karena nyatanya 

dia sampai tetep ikut gitu lho, kalau pasti 

orang engga suka organisasi ya udah 

berhenti, tapi A ya tetep daftar lagi, ikut 

yang lain, kayak gitu 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hmm oke berarti 

menurut kamu, A 

Menurutku karena dia seneng sih, jadi 

dia udah menetapkan dirinya sendiri 
MotIn 2 Motivasi 

Intrinsik 
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ikut organisasi itu 

lebih karena dia 

seneng, basic-nya 

karena seneng atau 

basic-nya karena 

untuk mencapai 

cita-citanya tadi? 

kalau dia memang suka organisasi, 

untuk kedepannya mungkin ya itu 

sebagai penunjang aja yang engga secara 

langsung dia langsung dapetin, jadi 

awalnya dari dirinya sendiri dulu gitu 

Kesenanga

n 

Oke oke, dan 

itupun termasuk 

minatnya gitu 

menurut kamu? 

Iya 

  

Oke, terus kamu 

pernah engga 

melihat A dalam 

masa-masa 

kesulitan selama 

ikut organisasi? 

Emm … kayaknya pernah, danusan 

kayaknya ATGW haha 

  

Huum, gimana 

waktu itu? 

Ya karena aku ngelihatnya itu tu kayak 

hampir tiap hari danusan terus, jadi emm 

yang belipun tu kadang bosen, yang 

ngejualpun juga … bosen juga hehehe 

kasian 

  

Dua-duanya bosen 

ya 

Iya haha kasian, terus ya kayak emm 

misalnya kita masuk kelas jam setengah 

delapan yang kalau co-trainer ATGW, 

mungkin harus dari jam berapa 

ngumpulin apanya namanya snack-nya 

dulu terus dibagi-bagiin kayak gitu kan 

ya susah juga sih menurutku 

  

Pernah engga dia 

ngungkapin gitu ke 

kamu? 

Emm palingan bilang capek aja gitu sih 

  

Duh aku capek ig, 

gitu? 

Ya haha 
  

Oke oke, terus 

kamu pernah engga 

merasa kayak A itu 

merasa terbebani 

Emm kalau tugas organisasi sih 

kayaknya engga, mungkin kalau yang 

lain iya tapi engga engga ada 

hubungannya sama organisasi 
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sama tugas 

organisasi itu? 

Merasa engga 

kompeten 

melakukan sama 

tugasnya, kayak 

gitu ada engga? 

Oh bukan masalah 

organisasi gitu? 

Huum 
  

Terus kamu pernah 

ngerasa engga A 

waktu ikut 

organisasi itu 

pernah merasa 

kayak “aku pengen 

keluar ig”, jadi 

udah engga ada 

niatan lagi buat 

ikut organisasi? 

Hmm yang Hypno itu juga, tapi kan itu 

karena memang ada problem internal di 

Hypno-nya sih, jadi ya ya udah kalau 

mau keluar hehe terus di ATGW itu 

kayaknya engga ada sih, menurutku 

kayaknya engga 
  

Dan di Hypno itu 

penyelesaiannya 

hanya satu? 

Keluar? Atau 

sebenernya ada 

penyelesaian lain? 

Iya sih, aku engga ngerti problem 

internal-nya Hypno apa sih, cuma dia 

milih keluar, ya udah 
  

Hmm oke oke, 

terus ketika itu dia 

ceritakah ke kamu? 

Engga, tiba-tiba keluar haha 

  

Tiba-tiba keluar ya 

haha 

Hehehe, ya cuma aku tahu sih kayak dari 

instagramnya dia, dulu kan kalau engga 

salah tu ada piknik apa sih Hypno tuh, 

aku lupa piknik ke mana pokoknya itu 

ada dia, tapi selanjutnya itu kok dah 

engga ada gitu, ya udah 

  

Oh tiba-tiba engga 

ada 

Tiba-tiba keluar ehhe 
  

Oke, hmm terus 

kamu pernah engga 

Hmm … Kalau organisasi … 

organisasinya ya? kayaknya engga deh 
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merasa engga dia 

lagi stress gitu 

tentang organisasi 

nya? 

Hmm Kalau dari organisasi engga    

Hmm masalah lain 

mungkin? 

Ya masalah lain mungkin iya tapi 

menurutku itu engga organisasi 
  

Dan misalkan 

teman-teman di 

dalam organisasi 

pun juga gitu? Dia 

engga pernah 

mengeluh gitu? 

Kayaknya sih engga, paling ngeluhnya 

itu kalau … ya sebenernya ngeluhnya 

engga yang kayak secara fisik dia capek 

itu engga sih, palingan kayak temennya 

ada yang gini, temennya ada yang kayak 

gini, gitu doang, tapi engga yang sampai 

berpengaruh buruk ke dia 

  

Hmm Gitu hehe   

Oke, berarti 

temen? Waktu itu 

pernah cerita 

tentang temennya 

gitu di organisasi? 

Huum huum 

  

Terus kira-kira 

kamu ngerti engga 

cara dia coping 

stressnya dia? 

Makan 

  

Makan? Makan sambel   

Oya? Maem 

sambel? 

Iya og, kan waktu itu pernah makan di 

SS, jadi kayak aku pesen sambelnya itu 

satu porsi, dia pesennya kayak tiga 

empat gitu 

  

Sumpah? Hahaha Iya   

Dia engga makan 

nasinya? Makan 

sambel doang? 

Haha 

Haha ya makan nasinya sih, tapi tapi ya 

sambelnya sebanyak itu 
  

Walah walah Tapi engga tahu itu memang copingnya 

makan sambel atau makan sesuatu yang 
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pedes gitu sih, kayaknya sih yang pedes-

pedes gitu 

Oh gitu, oke haha. 

Udah sih, berarti A 

ikut organisasi 

mungkin ada kayak 

keinginan untuk 

mendapatkan 

pengakuan, 

mungkin ada gitu 

ya 

Mungkin ada tapi engga secara langsung 

kalau menurutku sih 

  

Hmm, terus ikut 

juga karena 

mungkin 

menganggap hal 

tersebut penting 

untuk dia? 

Huum 

  

Terus ikut 

organisasi juga 

mungkin karena 

untuk mewujudkan 

impiannya itu? 

Iya, secara engga langsung  

  

Huum, dan ikut 

terus menerus 

karena mungkin, 

apa tadi? 

Karena dia emm pertama kali masuk 

merasa diterima sama emm anggota 

yang lain 
  

Ada pengalaman 

baik gitu ya 

Iya ada pengalaman baik di organisasi 

makanya dia emm misalnya organisasi 

ini selesai atau kepanitiaan ini selesai, 

dia ikut lagi gitu 

  

Hmm oke, terus 

mungkin basic-nya 

A ikut organisasi 

karena ada 

perasaan senang 

gitu ya? Ketimbang 

emm karena untuk 

mewujudkan 

impiannya itu? 

Iya 
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Lebih kepada 

senangnya 

Lebih ke senengnya dulu sih, untuk yang 

mewujudkannya impiannya mungkin 

memang secara engga langsung dia 

bakalan dapat manfaatnya 

MotIn 2 

Motivasi 

Intrinsik - 

Kesenanga

n 

Hmm gitu oke … 

Oke udah kok 

Cepet banget 
  

Iya bentar tok kan Hehehe    
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Verbatim Triangulasi Subjek RA dari Subjek J 

Pertemuan Keempat: Rabu, 18 April 2018, pukul 12.28 – 13.02 

Lokasi: Gedung Thomas Aquinas Lantai 3 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema 

Oke, aku mulai ya Oke oke   

Nah, jai ini anggep 

aja J-nya engga 

ada ya 

Endak bisa hahaha 

  

Endak bisa? Ya 

pura pura e, acting 

ya acting. Kapan 

pertama kali kamu 

kenal sama J? 

Pas itu PTMB, pas pertama kali ya 

ketemu pas, di oh oh ya pas hahahahaha 

  

Apa og? Ya pas PTMB di Albertus tu lho   

Huum Diceritain gimana ketemunya?   

Heem ga pa pa Jadi waktu itu kan udah kan, barisan gitu 

hahah 
  

Heem Udah baris nih duduk, udah duduk tau 

tau tu temen sebelahku tu ya, terus 

“sini”, apa gimana ya, “sini, J”, gitu, 

terus dia duduk sebelahku, nyempil 

ngambil posisiku jadi aku endak punya 

barisan gara-gara dia 

  

Sumpah? Hahaha dateng telat   

Oh gitu, terus? Terus dia bilang, “eh ini ga pa pa?”, apa 

gimana gitu 
  

Hmm Ya ga pa pa, ya masak ngusir, terus dah 

gitu 
  

Terus? Dia perebut tempatku waktu itu jahaat   

Hahahaha Dah dateng telat, ngambil ngambil haha   

Oh gitu … lha 

katanya takutan 

sama orang baru, 

RA: Soalnya yang itu ngajak tu 

temennya itu lho   
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lha kok wes 

nyempil gitu?  

J: Ya ya ngomong aja 

Oh ya, temen-

temennya dia dulu 

SMA? 

Heem temennya dia, terus ya udah 

  

Oh nyebelahi 

temennya tapi 

malah ngambil 

tempatmu? 

Heem hehe 

  

Oh jan jan. Terus 

gimana prosesnya 

kok bisa deket 

sama J? 

Ya waktu itu udah, habis itu, setelah itu 

ya udah biasa aja, tapi ternyata terus 

sekelas sama dia, waktu itu, terus ada 

dia, oh ya udah to hahaha 

  

Hahaha, terus? RA: Ya udah hahaha 

J: Sumpah 

RA: Di kelas juga bertiga, sama dia sama 

E, ya udah bertiga terus, endak tau 

gimana caranya kok kita bisa bertiga 

terus, endak tau 

  

Ooh, waktu awal 

awal kelas itu 

langsung bertiga 

gitu duduke? 

Langsung bertiga 

  

Hmm RA: Ya J ya? 

J: Endak tau aku lupa  
  

Hihihi RA: Hahaha, iya 

J: Maksude kan dewe ma E kan deket to, 

maksude kan udah udah udah ada 

koneksi gitu lho 

  

Heem J: Kan aku kayak, waktu aku masuk 

kelas, dia engga ngumatke nek ada aku 

gitu lho, ya paling cuma tau, “oh ya ada 

yang namanya E” 

RA: Endak tau namaku hahaha 
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J: Ada yang namanya E 

RA: Eh kita engga kenalan awalnya 

J: Oh waktu… ooh 

RA: Waktu yang di yang di Albertus itu 

kita engga kenalan kayake, makanya aku 

engga tau namanya dia 

Oooh J: Cuman cuman udah nganu ma E ya? 

RA: Hmm 

J: Pokoknya udah oh aman ada E gitu lho 

  

Hmm lha kamu 

kenal E? 

J: Soalnya … piye ya … kan 

RA: Heboh di grup 

J: Heboh… nek nek di grup, aku ki rak 

dilebokke grup ndes 

RA: Mosok to? 

J: Ora ndes  

RA: Hahahahahahaha 

  

Hahahahahaha, 

mesak ake men to 

J: Hahahaha sak ake kandani, invisible 

og, itu lho Kak, yang…temenku yang 

manggil itu tu, yang dia salah diantara 16 

orang 

RA: Hmm ya deng 

J: Kan ada yang masuk psikologi, nah 

yang aku bilang to, nah itu 

  

Apa? J: Yang manggil aku, soalnya aku kan 

kenalnya dia tok, aku engga mau sama 

yang lain tuh, jadi aku nyempil, ke deket 

tempatnya dia 

  

Oh, E itu dia? J: Bukan, T, orang yang beda lagi, yang 

16 orang temen SMA, kan salah satunya 

ada yang masuk psikologi, nah itu 

namanya T, nah itu dia tu manggil-

manggil aku suruh duduk sebelahnya… 

di sebelahnya dia, tapi engga ada tempat 
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duduk, ya wes, aku nekat, soalnya aku 

engga mau sama yang lain gitu to 

Ooh J: Terus ada RA   

Oh hla kenal sama 

E-nya? 

J: Kenal sama E soalnya… ndakan kita 

tu barengan berdua sama kayak grupe 

cewek-cewek? 

RA: … tapi yang di kelas itu kita cuma 

bertiga, bener-bener bertiga tok to kita 

yang di kelas kita? 

J: Lha pas sebelum ning kelas? Sing pas 

makan di TA kan kamu ya ada to? 

RA: Aku ada, kamu ada? 

J: Lupa ig (tanpa bersuara) 

RA: Oh iya iya, aku endak liat kamu 

haha 

  

Ya Allah J: Ya pokoknya tu temenku yang T itu 

sudah kayak punya gerombolan hits gitu 

lho jadi masuk disitu, E juga masuk 

RA: Endak aku engga termasuk 

J: Pokoknya sudah masuk lah, kan kamu 

kan kenal sama geng-nya dan lain-lain? 

RA: Iya sih  

J: Lha ya pokoke sudah deket gitu lah 

RA: Ini kayak mic (HP peneliti) ya gaes 

  

Heem makane 

hehe kesel he 

J: Terus ya udah aku tau aja 
  

Hmm oke, terus 

bertiga terus gitu 

mulai sejak itu? Eh 

tanyanya ke sini 

deng (RA) 

RA: Itu kan masih…itu kan masih 

ber…itu masih rame-rame, begitu tahu 

sekelas terus baru bertiga terus 

J: Soalnya yang diantara rame-rame yang 

kelasnya bertiga ya cuma kita tok 

RA: Huum huum 
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Ooh oke oke, tau 

sekelas terus ya 

udah lah gitu? 

Huum 

  

Oke, terus menurut 

kamu, J itu 

orangnya kayak 

gimana sih? 

RA: Hehehe, J? Kalau awalnya tu ya, 

awalnya tu kayak kayak aku pikir tu 

bakal…aku pikir bakalan cuek gimana, 

kan dia kan chi…cicik cicik Chinese gitu 

to, kan aku mikir, “halah opo mau sih 

temenan sama aku, yang anak gembrot 

deso dan…”, hahaha 

J: Hihihi 

  

Hahaha gembrot 

jare hahaha terus? 

Terus ternyat…ya aku mikir-mikirnya 

gitu kayak, ya dia tu soalnya kayak ya 

misterius gitu lho 

  

Oya? Haha   

Cicik cicik 

terkenal misterius 

ya? 

Huum, kan kayak hits gitu too … 

  

Hits hits heem Terus… tapi ternyata ya setelah tau 

orangnya ya ternyata ya kayak gini ini 
  

Apa piye? Yaa ternyata… ternyata tu dia tu endak 

sombong, padahal kaya banget ya… 
  

Oh gitu? RA: Huum hahaha 

J: Ngawur hahaha 
  

Hahaha, terus? Baik, terus lucu, polos gitu lho, lucu og 

gemesin hahaha 
  

Hahaha, gemesin 

jare. Terus-terus? 

Terus…apa lagi yaa … Apa lagi ya J? 

 
  

Piye? J: Panikan rak lali panikan? 

RA: O ya hahaha panikan haha 
  

Oh haha panikan. 

Paniknya piye? 

RA: Panikan ya panike … misale apa ya, 

nek ada tugas, terus… ya gitu lah panik 

J: Setiap saat og Kak 
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RA: Heem setiap saat hahaha 

Mesti ada yang 

dipanikin gitu? 

Heem … 
  

Oke, terus menurut 

kamu dia 

cenderung introver 

apa ekstraver ig? 

Intro 

  

Oya? Kok bisa?  Soalnya dia itu … dia tu lebih suka 

mager… lebih suka di rumah gitu lho, 

jarang keluar, kalau sama kita bertiga tu 

juga hahaha kita tu semua mager, jadi tu 

begitu pulang kuliah ya pulang, gak ada 

dolan dolan, kita tu endak pernah dolan  

  

Oh Kalau setelah kuliah ya pulang, dah gitu 

tok 
  

Sekalipun engga 

pernah main? 

RA: Pernah, itu aja cuma sekali ya J? 

J: Sing bener-bener pergi cuma buat 

main tok to? 

RA: Heem heem, sekali tok 

  

Kapan itu? RA: Pas…pas 

J: Jonas ndakan? 

RA: Jonas heem 

  

Foto tok? Endak endak foto, makan og   

Oh maem J : Eh eh eh foto foto foto 

RA: Oh iya deng, foto hehehe foto 
  

Kapan itu? 

Semester berapa? 

RA: Semester … lupa ig … awal og tapi 

kayake 

J: Delok o WA-nya E 

RA: Oh ya 

  

Hmm kamu yang 

ngeliat yaa … Oke 

hmm terus, berarti 

introver karena 

(Mengangguk) 
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sering di rumah 

gitu? 

Terus? Ada 

lagikah? 

Ya dia kalau di lingkungan sosial tu 

kayake diem, lebih banyak dieme, baru 

kalau mengenal lebih jauh, baru tau 

orange J gimana gitu, endak kayak, beda 

kalau misalnya sama kayak orang lain 

yang kayak RI, tu kan wes jelas, ekstro 

soale dia kan SKSD sama semua 

manusia to hahaha 

  

Oh gitu oke oke… 

engga kayak RI 

gitu ya 

J: 21 Januari 17, 2017 

RA: Hmm, berarti pas liburan… 
  

Heem J: Semester… naik semester   

Genap? J: Empat heem 

RA: Heem 
  

Oke, terus kalau di 

kelas menurut 

kamu J orangnya 

kayak gimana? 

Kalau di kelas? Orange? 

  

Heem Emm ini kayak piye maksude? Kalau   

Ya pendiem kah 

atau aktif kah? 

Pendiem 
  

Pendiem? Pendiem, kalau lagi dengerin ya diem 

tapi kalau Dosen-e ndak ndak, Dosen-e 

ndak menarik hahaha ngobrol dia hahaha 

  

Oh gitu, ngobrol 

sama siapa? 

Kamu? 

Hahaha ya sama aku 

  

Ya podo wae RA: Soale hahaha 

J: Tapi aku sing ngajak omong, kamu 

engga enak to 

  

Tapi apa? J: Tapi ngajak ngomong terus sama RA, 

kayak “RA, RA”, dia biasane ngetik to, 

terus, “udah biarkan saja” hahaha 
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Hehehe piye ya J: Soalnya tak ganggu 

RA: Ndak deng, soale emang emang 

engga penting untuk didengar ya hahaha 

  

Lha endak 

dimarahin 

Dosennya? 

J: Engga, kan kita paling belakang 

duduknya   

Oh paling 

belakang? Hmm, 

terus selain itu di 

kelas dia gimana? 

RA: Yaa… Apa lagi ya … ya itu sih, 

udah itu aja deh 
  

Itu tok? Hehehe RA: Hehehe heem   

Hehehe, 

jarang…jarang 

tanya? 

Jarang, dia sukanya itu, apa namanya 

Kak, tanyanya itu ke sebelah, engga 

berani, “J, tanya J”, “endak mau” hahaha 

  

Oh gitu oke oke Tanyanya ke temen   

Dia punya 

pertanyaan tapi 

ditanyain ke 

temen? 

Heem heem, padahal pertanyaannya tu 

brilliant lho hahaha 
  

Oh gitu ooh J: Dia juga punya kalau  

RA: Endak 

J: Misalnya disuruh, “habis ini apa to 

J?”, “tanya to”, (RA menggelengkan 

kepala), sama aja lah pokoknya 

  

Iyo podo wae gitu 

ya 

J: Sama aja 
  

Oke, terus kamu 

sebelumnya 

pernah se 

organisasi endak 

sama J? 

Pernah 

  

Kapan? Job Fair ini   

Job Fair yang 

kapan? Sekarang? 

Heem 
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Terus kerjanya dia 

gimana di situ? 

… Belum play og 
  

Belum play? (Menggelengkan kepala)   

Lha selama ini 

kumpul-kumpul 

kayak gitu? 

Kumpule cuma pas rapat, rapate juga 

cuma cuma berapa kali tok … ti...ga   

Hmm tapi selama 

itu dia gimana 

kerjanya? 

Kinerjanya 

Mantap hahaha 

  

Oh mantap? Mantep   

Kok bisa? RA: Ya kalau hehehe kalau kalau telepon 

teleponin…aku tapi endak pernah liat 

kamu telepon telepon 

J: Huum 

  

Ooh J: Jadi to Kak, kan jaga SSCC yang 

kemarin kadang per per minggu sekali, 

harusnya ya hahaha, itu aku tu jatahnya 

ama temenku yang satunya, RA sama E, 

jadi jarang ketemu aku, jarang tau aku 

  

Hmm J: Ngangkat telepon, mengetik   

Hmm J: Cuman tau kalau aku sering typo haha   

Oh gitu, sering 

typo dia? 

RA: Heem 
  

Parah po? Parah banget   

Contoh contoh? Emm dia engga speako… dia engga typo 

tok tapi ngomong tu yo salah nek dia 

sukanya 

  

Hmm Ya udah itu   

Lha contohnya 

apa? Haha 

Contohnya apa? 

Kalau typo banyak banget Kak 

  

Heem Banyak banget sampai engga tau yang 

mana soale banyak banget sampe kadang 
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tu, “kamu tu”, sampe aku mikir banget, 

ini J sebenernya menulis apa ya 

Ooh Tapi hihii endak endak kebaca gitu   

Typo-nya itu 

misalkan, piye ya, 

kosakatanya yang 

beda atau kayak a 

jadi u, gitu gitu 

Enggak 

  

Piye? Itu cuma apa namane kayak nek yang 

sebelah sebelahan tu lho 
  

Sebelah 

sebelahan? 

Kayak “n” sama “m” kan sebelah, lha dia 

kepleset sebelah sebelahe 
  

Ooh Tapi kadang terereret yo ah ki koyo nek 

hahah nganu, meh ngetik ta… tangane 

mlaku dewe to haha 

  

Hahaha oh gitu, 

oke oke,  

J: Haus banget 
  

Minum minum. 

Terus menurut 

kamu emm J, ada 

kok (minumnya), J 

orangnya termasuk 

yang aktif ikut 

organisasi emm 

kegiatan di 

kampus gitu engga 

sih? 

Kalau sekarang sih iya 

  

Hmm Heem   

Hahaha terus? Hahahahaha   

Haha ikut apa aja? Deknen ikut dulu to PTMB, terus 

Soegijazz, Job Fair ini dua kali, terus 

panitia seminar, ya to? 

  

Heem Terus Asdos   

Heem. Kamu 

panitia seminarnya 

Engga   



541 
 

 

engga ikut po? 

Kenapa? Engga tau engga dipilih og hahaha   

Oh gitu Heem itu dipilih og   

Oh, dari dari mbak 

mbaknya yang di 

sana itu? 

Heem 

  

Hmm oke, berarti 

dia emm mulai 

aktifnya akhir-

akhir ini?  

RA: Kalau yang PTMB tu endak og 

PTMB tu waktu semester … masuk … 

lupa ig, yang PTMB yang pokoknya 

PTMB yang sat…setahun setelah 

ndakan? 

J: Semester tiga 

RA: Yang kamu berarti yang angkatan 

2016 kan? 

  

Heem Angkatan 2016 nah mulai itu   

Hmm Terus Soegijazz, sekarang rame job dia 

hehehe 
  

Oh gitu … Job apa 

nih 

Ya itu job…seminar, Job Fair 
  

Oh hmm, berarti 

termasuk aktif? 

Heem 
  

Dari dulu kah 

aktifnya 

termasuknya? 

Engga 

  

Akhir-akhir ini? Tapi yang PTMB dah dari lama   

Hmm … berarti 

aktif apa engga? 

Aktif 
  

Ya hahaha oke Piye ya hahaha   

Terus emm 

menurut kamu 

orang-orang di 

sekitarnya J 

menilai dia seperti 

… Enggak tau 
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apa sih? 

Enggak tau? Ya sama … ya kalau setauku ya itu … 

panikan, panikan tu yang nomer satu sih 

harusnya yang tak sebutin ya 

  

Oke, nomer satu 

panikan … 

Heem. Tapi dia tu lucu kalau panik tu 

kadang … hahaha 
  

Oh iya, mbok 

kerjain mesti 

senenange? 

Enggak? 

Apalagi ya … hmm  

  

Apa? Oh kalau … eh ndak tau deng   

Apa? Endak tau aku   

Endak pa pa endak 

pa pa, omongin aja 

Panikan, terus … ya itu sih memang apa, 

tau nek orange mager, sama soale aku 

juga 

  

Kamu juga apa? Mager   

Oh mager hahaha 

oke oke, hmm dah, 

itu aja nih? 

Heem 

  

Heem. Terus 

menurut kamu 

kira-kira, apa sih 

alasannya J ikut 

organisas… ikut 

kegiatan di 

kampus selama 

ini? 

Cari… cari pengalaman, ya to J ya? … 

Biar CV-ne ndak kosong hahahaha 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Oh gitu, dia pernah 

bilang gitu? 

Iya hahaha 
  

Biar CV-nya 

engga kosong? 

Ya cari pengalaman, kan kan wadah 

belajar kan di kuliah, gitu katane, ya 

ndak J? ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Oh, terus terus? Hehehehe, ya itu itu aja   
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Itu? Oke. Terus 

menurut kamu 

kira-kira J ikut 

kegiatan selama ini 

tu untuk 

mendapatkan 

penghargaa… 

emm bukan, heem, 

penghargaan dari 

orang lain engga 

sih? 

Engga 

  

Engga? Engga   

Sama sekali engga 

ya? 

(Menggelengkan kepala) 
  

Kalau untuk 

menghindari kayak 

ancaman… kita 

kan dulu ada 

kayak rumor nih 

misalkan minimal 

sertif harus punya 

berapa, nah kayak 

gitu 

Oh heem 

  

Ada engga, untuk 

menghindari 

ancaman itu? 

J? 

  

Heem Kayaknya engga deh   

Engga? Emang mau cari pengalaman wae   

Emm Ya ndak? Iya to … haha   

Oke oke haha, 

hmm terus kira-

kira J ikut 

organisasi, itu 

apakah ada 

perasaan kayak, J 

anggep itu adalah 

suatu keharusan, 

yang mahasiswa 

Endak 
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harus lakukan 

gitu? 

Engga? Kayaknya endak, ya … emang cari 

pengalaman. Emang tujuane cari 

pengalaman, buat ya biar nanti biar nanti 

… apa …  

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Kerja? Anu … biar nanti opo … aku mau 

ngomong opo hahaha 
  

Untuk kerja kah? 

Atau untuk apa? 

Ya engga tau ya mungkin ya dia kan dari 

dari dari apa namanya dari organisasi itu 

kan dia pasti mendapat sesuatu to 

  

Heem Ya buat pengalaman, mengasah ngasah 

gimana kerja sama orang lain kek 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Hmm Gitu   

Hmm oke, tapi 

kalau menganggap 

suatu keharusan 

tadi tu kayaknya 

engga? 

(Menggelengkan kepala) 

  

Heem oke, terus 

menurut kamu, J 

nganggep ikut 

kegiatan itu 

penting engga sih?  

Kegiatan itu? 

  

Penting engga? 

Heem, ikut 

kegiatan itu 

penting engga buat 

dirinya dia? 

Penting mungkin 

  

Heem Heem, kan pengalaman didapetnya dari 

situ, ya engga? 
  

Heem oh gitu Hahaha   
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Berarti penting ya? Heem   

Oke, terus kamu 

tau engga cita-

citanya dia apa? 

Jadi wanita wanita suks… wanita karir 

yang sukses, gitu ketoke yaa   

Ketoke hehe Hehehe   

Lha kamu kok bisa 

bilang gitu? 

Soale deknen… apa ya… ketoke… apa 

ya dulu ketoke pernah bilang  
  

Hm RA: Apa engga ya? Aku lali ig J 

J: Aku yo lali ig pernah ngomong opo 

rak 

RA: Kamu pernah bilang apa? 

Hahahahaha. Pokoke pengen jadi sukses 

gitu lho 

  

Oh Ya to?   

Untuk pekerjaan, 

spesifiknya engga 

engga engga 

cerita? 

RA: Pengen jadi … 

J: Masuke dimana wes, masuke dimana? 

Diantara bidang psikologi segala bidang 

psikologi aku pengen masuk mana? 

Pengen masuke mana? 

  

Inget ndak? PIO ketoke?   

PIO? Heem, iya   

Pernah pernah 

bilang? 

Ketoke pernah 
  

Hmm emm HRD 

gitu? 

Iya kayaknya 
  

Kayaknya … oke, 

lha terus menurut 

kamu emm J ikut 

organisasi selama 

ini apakah untuk 

mendukung cita-

citanya itu? 

Iya kayaknya 

  

Hmm Iya heem kayaknya sih iya hahahaha   
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Oke, kok bisa 

gitu? 

Ya kan apa ya… engga tau… ya 

mungkin kan dari… dari pengalamannya 

sama orang lain kek atau deknen kan 

pengen jadi itu apa … apa tu … yang di 

… deknen tertarik untuk apa namanya ya 

…  

  

Apa? Aslab ama PPT tu lho kan deknen ada 

tertarik ke sana, kan itu kan nanti nek di 

HRD kan penting to nek ada bekal itu, ya 

itu mungkin 

ReIden 2 

Regulasi 

Identifikasi 

– 

Menentukan 

Tujuan 

Heem, berarti 

kemungkinan emm 

ikut organisasi 

karena untuk 

mewujudkan eh 

menunjang cita-

citanya? 

Yaa heem 

  

Oke, terus emm J 

kan berarti dulu 

semester satu ikut 

ini, terus ikut itu, 

kan lumayan 

banyak nih 

ikutnya, kira-kira 

apa yang membuat 

dia ikut terus 

menerus, kegiatan 

di kampus? 

… Apa ya 

  

Hahahaha Engga tau … ya cari pengalaman … 

mungkin memperbanyak pengalaman 

lebih lagi kali, biar engga cuma di sini 

tok, kan mesti orang-orangnya juga beda 

to, mungkin dia pengen banyak banyak 

ketemu banyak orang yang 

beranekaragam jadi tau gimana 

menghadapinya gitu kek 

ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 
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Wejyan … Ya kali hehehehe   

Oh gitu … Oke 

oke, hmm terus 

apakah emang J itu 

seneng sama emm 

kegiatan di 

kampus gitu? Aktif 

di organisasi? 

… Kalau yang … ada danusnya dia 

engga suka deh hahaha 

MotIn 1 

Motivasi 

Intrinsik - 

Minat 

Oh gitu… pernah 

bilang juga? 

He’eh hahaha 
  

Hmm kalau ada 

danus engga suka 

gitu? 

Heem, soale mang ribet, mungkin dia tau 

dari ceritaku kali ya hahaha   

Hmm, kamu ikut 

yang ada 

danusnya?  

Heem, dan danusku tu emang ribet dulu 

ampe denda denda gitu to   

Hmm terus Makanya dia endak mau kali ya, karena 

kan dia sebelume PTMB terus aku ikut 

yang danusan itu terus dia mungkin kan 

tak certain mungkin endak mau yang 

danusan, soale emang kayak malah aku 

rugi gitu lho hehehe 

  

Engga engga dapet 

manfaat banyak 

malah rugi? 

Heem 

  

Oh oke oke, hmm 

berarti karena 

senang? Ikut 

organisasi karena 

dia senang kah? 

Engga tau ya 

  

Engga tau? Seneng engga ya? Seneng engga J?   

Kalau dilihat dari 

ceritanya gitu? 

Mungkin dia pas 

lagi cerita 

berbunga bunga 

atau kayak gimana 

Jarang cerita tentang itu og 
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gitu? 

Hmm Jarang cerita sih   

Oke, jarang ceri… Biasa aja   

Heem, oke  Kayaknya hahaha   

Biasa aja, oke, 

atau kayak karena 

memang kayak 

minatnya dia aktif 

di organisasi gitu 

engga? 

Kayaknya engga 

  

Oh kalau itu 

engga? 

Heem 
  

Berarti hanya 

untuk pengalaman 

gitu ya 

Heem 

  

Oke, terus berarti J 

pernah engga ya 

cerita tentang 

kamu eh cerita ke 

kamu tentang 

masalah-masalah 

yang dia dapetin di 

organisasi? Kayak 

kesulitan 

kesulitannya gitu? 

Engga? 

Ketoke ndak pernah 

  

Hmm apakah 

endak pernah itu 

emang 

kemungkinan 

engga ada 

masalah? Eh eh 

kaget aku (Lolipop 

yang sedang 

dimakan subjek 

RA jatuh ke 

rambutnya) 

Hahahaha 
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Yah rambutnya 

laper ya 

Hahaha 
  

Hahaha Apa? Kesulitan apa?   

Tadi kan eem 

engga pernah 

cerita nih tentang 

kesulitan di 

organisasi? 

Heem 

  

Apakah engga 

pernah ceritanya 

itu emang karena 

engga ada masalah 

makanya dia egga 

cerita ke kamu 

atau? 

Kayaknya engga ada deh mungkin engga 

ada masalah ya 

  

Hmm RA: Apa dia tidak menganggapnya 

masalah 

J: Kayake kayake lupa nih orang nih 

haha 

RA: Heem coba ingetin coba 

  

Lupa? Ingetin apa? J: Yang pas PTMB, sing B ki lho inget 

rak to 

RA: Oya 

J: Lha kuwi lho 

RA: Ya ya ya 

  

Oya? Heem itu 

kenapa 

Ada ada masalah 
  

Ada masalah? Heem   

Heem, terus ketika 

itu?  

Masalahnya diceritain ndak ini? 
  

Ya boleh intinya 

aja, namanya 

diilangin 

J: A 

RA: B to ya 

J: Oh B hahaha 
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Percuma tadi kamu 

udah bilang juga 

sih hehehe 

J: Gak pa pa gak pa pa 

RA: Itu kok apa masalahe deknen kayake 

yang… cowok tapi tu kerjane endak 

bener, terus dia cowok tapi males malah 

males bawa bawa barang yang gedhe 

padahal padahal deknen dah janjikke apa 

gimana sih? Dah janjikke. Dah janjikke 

tapi malah ndak mau bawa karena males, 

ndakan? 

  

Hmm oke Pokoke ya kerjanya tu endak bener   

Hmm, terus ketika 

itu dia merasa 

kayak stres gitu 

tentang itu? 

Engga 

  

Oh engga Cuman kesel aja gitu   

He’eh kesel oke 

oke, terus yang 

dilakuin dia waktu 

itu apa ig? 

Lupa 

  

Lupa? Marah-

marah mungkin? 

RA: Kamu bawa dispenser ya? 

J: Heem 

RA: Terus jadine yang bawa dispenser 

sapa? 

J: Tak buat di rumah ketoke apa ya, 

kemarin ketoke seingetku ya aku akhire 

buat teh e di rumah 

RA: Oh berarti endak bawa dispenser? 

Engga jadi? 

J: Kayake pas hari H-ne tok, cuma kan 

pikire dibuate pas H-1-ne, dan pas hari 

H-ne kuwi endak perlu bawa bawa 

kayak… aku yo lali ig Kak, maksude 

kayak teh e kan, teh kan nggodhog-e 

lama to, teh-e soale pake-e tu kayak 

flake… 
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Serbuk? J: He’em sing masih itu lho sing banyak 

banyak residune terus digodhog 

RA: Residu hahaha 

J: Lha itu kayak digodhog sek to lha itu 

ketoke nek ndak nek ndak salah inget, 

akhire ya tak masukke plastik, tak bawa 

ke kampus 

  

Hmm tanpa 

dispenser? 

J: Heem soale kan pikire tu kayak… 

ketoke lho ya… tak buat di rumah to, 

sama Koor soale rumahku mbek Koor itu 

deket 

RA: Ketoke kamu endak cerita yang ini 

deh 

J: Aku ya lupa soale, aku ingete kayak 

gini, pokoknya, he’eh ketoke aku engga 

cerita wes, aku tu cuma cerita kesel wae 

deknen engga bawa 

  

Hmm J: Terus aku buat di rumah tak plastiki, 

besoke baru tak dimasukke dispenser, 

kan haruse dari rumah kan udah… dari 

dispenser gitu lho jadi endak endak 

perlu, kan bawae juga ngono, lha mosok 

pake plastik isinya kan hahaa 

RA: Heem 

  

Heem heem J: Plastik bening gitu aneh banget sih, 

koyok air kobokan 
  

Hmm oke oke J: Sama ini lho Kak kayak aku pernah 

cerita yang kayak aku tu typo nulis nama 

perusahaan 

RA: Oya 

  

Oke heem Itu sebuah masalah ya J itu? Oh ya deng 

sampe panik gitu og 
  

Oh sampe panik? Sampe panik lha soale kan salah nulis 

nama perusahaan to, takute nek nanti di 

sana ne malah kenapa kenapa kan nama 
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UNIKA yang itu 

Huum yang kena?  Heem   

Paniknya gimana 

dia? 

“Heh piye nih tadi to aku salah”, hahaha 
  

Oh gitu Ya gitu lah, “he nanti aku ke sana lagi 

engga ya? Nanti bilang engga ya?” 
  

Walah Heem to?   

Hmm, terus yang 

dia lakuin setelah 

itu apa? 

RA: Ke sana lagi ya? 

J: Heem 
  

Ke sana? RA: Ke SSCC lagi terus ngomong 

J: Aku bilang 
  

Bilang ke? RA: Bilang nek typo, nek aku salah 

ngomong eh salah ngetik 

J: Heem nek aku salah … salah ngetik. 

Tak ganti ya… aku scan ulang ke 

perusahaan yang sama, jadi aku sent dua 

file 

  

Ooh J: Hahaha   

Yang salah cuma 

yth-nya doang? 

J: Bukan, nama nama perusahaannya 

misalnya tu kayak nama UNIKA jadi 

UNIKO hahaha 

RA: Ahahahaha 

  

Ooh J: Kan endak sopan to Kak   

Itu file? Bentuk 

file? 

J: Endak, kepada yth surate. Kepada yth, 

HRD PT apa misal HRD UNIKA 

Soegijapranata, UNIKA Soegijapriniti 

gitu hihi 

RA: Hahahahaha 

  

Hahaha sumpah 

ya, itu dalam 

bentuk dokumen, 

apa, word? Apa di 

J: Di emailnya jadi email terus ada 

attachment-e, lha emaile tu kan mesti 

dibaca sek to, nah itu yth ne sing salah 

kan menurutku itu kan nama perusahaan, 

mosok salah sih kan kayak bodo banget 
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emailnya? gitu lho cuman aku… 

RA: Itu dipikirin dari kayak sepanjang 

dari awal sampe akhir 

J: He’eh 

Sampe akhir tu 

sampe kapan? 

Jadi kan itu deknen jaga SSCC terus 

kelas 
  

Heem Nah sepanjang kelas itu to, deknen 

bingung 
  

Oh Terus baru setelah selesai kelas balik lagi 

ke SSCC 
  

Terus kirim ulang 

lagi? 

Iya 
  

Bingungnya piye 

ig di kelas? 

Ngomongnya “ki 

piye ki ki piye ki”? 

Ya itu tanya terus, “enake piye ya, aku 

bilang engga ya bilang engga ya tapi 

terus piye, salah” haahaha 
  

Oh, wajahnya 

mbek serius gitu? 

RA: Iya haha ya panik gitu, lucu og tapi 

og 

J: Hi sumpah ya 

RA: Hahahaha 

  

Oh jan jan, terus 

selain itu ada 

masalah apa lagi 

ga? 

RA: Apa aku diingetin to, kalau aku 

engga diingetin tu lupa yo 

J: Masalah apa ya, aku yo lali ig, aku 

kemarin ngomong apa aja? 

  

Itu sih dua itu J: Itu tok to   

Huum, oke. Berarti 

kemungkinan 

engga ada lagi ya? 

(Menggelengkan kepala) 

  

Terus pernah 

engga kayak kamu 

tahu J itu merasa 

kayak terbebani 

sama tugasnya di 

organisasi? 

Kayaknya engga engga pernah merasa 

terbebani 
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Hmm engga 

pernah? Oke, 

endak pernah 

cerita-cerita juga 

gitu ya?  

Engga 

  

Oke terus kalau 

kayak J merasa 

tidak kompeten 

menghadap… 

me…ngerjakan 

tugasnya di 

organisasi gitu 

juga pernah cerita 

engga? Tidak 

kompeten? 

Tidak kompeten? 

  

Heem Engga kompeten?   

Heem … Engga, engga kayaknya   

Hmm Sangat kompeten og   

O gitu, sangat 

kompeten? 

(Menganggukan kepala) 
  

Oke oke, emm 

terus ada juga 

engga kamu tahu 

dia punya masa-

masa dimana 

kayak endak ada 

lagi niatan untuk 

ikut organisasi? 

Engga 

  

Hmm engga 

pernah bilang? 

(Menganggukan kepala) 
  

Oke, emm berarti 

dia juga engga 

pernah kayak 

merasa stres gitu 

ya tentang 

organisasinya? 

Engga 

  

Engga? (Menganggukan kepala)   
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Hmm … oke deh 

udah kayaknya og 

hehe, gitu doang. 

Sek sek, tak lihat 

dulu, berarti kalau 

disimpulin, J ikut 

organisasi itu 

untuk pengalaman 

tadi kan? 

Heem 

  

Emm kalau untuk 

mendapatkan 

penghargaan dari 

orang lain itu 

kayaknya engga? 

(Menganggukkan kepala) 

  

Terus untuk 

menghindari 

ancaman tadi sertif 

itu juga engga? 

J: Oh ya ini harus tak ingetin lagi ya, 

waktu PTMB itu kan kita bertiga sempet 

meh daftar kan karena modele, kita 

pikire sertifika sertifikat tu lho, inget 

ndak 

RA: Oh ya ya 

J: Ada enam sertifikat, terus kita 

akhirnya milih ikut dua apa satu gitu lho 

RA 

RA: Heem heem 

  

Hmm Awalnya kita mikir gitu, tapi kan 

ternyata kan endak ada to sertif 
  

Hemm Tapi setelah kita engga… setelah kita tau 

engga ada sertif juga kita tetep tetep mau 

ikut, karena memang cari pengalaman ReIden 1 

Regulasi 

Identifikasi 

– Kesadaran 

Menilai 

Aktivitas 

Itu itu kalian 

taunya itu ketika 

masih di PTMB? 

Masih di PTMB 

  

Hmm Masih PTM… setahun kita kuliah deh, 

kan itu 2015 terus habis itu OPREC 

2016, OPREC PTMB 2016 gitu 
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Heem, berarti 

ngerti engga perlu 

sertif itu lagi 

setelah eh ketika 

masih di PTMB-

nya? 

RA: … Kapan ya J? 

J: Aku sih ingete setelah maksude PTMB 

tu setelah…setelah ikut PTMB aku 

ketoke kayak tanya tanya mbek Kating 

pokoke 

RA: Engga ada 

J: He’eh, oalah ternyata engga ada tapi 

aku udah tau… 

RA: Heem 

J: Tapi waktu setelah masuk PTMB itu 

  

Oh berarti waktu 

ikut kegiatan 

PTMB? 

J: He’eh seingetku itu 

  

Oke oke Tapi setelah itu tetep, tetep ikut dia kan 

juga tetep ikut banyak 
  

Heem oke, terus 

ndakan ada masa 

kosong dia engga 

ikut organisasi 

sama sekali? 

Ada, setelah yang PTMB sampe 

Soegijazz itu to 

  

Heem, itu jarak e 

berapa semester? 

Lupa … lupa 
  

Kamu ya lupa? J: He’eh kemarin kan aku yo lupa tak 

inget-inget ah kapan ya, kok lali terus ya 
  

Dua semes…satu 

tahun ada engga? 

RA: Ada engga ya … Soegijazz tu tahun 

berapa? 

J: Lali aku 

RA: Aku yo lali 

  

Lali, oke J: Asdos eh pas kita Asdos tu semester 

… lima 

RA: Lima eh … lima heem lima 

J: Kita Asdos tu semester lima to, itu Job 

Fair, berarti Soegijazz tu semester empat, 
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anggep wae semester empat 

Heem RA: Semester empat   

PTMB-nya? J: Semester…   

Tiga? J: Tiga.  

RA: Tiga to? Antara dua ke tiga, kan 

libur to? Dua ke tiga 

  

Heem, berarti 

belum masuk ke 

tiganya ya? 

J & RA: Belum 

  

Oke J: Pas semester tiga berarti aku engga 

ikut apa apa ya 
  

Hmm, ketika itu 

dia kenapa ig 

engga ikut apa 

apa? 

Kurang tahu saya 

  

Oh kurang tahu? 

Engga cerita? 

Atau mungkin itu… deknen engga ada… 

engga ada organisasi yang dipengen 
  

OPREC? RA: Heem engga ada yang OPREC atau 

dia engga ada yang dia mau 

J: Soalnya danus haha 

RA: Heem danusan 

  

Oh danusan 

semua? Oh 

J: Kan jarang to? Biasane kan 

universitas, nek ndak kayak PTMB itu 

kan endak ada danusnya 

  

Heem J: Cuma itu tok 

RA: Huum lha yang engga ada danusnya 

apa jal? Kabeh semua kayaknya ada 

danuse to? 

  

Heem. Hmm oke, 

berarti antara apa 

tadi? Lupa ig aku, 

dia engga ikut 

waktu itu antara … 

memang engga 

Engga ingin … ndak ingin karena engga 

ada yang dia banget, maksudnya dia ya 

engga mau, ya karena dia engga ingin, 

engga ada yang… panitia yang dia mau 

gitu lho 
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ingin atau? 

Oh heem heem. 

Kalau engga 

semuanya yang 

OPREC danusan 

semua? 

Heem 

  

Oke oke Tapi kayake nek nek yang segitu segitu 

tu engga ada yang engga ada yang 

OPREC, biasane tu yang OPREC tu yang 

kayak akhir akhir tu lho, kayak Sporta, 

Picaso sama yang satu lagi, apa itu kan, 

juga mesti kan akhir akhir to, mesti yang 

di semester gen… semester… 

  

Akhir tahun 

maksudnya? 

Heem akhir tahun 
  

Ganjil? Heem   

Hmm Di situ juga kayake jarang tak liat banyak 

OPREC 
  

Hmm hmm oke 

oke, berarti emm 

ada ikut organisasi 

ada karena untuk 

menghindari 

ancaman sertif itu, 

tapi di awal? 

(Menganggukan kepala) 

  

Terus begitu tau 

udah, ya udah 

engga pa pa 

dilanjutin gitu, 

tetep ikut? 

(Menganggukan kepala) 

  

Di semester tiga 

engga ikutnya 

karena mungkin 

danusan semua 

yang buka 

OPREC-nya? 

(Menganggukan kepala) 

  

Terus kira-kira Berubahnya … kapan ya …   
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motivasinya dia tu 

kan berarti 

berubah nih, 

tadinya karena 

sertif terus 

sekarang jadi 

mungkin untuk 

pengalaman, itu 

kira-kira 

berubahnya kapan 

berarti? 

Setelah tau 

sertifnya itu engga 

engga harus enam 

kah? 

Ya pastinya, soalnya itu kan engga jarake 

engga lama to yang kita tahu, yang kamu 

dari PTMB sampe tau ternyata sertif 

engga butuh, itu kayake engga lama 

jarake og, tapi dia tetep pengen nyari gitu 

lho nyari nyari yang lain, sampe akhirnya 

deknen ditawari yang Soegijazz itu kan, 

terus ikut 

  

Hmm hmm … 

yang nawarin 

Soegijazzz siapa?  

RA: Sapa ya? Bu K ndakan? Bu K 

J: Lewat Komting, lewat JO tu lho sing 

bisa dan punya mobil itu 

  

Oh oke J: Terus V   

Hmm … oke, 

berarti berubahnya 

setelah ketika itu 

ya, tau sertifnya 

engga butuh lagi? 

Heem 

  

Berubah 

motivasinya?  

(Menganggukan kepala) 
  

Oke, terus emm 

menurut kamu 

juga dia ikut 

organisasi untuk 

menunjang cita-

citanya tadi? 

(Menganggukan kepala) 

  

Jadi wanita yang (Menganggukan kepala) Heehehe   
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sukses? 

Hahahaha J: Kurang kurang RA, sekarang jadi Ibu 

yang baik dan sukses 

RA: Hahaha ya siap 

  

Oke, tambah 

komplit sekarang 

J: Hahahaha 
  

Terus dia kenapa 

kok ikut kegiatan 

terus menerus 

selama ini kamu 

engga tau ya tadi 

jawabnya? 

(Menggelengkan kepala), ya itu cari 

pengalaman kan 

  

Oh ya ya, cari 

pengalaman 

Heem 
  

Terus ikut 

organisasi juga 

penting buat dia 

karena ya untuk 

pengalaman itu? 

Heem 

  

Terus kalau 

senang? Ya 

kayaknya senang 

terhadap kegi… 

eem aktif ikut 

organisasi, itu juga 

iya to? 

Yes yaa … 

  

Seneng engga sih 

dia? 

Seneng engga? Biasa aja kayaknya 
  

Oh biasa aja … 

berarti tu  

Tapi tu 
  

Heem? RA: Yaa engga tau deh, biasa aja 

mungkin hahaha 

J: Engga pernah cerita yang sampe, 

“seneng banget RA aku hari ini” 

  

Oh engga pernah? Heem   
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Oke, oke terus 

kalau karena minat 

kayaknya engga ya 

tadi? 

Engga … apa tadi lupa aku 

  

Lupa Engga ngerti ya … engga kayaknya 

hehehe 
  

Kayaknya engga? 

Terus kayak emm 

masa kesulitannya 

tadi waktu di 

PTMB sama apa 

tadi satunya? 

Job Fair 

  

Oh ya Job Fair, 

typo? 

Heem 
  

Terus merasa 

terbebani terhadap 

tugasnya, 

kayaknya engga? 

(Menggelengkan kepala) 

  

Merasa tidak 

kompeten 

kayaknya engga 

juga? 

(Menggelengkan kepala) 

  

Merasa akhirnya 

dia engga punya 

niatan untuk ikut 

organisasi lagi 

kayaknya juga 

engga ya? 

(Menggelengkan kepala) 

  

Oke, udah sih, 

sudah selesai, 

terimakasih ya 

hahahaha 

Ya  
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