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LAMPIRAN 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Identitas subjek 

1. Nama     :  

2. Nama panggilan  :  

3. Tempat, tanggal lahir : 

4. Domisili   : 

5. Cita – cita   : 

6. Pendidikan   : 

7. Pekerjaan   : 

8. Hobi    : 

B. Identitas keluarga 

1. Nama/Inisial Ayah  : 

2. Tempat, tanggal lahir : 

3. Pendidikan ayah  : 

4. Pekerjaan ayah  : 

5. Nama/Inisial Ibu : 

6. Tempat, tanggal lahir : 

7. Pendidikan Ibu   : 

8. Pekerjaan Ibu   : 

9. Jumlah saudara  :   P = … L = … 

C. Pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialami oleh subjek 

1. Jenis kekerasan seksual yang terjadi 

2. Kapan kejadian tersebut terjadi (usia, pendidikan) 
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3. Lokasi kejadian 

4. Adakah orang lain yang melihat/mengetahui kejadian tersebut 

5. Berapa lama kejadian tersebut berlangsung 

D. Dampak psikologis 

o Dampak negatif : 

1. Depresi (pandangan diri rendah, mengkritik diri, harapan negatif) 

2. Perasaan cemas (reaksi emosinal, kognitif, fisiologis) 

3. Stres (fisikal : pusing, sakit punggung dll, emosional : sensi 

mudah marah, burn out, gugup, intelektual : mudah lupa, sulit 

konsen dan sulit membuat keputusan) 

4. Rasa malu (pelanggaran moral) 

5. Rasa bersalah (instingtif : nilai vital individu, narsistik : tidak 

sesuai dengan standard idealnya, religius) 

o Dampak positif : 

1. Penyesuaian diri (realita objektif, gambaran diri positif, 

mengekspresika diri dengan baik, adaptasi dengan tekanan dan 

masalah juga memiliki relasi interpersonal yang baik) 

2.  Meningkatnya perilaku beragama (mencari perasaan aman, 

damai dan sejahtera) 

3.  Adanya usaha untuk meningkatkan kepercayaan diri 

(mengutarakan pendapat dengan berani, mementukan keputusan 

sendiri, yakin pada kemampuan sendiri dan menilai diri sendiri 

positif) 

4.  Penyesuaian diri dengan pengalaman  hidup baru, memulihkan 

diri. 
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E. Cara subjek merespon keadaan kekerasan seksual tersebut 

F. Faktor – faktor yang mempengaruhi dampak psikologis 

o Faktor internal : 

 Konsep Diri : 

1. Pandangan subjek terhadap dirinya sebelum dan setelah 

peristiwa tersebut 

2. Pandangan subjek akan hidupnya saat menyadari bahwa 

dirinya korban kekerasan seksual 

3. Pandangan subjek terhadap sesama korban kekerasan seksual 

4. Pandangan subjek pada pelaku kekerasan seksual yang 

menyerangnya 

 Emosi : 

1. Perasaan yang dirasakan subjek saat setelah kejadian tersebut 

2. Perasaan dan perilaku subjek saat mengingat kejadian 

3. Apa subjek dapat mengelola emosinya saat itu dan saat 

mengingatkan/ teringat peristiwa tersebut 

 Motivasi 

1. Pengaruh peristiwa tersebut pada kegiatan/ aktivitas subjek 

2. Pengaruh peristiwa dengan kemampuan interaksi dengan 

individu lain 

3. Perubahan sikap apa yang sangat menonjol dan memberi 

pengaruh pada hidup subjek 

4. Adakah tujuan – tujuan dalam subjek yang berubah akibat 

peristiwa tersebut 
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o Faktor Eksternal :  

 Dukungan sosial : 

1. Sikap orang di sekitar yang mengetahui kejadian tersebut 

pada subjek 

2. Adakah dukungan, kepedulian, saran dan nasihat dari individu 

lain yang memahami kisah subjek 

3. Adakah tempat bagi subjek untuk bergantung atau bersandar 

pada masalahnya 

 Lingkungan : 

1. Keadaan lingkungan rumah, budaya di keluarga yang 

mempengaruhi pandangan subjek 

2. Lingkungan tempat pendidikan subjek (adakah teman yang 

pernah mengalami  peritiwa sejenis, lingkungan pertemanan 

subjek) 

G. Triangulasi 

1. Identitas 

a. Nama Inisial 

b. Hubungan dengan subjek 

2. Pertanyaan 

a. Berapa lama mengenal subjek 

b. Gambaran mengenai subjek 

c. Kejadian bullying yang dialami 

d. Dampak yang Nampak 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Identitas Subjek 

Nama Subjek (inisial):  

Jenis kelamin :  

Usia :  

 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek  

 

Kondisi fisik subjek  

 

Kondisi tempat 

wawancara 

 

Sikap subjek saat 

wawancara berlangsung 

Deskripsi 

Kontak Mata  

 

Ekspresi Wajah  

 

Memperlihatkan sikap 

tenang 
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Berbicara dengan tegas 

dan lancar  

 

 

Menjawab secara terbuka  

Pengalihan topic Deskripsi 

Tindakan langsung 

Subjek terhenti bercerita 

dan membahas hal lain 

 

Subjek diam saja ketika 

ditanya mengenai 

peristiwa kekerasan 

seksual 

 

Subjek tidak menjawab 

pertanyaan dan mengubah 

topik langsung 

 

Peredaan/ Peringanan Deskripsi 

Subjek menghela napas 

untuk menenangkan diri 

 

Subjek ragu saat 

menjawab pertanyaan 

 

Subjek banyak tersenyum 

saat wawancara. 

 

Subjek mengalihkan 

pembicaraan. 

 

Subjek membuat lelucon  
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atau bercanda 

Subjek datang ke tempat 

pertemuan wawancara 

membawa teman 

 

Subjek merasa sedih saat 

menceritakan pengalaman 

kekerasan seksual 

 

 

 Koding Tema 

Tema Coding 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Depresi D.E 

Perasaan Cemas C.E 

Stres S.T 

Rasa Malu M.A 

Rasa Bersalah S.L 

Dampak 

Psikologis 

Positif 

Penyesuaian Diri S.D 

Meningkatnya perilaku beragama A.G 

Usaha meningkatkan kepercayaan 

diri 

P.D 

 

 

Faktor Internal 

Pandangan Diri Positif KDN 

Perasaan hina & kotor pada diri  KDT 

Menenangkan Diri EMN 

Kondisi Emosi Labil EMT 

Kemauan untuk bangkit MON 

Semangat hidup menurun MOT 

 

Faktor Eksternal 

Adanya individu lain yang 

menenangkan 

DSN 

Tidak mendapat dukungan sosial DST 

Adanya dukungan emosional dari 

keluarga 

LN 

Tuntutan dari keluarga dan 

lingkungan tidak kondusif 

LT 
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Verbatim 

A. Subjek 1 

Identitas Subjek 

Nama inisial   : W.A 

Umur    : 22 

Kota asal   : Solo 

Hobi    : Nonton drama  

Pendidikan    : Tahap akhir S1 

Pekerjaan    : Guru les bimbel 

  

Observasi 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek W.A berpenampilan santai dengan 

menggunakan kaos, jaket dan sandal 

jepit. 

Kondisi fisik subjek W.A terlihat sehat dan menggunakan 

make up tipis. 

Kondisi tempat 

wawancara 

Wawancara berlangsung di café yang 

cukup tenang dan agak sepi. 

Sikap subjek saat 

wawancara berlangsung 

Deskripsi 
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Kontak Mata W.A sering melakukan kontak mata 

dengan peneliti dan pandangan subjek 

tidak beralih dari peneliti. 

Ekspresi Wajah Subjek berekspresi sedih dan sedikit 

menggebu- gebu. 

Memperlihatkan sikap 

tenang 

Subjek terlihat tenang di ebebrapa 

kesempatan ketika menceritakan 

perasaannya 

Berbicara dengan tegas 

dan lancar  

W.A menceritakan kisahnya dengan 

kronologi dan sempat menirukan dialog 

dengan pelaku. 

Menjawab secara terbuka W.A meceritakan kisahnya pada peneliti 

dan berani bercerita banyak dengan 

peneliti. 

Peredaan/ Peringanan Deskripsi 

Subjek menghela napas 

untuk menenangkan diri 

W.A menghela nafas satu atau dua kali 

Subjek banyak tersenyum 

saat wawancara. 

W.A beberapa kali tersenyum saat 

merasa malu dan menceritakan kisahnya.  

Subjek merasa sedih saat 

menceritakan pengalaman 

kekerasan seksual 

W.A sempat menangis saat menceritakan 

apa yang dirasakannya. 
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Pertanyaan  Jawaban Coding Tema 

Selamat sore…  Selamat sore    

Disini bisa ngasih tau dulu 

inisial atau namanya siapa 

?  

Oh yaa.. perkenalkan nama saya W.A 

usia saya sekarang 22 tahun, kegiatan 

saya saat ini sebagai mahasiswa 

tingkatan akhir kemudian saya juga 

nyambi ngelesin anak kelas 1 SD di 

salah satu bimbel di Semarang..  

kemudian apa lagi ya  

  

Kemudian ini mbak, 

tempat tanggal lahirnya 

dulu gimana,  

Saya lahir di Solo 13 Maret tahun 1996   

Maret ya ? domisilinya 

sekarang ?  

Domisilinya sekarang di Semarang    

Berarti rumah aslinya ada 

di ?  

Rumah asli, di Solo   

Nah ini sedikit ngobrol 

dulu, mbak W.A dulu cita-

citanya jadi apa  ? 

Dulu itu saya pengeen banget jadi 

Polwan itu ketika saya TK  terus biasa 

lah anak kecil seiring berjalannya waktu 

saya itu pengen jadi diplomat, terus 

karena tidak diterima oleh jurusan 

Hubungan Internasional yaudah akhirnya 

saya beralih ke jurusan sekarang gitu 

  

Sekarang jadi jurusannya 

apa ?  

Saya sekarang kuliah di jurusan 

psikologi,  

  

Jadi disini sedang jadi guru 

les bimbel gitu ya? 

Ngelesinnya gimana ? 

Iya sambilan aja, enak, enak,    

Ngelesinnya kerumah gitu 

atau ada tempatnya ?  

Ada tempatnya    

Nah disini hobbynya apa 

sih ?  

Hobby ? hobby, saya itu paling susah 

kalau ditanya hobby, karena nggak ada 

yang spesifik sih kalau hobby, jadi 

paling saya suka koleksi novel 

  

Mmm Iya, jadi saya suka mengkoleksi novel, 

nggak bisa baca komik, ribet   

  

Gambarnya heboh ? i see, 

terus kita merambat sedikit 

ke bagian keluarga.. disini, 

mm ayah kalau boleh tau 

tempat tanggal lahirnya ?   

Ayah ya ? ayah di Jogjakarta, 10 Juni, 

tahunnya saya lupa 

  

10 Juni ya ? udah 50 tahun 

ya ?  

Heem, kalo ibu 28 Agustus tahunnya 

saya juga kurang inget.   

  

Dimana lahirnya ibu ? di 

Jogja juga ?  

Di Solo   

I see, ini pendidikan ayah 

yang terakhir yaitu  

Kalo ayah SMA, kalo ibu Sarjana    

Hukum ?  Bukan, pendidikan    

Guru dong berarti ?  Iya guru    

Jadi ini sekarang ayah lagi 

wirausaha ?  

Kalo ayah itu dulunya seorang polisi… 

tapi dia sudah meninggal waktu saya 

kelas 3 SD  

  

Tabel 9 : Verbatim Subjek 1 W.A 
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Oo, i see, i’m so sorry...  Nggak papa   

Terus kalau mama ? masih  

kerja ?  

Masih kerja, jadi guru SD LB    

SD LB di ?  Sekolah Luar Biasa, di Solo     

Di Solo buat SD ya berarti 

ya ?  

Heem    

Nah disini kamu punya 

saudara ?  

Punya satu saudara laki-laki, kakak, mas 

sih  

  

Kakak cowok ? satu ? 

saudara cewek ?  

Nggak ada, dua bersaudara doang,    

O sama kakak jaraknya 

jauh ?  

5 tahun, dia lahir e 26 Januari 1990,    

Oh berarti anak 90-an, 

berarti udah mau ? 

25- 26 an    

Tahun 90 kan ? bukannya 

28 ya ?  

Oh iya, waktu terakhir aku tanya 

umurnya tu 25 dia bilang  

  

I see, jadi ini balik ke topik 

awal, yang ini sempet 

diobrolin kejadian 

kekerasan seksual yang 

pernah dialamin, mbak 

WA... itu kalo menurut 

WA perilaku yang diterima 

itu dalam bentuk kekerasan 

atau apa ? atau pelecehan 

seperti apa, dari 

kronologinya bisa 

diceritain dulu awalnya 

mbak sedang apa, lalu tiba-

tiba terjadi apa ?  

Waktu itu pas saya ingat tanggal 17 Juni, 

kalo nggak salah itu kalau nggak hari 

rabu, kamis, saya masih ingat saya pakai 

seragam baju batik khas sekolah saya, 

mmm waktu itu masih kelas 2 SMA, 

saya itu masih… kalau pulang sekolah, 

pulang pergi tu… itu naik bis 

transportasi umum, saat itu pulang 

sekolah, kebetulan dari jarak.. turun 

mobil sama ke rumah itu lumayan jauh, 

saya harus jalan kaki lagi  

  

Dari terminal ?  Bukan terminal sih, kayak turunnya, 

turunnya bis itu 

  

Oh pemberhentiannya itu ?  He em itu, saya masih harus jalan 1 kilo 

kemudian nyebrang kemudian sampai 

ada kayak swalayan besar kemudian 

masih harus jalan sedikit sampai di 

swalayan itu baru lah sampai ke rumah  

  

Mmm  Habis itu pulang sekolah, turun dari bis, 

biasa saya jalan kaki terus saya 

nyebrang, nah kan belum sampai rumah 

kan ada swalayan besar terus disamping 

swalayan itu kayak ada gang kecil.. 

kayak jalan kecil gitu kayak ada jalan 

tikus gitu dan saya lewat situ habis itu 

saya jalan kemudian, di arah depan saya 

ada laki-laki pakai motor mio warna 

merah… pakai helm masker warna hijau, 

maskernya bukan masker kesehatan 

kayak gitu, lebih ke masker kain, masker 

kain… tapi ada hitam - hitamnya gitu 

lho, masker yang dijual di warung-

warung ada banyak seperti itu.. dia pakai 

celana pendek selutut, pakai sendal jepit 

warna hitam khas anak laki-laki lah, 

seperti itu… waktu itu dia dari arah 
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depan saya langsung tiba - tiba, tiba -tiba 

ngampirin saya, tanpa dia buka masker 

tanpa dia turun dari motor tanpa dia 

matiin motornya cuma dia buka apa ini, 

kaca helmnya dia buka… dia tanya,‟ 

mbak rumah sakit… disini ada rumah 

sakit nggak ?‟  ada pernah saya tau, „oh 

ada‟, boleh tanya alamatnya dimana, 

yaudah karena saya tau saya kasih tau, 

jadi mas kesini terus lurus aja ikutin 

nanti ada lampu merah belok kiri 

luruuus… nanti ada 2 perempatan masih 

lurus lagi, nah nanti ada putih-putih, 

tembok putih itu rumah sakit, aku udah 

jelasin, dia masih nanya lagi, lho mbak 

gimana to, gini-gini-gini dia kayak 

biasalah dia kayak ngeribetin, saya udah 

berusaha jelasin sejelas-jelasnya… detail 

-  detailnya… dia masih  perlu arahan 

kemana sih, bagaimana sih, udah kayak 

itu terus akhirnya dia bilang, „mbak 

kalau boleh anterin saya kesana nanti 

saya anter pulang‟ dia bilang kayak gitu, 

saya capek habis pulang sekolah terus 

aku udah nolak gitu lho, „nggak mas 

rumah saya sudah deket‟, dia jawab 

„sebentar aja‟, lama-kelamaan kok malah 

agak kasar gitu lho, „mbak sebentar aja 

anterin saya kerumah sakit‟, „nggak mas, 

nggak, sudah yaa mas saya mau pergi, 

saya mau pergi‟ dia langsung tarik jaket 

saya, tarik jaket saya terus kaget terus 

akhirnya saya mendapatkan pelecehan 

seksual dengan dia menyentuh payudara 

saya dibagian kanan gitu, habis itu kaget 

lah saya…, anak kelas 2 SMA digituin 

rasanya langsung freeze gitu lo, nggak 

bisa.. freeze, kaget saking kagetnya, aku 

mau ngapain yaa, aku mau gimana yaa, 

aku… apa tapi nggak bisa apa-apa, itu 

terus saya kaget terus dia tarik baju saya, 

tapi untung saya masih bisa agak… 

nahan gitu, terus dia sedikit berteriak, 

„ikut saya!‟, aku udah nggak mau terus 

aku lari, tapi larinya ke backward ke 

belakang gitu gitu, terus saya mau lari ke 

belakang gini… dia masih tetep 

megangin saya dari motor, terus dia 

akhirnya ngelepasin jaket saya terus dia 

muterin saya, dia pake motor terus 

muterin saya,    

Kayak ngelilingi ya ?  Iya, satu kali putaran bingung…, saya 

bingung harus gimana, bingung banget 

terus akhirnya dia pergi… terus, terus 

dari situ saya pulang lah, sambil  

M.A Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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diperjalanan itu saya nangis, senangis-

nangis nya. Waktu itu ternyata saya lupa 

bawa kunci dan kuncinya dibawa ibu, 

masih kerja, terus akhirnya karena 

dirumah nggak bisa masuk, saya pergi ke 

warung deket rumah, itu, terus akhirnya 

saya menangis disitu, terus kayaknya 

mbak-mbak yang jaga warung itu tau 

kenapa saya kayak gini, gini, gini, 

nunggu saya sampe reda dulu nangisnya 

terus dia tanyain saya kenapa, kenapa 

gitu.., saya belum masih bisa jawab, 

karena saya malu rasanya, saya maaalu 

banget, malu banget terus akhirnya saya 

berani bilang, kenapa dek, saya bilang, 

„tadi payudaraku dipegang sama orang‟, 

tapi saya bicara sambil terisak meskipun 

mbaknya itu cewek tapi rasanya malu, 

pokoknya, terus akhirnya mbak nya itu 

telfon ibu saya suruh pulang cepet, 

pokoknya pulang, pulang, akhirnya 

nunggu agak lama terus akhirnya… 

disamperinlah ibu, terus saya dipeluk, 

dia, ibu belum nanya kenapa kamu 

kenapa, ayo pulang, aku diajak pulang, 

belum ditanyain juga, mungkin ibu udah 

tau dari mbaknya yang punya warung, 

kayak gitu, terus nunggu saya udah 

mandi, udah makan kayak gitu, baru 

saya ditanyain kenapa kenapa, nah terus 

dari situ saya dapet… ibu saya dapet 

informasi juga dari orang-orang sekitar 

kalau sebelum saya itu pernah ada juga 

kejadian seperti itu tapi di gang 

sebelahnya dan itu malah katanya lebih 

parah gitu, katanya yang digang sebelah 

itu malah sampe robek bajunya, katanya 

sampe mau diambil BH nya apa gimana, 

dan itu katanya juga apa… sindikat 

kayak hipnotis, gitu, oh iya itu saya lupa, 

jadi tadi kan dia dateng nih, dia sempet 

nepuk pundak saya…  waktu awalnya 

mbak rumah sakit dimana, saya nggak 

tau apakah itu mungkin dia nyoba 

menghipnotis saya nggak kena atau 

gimana, soalnya dia beberapa kali kan 

nanya juga kan, dimana to mbak, dimana 

to mbak, mengalihkan perhatian saya apa 

gimana, nggak kena terus itulah 

akhirnya, dapet itu  

Tapi pas dia narik jaket itu 

emang dia narik terus 

langsung megang ? 

Iya    

Maksudnya itu dia megang 

yang kayak megang atau 

Ngeremes,    
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yang kayak grabbing 

kayak agak ngeremes gitu 

?  

Terus ngeliat mukanya dia 

atau ?  

Nggak ngeliat mukanya dia kan dia pake 

masker,  

  

Oh iya.. Itupun agak gelap, gitu   

Jadi nggak terlihat ya 

wajahnya waktu itu ? dan 

pas kejadian tu kayak 

bener-bener freeze gitu ?  

Freeze, nggak bisa apa-apa, kayak 

ketekek gitu 

  

Terdiam gitu ya ?  Kayak diam gitu    

Itu berarti pas masih SMA 

?  

SMA kelas 2    

Berarti tempat kejadiannya 

di deket rumah ya ?  

Iya   

Tapi pas kejadian itu ada 

yang liat nggak ?  

Nggak, nggak ada yang lihat, itu sepi 

banget di gang,  

  

Kalau sampe sekarang ini 

berarti yang tau cuman 

yang ibu warung sama ibu 

kamu ?  

Iya    

Cuma 2 itu aja ?  Iya    

Oh, i see, terus pas waktu 

kejadian itu dirasaka 

beberapa lama atau bentar 

?   

Dirasain berapa lama ?    

Waktu dia narik jaket itu 

kayak kisarannya mungkin 

?  

Durasinya gitu ?    

Kayak kerasanya berapa 

lama ?  

Itu kayak cuma beberapa detik, tapi saya 

ngerasanya kayak lamaa… gitu 

  

Karena sampe freeze gitu 

ya ? i see.. itu selama itu 

SMA kelas 2 sampai 

sekarang apa pernah 

ngerasain ada orang-orang 

yang seperti itu mungkin 

atau pernah ada orang yang 

berani kayak gitu ?  

Kalau semenjak itu sih nggak ada orang 

yang berani, setelah tu saya bener-bener 

menjaga diri saya, kalau ada orang saya 

harus melihat benar-benar tatapannya 

agar dia takut sama saya gitu 

  

Jaga diri ?  Iya jaga diri dari orang yang nggak 

dikenal gitu 

  

Terus pas mengalami 

kayak gitu pulang itu kamu 

menangis gitu, pas dirumah 

itu apa yang dirasakan 

ketika kejadian itu selesai ?  

Rasanya sedih.  E.M.N Faktor Internal 

Sedih ?  Sediih banget, kotor diri ini rasanya 

kotor, sedih terus rasanya aku kok udah 

diginiin sih, sedih, merasa jijik dengan 

diriku sendiri 

M.A 

C.E & 

KDT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 

Pernah kayak ibaratnya 

ngutukin diri sendiri gitu ? 

atau kayak punya 

pandangan yang rendah 

gitu, udah kayak jadi ?  

Ngeliat diri sendiri itu kayak orang yang 

kotooor gitu, rendah, wow 

M.A 

KDT 

Dampak 

Psikologis & 

Faktor Internal 
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Terus kalau yang merasa 

kayak cemas ada nggak sih 

kayak.. ketika udah 

melewati masa itu pernah 

nggak sih, ngerasa cemas 

sampai takut misal ketika 

mau membuka diri sama 

pacar atau ke temen cowok 

yang deket gitu pernah 

nggak setelah kejadian ?  

Kalau cemasnya itu lebih ke cemas ke 

orang yang belum saya kayak kenal,  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Stranger gitu ?  Iya stranger, misalkan ini lagi jalan kaki 

ni misalnya atau naik motor, jalan kaki 

lah misalnya dibelakang ada orang ni, 

saya harus berhenti dulu, saya lihatin, 

atau nggak ada dibelakang saya ada 

orang.. saya cepet-cepet nih, saya cepet-

cepet nyari tempat yang rame, dia harus 

lewat dulu, kalo nggak saya bakal 

ngerasa nggak aman,  

EMT Faktor Internal 

Dibelakang gitu ya ?  Dari belakang    

Ditempat sepi ?  Iya dari depan pun kayak gitu, misalkan 

dia dari depan tapi udah agak mepet gitu 

lho, nggak, walau nggak berhenti di 

depan saya tu kayak tetep harus berhenti 

dulu, kenapa ni, kenapa, dalam hati tu 

kayak aku harus waspada, aku harus 

waspada 

C.E 

EMT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 

Lebih ke waspada banget 

gitu ya ?  

Heem,    

Nah setelah kejadian itu 

ada nggak sih yang kayak 

istilahnya kayak yang 

ngeliat atau persis setelah 

kejadian kayak misalkan 

badannya agak ngerasa 

lemas atau pusing atau 

agak-agak mual gitu ?  

Kalau kayak gitu sih nggak, lebih ke 

benci 

EMT 

ST 

Faktor Internal & 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Oo lebih ke arah sana, jadi 

kalau reaksi secara fisik 

kayak ngerasa lemes, 

capek gitu nggak ya ?   

Pusing nggak, lebih ke arah benci, benci 

dan.. adanya kotor banget hati ini, 

rasanya pengen menyumpahi, kalo 

punya anak digituin gimana, kalo kamu 

punya istri, istrimu digituin gimana   

D.E 

M.A 

EMT 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatf & Faktor 

Internal 

Berarti kalo mengingat-

ingat hal itu sampe 

sekarang pun kamu apakah 

kayak seperti yang kamu 

katakan merasa gugup atau 

yang kayak teringat 

sesuatu pengen marah atau 

sangat waspada dan 

pengen bener-bener apa 

gitu ada reaksi yang di ini ?  

Kalo ngomong sama cowok ya ? kalo 

waspada sih jelas waspada sih, kalo 

emang dia orang yang baik saya jelas 

akan membuka diri, kalo dia orang yang 

dari look sama dari sifatnya aja udah 

jelek saya akan mundur satu langkah, 

kayak gitu, jadi kalo sama temen sendiri 

kalo udah kenal banget ya it’s okay, tapi 

saya tetap waspada, dipeluk pun saya 

tetap waspada, agak jauh 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Agak jauh ?  Agak takut, begitu,    

Tapi sempet ngaruh ke 

ibaratnya kan masih SMA 

Mmm, jadi setelah kejadian itu kira-kira 

jaraknya agak lama itu saya sempat jadi 
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ya pas waktu itu ? sampe 

kuliah gitu sempet yang 

kayak terganggu saat 

belajar pas mau U.N pas 

teringat atau jadi yang gini 

kamu jadi mudah lupa atau 

konsentrasinya gampang 

buyar sempet ngerasa 

kayak gitu nggak ?  

agak saya jadi pendiam banget, saya 

soalnya di kelas 2 itu saya aktif jadi 

OSIS,  

Oo OSIS SMA ya ?  Iya, setelah itu ditanyai lho kamu kenapa 

kok kayak gini, nggak, nggakpapa, terus 

jadi agak diem gitu lho, di organisasi 

maupun di kelas, kayak gitu, diem 

banget, istirahat pun saya hanya bisa 

tidur, rasanya tu capek, kira-kira 2 bulan 

lah,, 2 bulan, terus e selama 2 bulan saya 

pokoknya selalu rajin berdoa, pokoknya 

saya bener-bener bilang sama Tuhan, 

saya benci orang itu, hukum lah dia 

apabila ia melakukan itu lagi terus lama-

kelamaan terus diringankan-diringankan 

terus agak lupa, agak lupa, terus yaudah 

itu, tapi kalo dibilang misalkan ada satu 

ada apa ya berita tentang pelecehan 

seksual atau ada apa ya tentang orang 

yang cerita habis diiniin itu tetep pasti 

keinget dan netep, aku pernah 

mengalami itu dan tau rasanya kayak 

gitu dan benci banget kan, kayak gitu 

lah, ada pergulatan,  

D.E 

C.E 

A.G 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Dampak 

Psikologis 

Positif 

Jadi setelah mengalami itu 

pernah merasa kayak malu 

nggak ?  

Malu ? iya,  M.A Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Malu yang kayak gimana ?  Malu sama diri sendiri yang pertama itu, 

kemudian malu sama orangtua, malu, 

malu karena apa ya, malu, pokoknya 

malu.. terus malu sama temen-temen 

saya, karena saya nggak berani cerita, ke 

mereka,  

M.A 

D.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

O sharing gitu ?  Sharing kayak gitu saya nggak berani, ya 

gitu lah rasanya, maluuu, bencii, 

M.A Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kalo tadi kamu bilang 

yang malu sama diri 

sendiri itu malu yang 

kayak gimana ?  

Malu sama diri sendiri, misalkan „ah 

temen-temen saya SMA aja e free gitu 

lho orangnya free, maksudnya masih 

bisa kemana-mana, istilahnya masih apa 

ya, masih suci, masih remaja, lha aku 

kelas 2 kok udah dapet pengalaman yang 

jelek banget, gitu, aku harus gimana nih‟ 

M.A 

KDT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 

Jadi kayak nggak pede ?  Heem,    

Itu kamu malu sejenis 

kayak pelanggaran gitu 

nggak sih ?  

Pelanggaran, maksudnya ?    

Kayak kita punya rule 

budaya timur baju sopan, 

Nggak pernah, soalnya saya waktu 

kejadian itu ya rok saya panjang, saya 
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perilaku dijaga, atau kamu 

sempet ngelanggar aturan 

gitu atau gimana ?  

pakai baju sekolah, pakai jaket, kucel, 

biasalah, nggak memperlihatkan yang 

aneh-aneh, dibuka-buka apa gimana 

bajunya... 

Nggak, maksudnya setelah 

mengalami hal itu ?  

He em ?    

Itu kan dijalan ya, kamu 

pernah ngerasa di 

masyarakat kamu pernah 

mengalami hal yang kayak 

gitu, greget atau apa gitu ?  

Terkait dengan ?    

Terkait kejadiannya itu  ? 

misalnya kayak aku 

ngerasa diginiin aku kayak 

melakukan pelanggaran 

moral pernah terpikirkan 

hal itu nggak ? kayak  ada 

aturan masyarakat, o anak 

cewek itu nggak boleh 

pegangan tangan, nanti 

ketika kamu udah nikah 

akan mengalami hal itu ? 

Norma ya ?   

Norma yang nggak tertulis 

gitu ?  

Kalo kayak gitu sih nggak ada siih, jadi 

biasa, soalnya sekolah saya itu ada di 

pegunungan kan dingin jadi setelah saya 

pulang sekolah tu saya liat orang-orang 

duduk, cewek-cowok pegangan itu biasa, 

itu biasa,  

  

Oo,  Kayak gitu    

I see, terus ini balik lagi, 

kamu pernah mengalami 

rasa bersalah gitu, itu rasa 

bersalah yang kamu 

rasakan itu seperti apa ?  

Rasa bersalah ? lebih ke kenapa aku 

nggak nangkep dia waktu kejadian saat 

itu, padahal aku bisa nyerang dia aku 

bisa ngapa-ngapain dia tetapi kenapa aku  

S.L Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Setelah kejadian itu ?  Saat kejadian itu sih, aku sebenernya 

kalaupun bisa, aku bisa lapor polisi 

kenapa aku nggak lapor polisi, waktu itu, 

aku malah bersalah ke diri aku sendiri, 

kamu bisa lihat siapa sih yang 

melakukan hal itu bahkan kamu bisa 

menghentikan kejadian itu dan nggak 

ada korban-korban lain yang lewat situ 

dan gang-gang lainnya, kayak gitu  

S.L Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Berarti itu kan ada 

ibaratnya rasa bersalah 

yang kayak kita tu standar 

idealnya nih aku pengen 

sentuhan sama cowok pas 

sesudah kejadian ini atau 

pas aku udah kuliah yang 

mengalami itu pernah 

ngerasa nggak kok aku 

udah gini gitu ?  

Iya, itupun pernah saya pikirkan, 

misalkan nanti saya ada hubungan atau 

misalkan berpacaran, pasti kita ada yang 

namanya sharing bahkan saya takut 

ketika nanti pacar saya tidak bisa 

menerima pengalaman saya di masa lalu, 

saya aja malu sama diri sendiri apalagi 

nanti orang yang akan berhubungan 

dengan saya, kayak gitu 

M.A 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kemudian rasa bersalah 

sama Tuhan kok aku udah 

Iya, ngerasa.. ngerasa pokoknya agama 

kan mengajarkan kita untuk, ya biasa lah 

C.E 

EMT 

Dampak 

Psikologis 
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disentuh gitu, secara agama 

kamu merasa gimana ?  

Kan tadi sempet doa itu 

tadi kan selama 2 bulan, 

apa merasa kotor di mata 

Tuhan juga gitu ? 

suci-suci, lha aku udah digituin, ya 

Tuhan kenapa sih, kenapa harus saya 

kenapa orang itu, kenapa, kenapa, 

kenapa ? kayak gitu 

Negatif & Faktor 

Internal 

Terbentuk jadi kayak ingin 

marah gitu tapi juga,, 

merasa kotor istilahnya 

gitu. I see, dan setelah 

kamu mengalami itu kamu 

pernah mengalami terus 

kamu berusaha mungkin, 

pernah nggak sih ibaratnya 

kamu sama kumpulan - 

kumpulan cowok yang 

banyak dan kamu nggak 

terima atau kesel banget, 

kalo kamu sekilas ngeliat 

orang yang mirip dia gitu 

kamu pernah kesel nggak ?  

Mmm, pernah, lebih ke kalo ada orang 

pake masker ijo, yang bukan masker 

kesehatan lho, kain yang kayak gitu, iya 

terus kalo kumpulan cowok, tergantung, 

kalo saya lebih ke tergantung look sih, 

soalnya orang yang meng-anu saya, 

menganu, pelaku tersebut waktu 

kejadian itu tu bukan orang yang jahat 

gitu lho, kayaknya orang yang biasa, 

rakyat biasa gitu, jadi kalo saya melihat 

misalkan saya lagi jalan nih, ada tukang 

bangunan, tukang apa, terus ada orang 

yang mas - mas pinggir jalan gitu, itu 

kalo ada sekumpulan orang yang anak 

SMA atau gimana beda look nya sama 

yang saya kenal sama pelaku tersebut itu 

it’s okay kayak gitu 

  

Kalo kayak yang tukang 

bangunan atau tukang apa 

gitu pernah nggak yang 

kayak cat calling atau siul-

siul gitu?  

Pernah, baru saya alamin kemarin waktu 

saya ngelesin itu, dia ada toko bangunan 

biasa kan angkut-angkut pasir, tukang 

pasir gitu, „mbak, mbak, mbak mau 

kemana mbak‟, langsung pacu gas itu, 

padahal kan jelek banget jalanannya, 

nggak peduli mau ban saya kayak apa.. 

langsung gas 

S.T 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Berarti masih terganggu 

ya, cat calling memang 

masih menjadi salah satu 

bentuk kekerasan seksual 

juga. Ya terus yang kayak 

ibaratnya tadi kayak kamu 

jadi lebih rajin berdoa ya 

terutama setelah kejadian 

itu selama 2 bulan, sampe 

sekarang ada nggak sih 

perbedaan dari sebelum 

dan sesudah kejadian yang 

sampai saat ini rutinitas 

kamu selama berdoa, 

dengan mendekatkan diri 

sama Tuhan ?  

Kayak semakin di bukakan gitu lho, jadi 

saya lebih tau, lebih tau gimana eee, 

kenapa, kenapa sih Tuhan memberikan 

ini pengalaman ini, karena mungkin aku 

mau di uji ketahanan ke tahap yang lebih 

keras lagi, itu tujuannya apa sih ? itu 

nanti tujuannya kamu bakal jadi orang 

yang lebih tangguh karena kalo kamu 

jadi orang yang lebih tangguh, kamu 

nanti bakal bisa mungkin bisa 

menasehati orang lagi kalo ada orang 

yang seperti itu, itu tujuannya apa sih, 

dia itu semakin lama semakin kadang, 

dulu sih, itu sering ada ter-pikiran 

terlintas insight „oh ya, saya nanti bakal 

jadi orang yang lebih kuat‟ oh, iya ya 

nanti saya bakal seperti itu, tapi kalo 

perubahannya apa yaa, kalo meditasi itu 

tujuannya jadi lebih ditenangkan gitu 

sih.. 

A.G 

KDN 

Dampak 

Psikologis 

Positif & Faktor 

Internal 

Oh meditasi, terus kayak 

yang itu kamu apakah 

berusaha meningkatkan 

kepercayaan diri atau apa 

Mmm ya memang semenjak kejadian itu 

saya bener-bener udah mau ngapain, 

udah nggak percaya diri lagi mau 

kemana-mana, tapi yaa aku nggak boleh 

P.D 

EMN 

MON 

 

Dampak 

Psikologis 

Positif & Faktor 

Internal & Faktor 
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sih biar lebih bisa 

mengutarakan pendapatmu, 

mmm entah keputusan apa 

itu, pernah nggak ?  

begitu, dilihat dari background keluarga 

saya, ayah saya adalah polisi ibu saya 

adalah seorang guru, masa anaknya 

nggak ngapa-ngapain mas ku aja kuliah, 

masa aku nggak ngapa-ngapain, jadi aku 

harus fight nih sama diriku sendiri dan 

itu bikin aku down sih, akhirnya selama 

kuliah atau selama masa Ujian Nasional 

itu aku les kalo selama SMA aku les 

kayak grup gitu kan lama-kelamaan 

menumbuhkan rasa percayaku sama 

orang lain juga sama percaya diriku, 

lama - kelamaan terus waktu di kuliah 

ini, aku juga kayak aktif ya lumayan 

aktif di organisasi gitu sih, gitu terus 

juga bisa belajar buat ngomong di depan 

umum 

Internal 

Ikut organisasi itu ?  Iya, awalnya sih risih yaa, karena kalo 

kita berbicara di depan umum kan 

diliatin entah itu cowok ataupun cewek, 

sempet rasanya risih banget kenapa kok 

orang - orang ngeliatin saya walaupun 

mereka nggak ngeliatin bagian-bagian 

tubuh kita, tapi tu pikiran tu ada aja 

negatif, ngerasa kesana pokoknya, 

mereka ngeliatin apa ya, ngeliatin apa, 

sempet, sempet, pertama kali mungkin 

waktu saya mengutarakan pendapat 

berbicara di depan umum itu masih agak 

gagu gagu kayak gitu gugup, tapi selama 

berjalannya waktu saya juga belajar 

kalau it’s okay, it’s okay, saya mencoba 

mempositif kan diri saya sendiri, kayak 

gitu, walaupun belum sempurna sih 

C.E 

P.D 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif &  

Dampak 

Psikologis 

Positif 

Organisasi cukup lama ya 

berarti ? 

Cukup lama, saya mulai aktif organisasi 

itu semester 3 

  

Itu di suatu organisasi yang 

sama atau beda ? atau ada 

beberapa ?  

Di organisasi yang sama    

Itu berarti lebih dari 

setahun ya ?  

Iya lebih dari setahun, tapi saya sempet 2 

kali juga masuk organisasi itu karena 

menurut saya itu cukup efektif yaa selain 

bisa untuk membantu saya percaya diri, 

juga bisa membantu saya buat bisa yaa 

membangun kepercayaan saya terhadap 

orang - orang yang nggak saya kenal 

kayak gitu, 

P.D Dampak 

Psikologis 

Positif 

It helps banget ya ? terus 

disini apa kamu juga bisa 

berhasil menyesuaikan diri 

gitu, ibaratnya oo iya aku 

pernah mengalami, apakah 

ada penyesuaian diri 

misalnya kamu membuka 

satu gambaran diri yang 

Penyesuaian dirinya sih menurut saya 

berhasil yaa, dan sekarang mungkin saya 

masih tetep menganggap diri saya ini 

kotor tapi nggak seperti dulu, kalau dulu 

itu sedikit berkurang gitu 

S.D 

KDN 

Dampak 

Psikologis 

Positif & Faktor 

Internal 
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positif gitu ? gitu adakah, 

gimana gitu ? atau lebih ke 

yang tadi kamu lebih bisa 

percaya diri dan percaya 

sama orang lain ? 

Kalau dibahas langsung 

bisa naik lagi ? jadi ya ada, 

namun ketika dimunculkan 

dengan stimulus bisa 

meningkat lagi kayak gitu 

?  

Iya C.E 

M.A 

S.T 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

I see, nah sekarang ini 

kamu pernah mengalami 

itu kan itungannya menjadi 

salah satu pengalaman dan 

menjadi korban kekerasan 

seksual gitu kan nah kalo 

diri kamu sendiri, kamu 

telah menjadi korban 

kekerasan seksual atau 

nggak dan apa yang kamu 

rasakan ketika kamu juga 

korban kekerasan seksual ? 

apa yang kamu pikirkan 

tentang dirimu ?  

Apa yang saya pikirkan tentang diriku ? 

ya mungkin mmm ya mungkin bukan 

hanya salah pelaku kekerasan seksual 

saja yang melakukan itu tapi kesalahan 

saya juga, karena saya tidak waspada 

atau saya malah meladenin dia dengan 

pertanyaan-pertanyaannya yang kayak 

gitu jadi sebagai korban,  

D.E 

S.L 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Apa pandanganmu gitu 

terhadap dirimu sendiri ? 

Pandangan diriku terhadap diriku ?   

Disaat kejadian atau saat 

sekarang ini gitu.. masih 

sama sebenernya cuman 

yang kamu pikirkan ?  

Apa yang saya pikirkan ? apa yang saya 

pikirkan.. 

  

Untuk lebih mempermudah 

bisa seperti ini, ketika ada 

orang lain yang e seorang 

wanita juga yang seusia 

kamu sama – sama 

bercerita tentang 

mengalami kekerasan 

seksual, nah pandanganmu 

tentang dia tu apa ?  

Kasihan, mungkin pertanyaan tadi saya 

memandang diri saya yang dulu kasihan 

S.L Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kasihan ?  Itu kan masih kecil, dulu kan saya masih 

kecil dan itu akan berdampak saat kita 

dewasa gitu lho, itu belum tau apa - apa 

terus kita dapet pengalaman yang buruk 

KDT Faktor Internal 

Itu saat memasuki masa 

dewasa gitu ya ? tapi kan 

itungannya masih anak 

SMA ? 

Iya, itu mengganggu pertumbuhan 

menurut saya, entah itu emosional, 

pertumbuhan apapun itu   

EMT Faktor Internal 

Merasa terganggu 

emosinya gitu ?  

He em,  EMT Faktor Internal 

Terus sebagai..., 

pandanganmu terhadap 

pelaku kekerasan itu 

seperti apa sih mereka itu ?  

Saya nggak tau… apa yang mereka 

pikirkan.. karena, apa sih…, apa sih 

manfaatnya, ya mungkin dapet keenakan 

ya, tapi apakah mereka juga nggak 

mikirin gimana kalo nanti anaknya 

S.T 

EMT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 
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digituin, istrinya digituin mungkin 

ibunya sendiri digituin dia kan juga 

dilahirkan dari wanita, kalo ibunya 

digituin kayak gimana, kayak gitu, lebih 

ke „apa yang kamu pikirin ?!‟ 

Lalu adakah pikiran kayak 

kekesalan gitu sama 

mereka ? 

Jelas, kesal sekali S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Atau bahkan mungkin 

ketika melihat temenmu 

yang mengalami hal itu tu 

gregetnya kayak gimana ?  

Ya greget sekali, ya paling saya cuman 

bisa nyaranin dia, sudahlah.. berdoa saja, 

sudahlah kamu banyak temen disini 

kamu bisa cerita, kayak gitu,  

  

Jadi ketika kamu, balik 

kesana ke perasaan saat 

kejadian tersebut 

berlangsung, reaksinya itu 

menangis, tapi yang kamu 

rasakan dalam diri itu tadi 

ya ada, apa ada lagi,.. pas 

pulang kerumah ?  

Malu, sediiih sekali, dan benci. Setelah 

itu emosi saya jadi agak labil gitu lho, 

jadi kayak naik turun gitu lho, disenggol 

sedikit, apa sih, apa sih,  

S.T 

M.A 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Ada orang bercanda aja 

gitu ? baru sedikit udah 

marah gitu ibaratnya ? nah 

sekarang ini ketika 

mengingat kejadian itu 

setelah melewati kejadian 

itu saat-saat ini tu perasaan 

apa gitu yang kamu 

teringat kalau kamu 

melihat kejadian di tv itu ? 

yang kamu rasakan tu apa 

?  

Iya. Kasihan EMT Faktor Internal 

Kasihan ?  Iya, kasihan    

Ada nggak perilaku yang 

kamu, ih kesel banget 

sampe pernah ngapain gitu 

marah yang sampe banting 

barang ?  

Ya marah sih jelas yaa, tapi kalo sampe 

destruktif gitu nggak pernah ya, cuma 

hati ini lho.. panas rasanya, masih ada 

orang kayak gitu jaman sekarang yaa, 

lebih ke mengumpat gitu sih  

S.T Faktor Internal 

Umpatan yang kesel 

banget gitu ya ? jadi ketika 

kamu merasa sempet labil 

gitu kamu ngerasa sempet 

labil atau kamu berusaha 

kayak biarin aja emang aku 

nggak papa  

Biarin aja   

Terus ada pengaruhnya 

kayak gitu tu sempet, 

mengalami perubahan diri 

yang kayak emm kamu 

berinteraksi sama orang 

lain apa aja, sebelumnya 

dibandingin sama 

sekarang, sama cowok 

sama cewek ? 

perbedaannya apa ? heem 

Eee itu perbedaannya lebih saya alami, 

ketika saya masih SMA karena saya 

setelah saya SMA itu saya lebih 

nggakpapa gitu. iya, masih SMA itu 

ngomongny lebih sedikit, terus nggak 

berani tatap mata, terus lebih apa yaa 

kayak nggak ada semangat semangatnya 

hidup itu, terus nggak nafsu makan, 

sama orang ya.. udah paling itu, 

ngomong lebih sedikit terus kayak nggak 

D.E 

MOT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 
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akibat peristiwa itu 

perbedaannya apa ? 

ada semangat-semangatnya    

Kalau setelah kuliah 

dampak apa yang 

dirasakan ? saat-saat kuliah 

?  

Parno  S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Parno yang banget gitu ?  He em S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Curiganya bentuknya 

kayak gimana sih saat itu ?  

Kalo ada orang dibelakang, atau kalo ada 

orang yang mencurigakan gitu 

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Di kampus ?  Iya   

Kayak ada yang ngikutin 

atau jalan, kamu merasa 

nggak nyaman banget gitu 

?  

Iya terus aku kadangjuga  selalu kayak 

gini, jalan ke kamar mandi aku pasti 

selalu ngecek dulu, karena kan banyak 

ya kamera atau apa segala macem, atau 

kalau mau beli baju aku selalu giniin 

(contoh menekan kaca) kacanya gitu lho 

ini kaca bener atau bukan  

S.T 

EMT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 

Atau kaca yang tembus ?  Iyaa    

O iya ya, harusnya aku gitu 

juga,  

Itu sih, lebih waspada gitu  S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Waspada ya ? jadi kamu 

lebih memperhatikan 

kayak gitu ? dulu kayak 

belum kepikiran gitu ?  

Iya    

Ketika kamu ngeliat cewek 

yang berpakaian terbuka 

atau mungkin kayak 

ibaratnya kurang waspada 

apa kamu pernah 

memperingatkan misalnya 

kancing terbuka atau apa ?  

Ya barusan kemarin sempet ingetin 

temen saya, ingetin temen saya, karena 

dia pake baju kayak gini (menunjuk 

bagian belahan dada rendah) walaupun 

lengannya panjang tapi 

  

Terbuka ?  Iya gelambir gitu lho, baju mu tu lho, 

„wes ben rak wis‟ „wes ben rak wis‟ dia 

malah kayak gitu, saya tau itu bercanda 

tapi saya berusaha nutupin dari orang 

lain kayak gitu walaupun dia ngiranya 

saya bercanda tapi tetep saya 

ngelindungin dia dari orang lain, kayak 

gitu sih,  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Nah kalo ibaratnya 

perubahan yang sangat 

kamu rasakan muncul di 

dalam diri, selain kamu 

jadi diem banget, sampai 

saat ini yang akibat 

perubahan dari kejadian itu 

? atau cara berpakaianmu 

berpengaruh atau cara 

bersikap sama cowok 

seperti ada perubahan 

seperti apa gitu ?  

Emosi yang pertama, kalo kedua, kalo 

kemana-mana itu aku jadi lebih, apa 

merhatiin pakaian, nggak berani juga 

aku, selama ini aku kalau berpakaian 

cuma gini-gini aja, pake kaos pake jeans, 

meskipun aku pakai rok gitu yaa paling 

cuman di tempat-tempat yang 

sepantasnya dan itu sebelum datang 

ketempatnya aku tutupin dulu pake apa, 

pake kain pantai atau apa  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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Oh buat nutupi ?  Iyaa     

Kalo pake dress gitu 

kepikiran nggak yang 

macem-macem ? merasa 

nggak nyaman nggak pake 

baju-baju tertentu ?  

Ya nggak nyaman, apalagi kalo naik 

motor gitu yaa, aku harus nutupin, kalo 

naik mobil sih it’s okay karena itu nggak 

bakal keliatan 

  

Jadi selama ini itu ada 

nggak tujuan-tujuan 

hidupmu yang berubah gitu 

gara-gara itu ?  

Tujuan hidup ?    

Kayak perubahan besar 

kayak e ibaratnya tujuan 

tertentu kayak mengubah 

cara berpikir kayak tujuan 

pertamaku berubah gitu, 

adakah ?  

Belum ada yang berubah sih    

Kayak kepengen jadi apa 

terus kamu jadi takut jadi 

itu, gitu ? apa kepikiran 

cowok, takut sama apa gitu 

?  

Ya saya tadi kan pengen jadi polwan ya, 

karena polwan itu kan juga harus fisik 

pokoknya laki banget lah, selama 

pendidikan itu, terus lama kelamaan 

entah itu karena juga karena faktor itu, 

tiba-tiba saya nggak mau, tiba-tiba tu 

saya menyerah sendiri gitu lho sama diri 

saya, lha terus saya udah ngerencanain 

nanti kalo lulus nanti aku bakal ikut 

pendidikan kepolisian atau pendidikan 

apa, lama kelamaan itu kayak udah lah, 

capek, udah lah, itu juga.. seperti kayak 

gitu, maco banget nanti aku kayak 

gimana  

MOT 

KDT 

Faktor Internal 

Kamu merasa nggak 

nyaman ?  

Iya    

Itu akibat mengalami hal 

itu semangatmu sendiri 

malah menurun ya ?  

Iya, baju nya sendiri juga kan ketat-ketat 

gitu kan  

C.E 

MOT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Baju polwan.. Saya aja ngeliatnya waduh mbaknya 

gimana sih,  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Malah jadi kepikiran kalo 

kenapa - napa gitu ya ?  

Iya    

Terus ini tadi orang yang 

mengetahui itu berarti ada 

2 aja ya berarti ?  

Heem    

Kedua orang itu sikap 

mereka gimana, apakah 

ada mengalami perubahan 

atau seperti apa sikapnya ? 

jadi yang mama sama ibu 

warung, mereka jadi 

gimana setelah kamu 

mengalami hal itu ?  

Mbak - mbak warungnya itu sempet 

beberapa kali datengin saya cuman 

nganterin sayur apa gimana, terus lama 

kelamaan mungkin dia ngerasa agak 

prihatin yaa tetanggaku diginiin, lebih 

kayak simpati, rasa simpati  

DSN 

LN 

Faktor Eksternal 

Kamu ngerasa dapet rasa 

simpati dari dia ?  

Iya    

Kayak kalo dari mama gitu 

ada nggak kayak bentuk 

Cuma ngalem-ngalem aja sih    
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apa memberi nasihat atau 

dukungan o kamu nggak 

papa ?  

Puk - puk ? Ngalem-ngalem tu apa ya kayak „udah, 

nggak papa‟ „gini, itu orang jahat, 

banyak juga kok yang kayak gitu, kamu 

bisa lah‟ saran sih paling nggak ada, ya 

cuma nenangin saya aja udah,  

DSN 

LN 

Faktor Eksternal 

O nenangin.. kalo dirumah 

atau dikeluarga besar gitu 

ada nggak sih habit kayak 

yang misal o anak saya 

bajunya gini atau apa ya 

ibaratnya boleh pacaran 

kalo udah nikah atau udah 

besar atau boleh pegangan 

tangan sama orang terus 

habis itu tabu banget, 

dirumah di masyarakat di 

keluarga ada nggak ?  

Kalau di keluarga saya nggak ada, tapi 

kalau di keluarga besarnya ibu saya 

terutama budhe saya itu tu larangan 

utama itu anak cewek nggak boleh 

pulang lebih dari jam 9 malem, itulah 

kenapa alasan saya nggak pernah nginep 

dirumah budhe saya, alesannya nggak 

betah, tapi kalo dirumah itu ibu saya 

membebaskan saya gitu lho mau ngapain 

aja it’s okay mau ke mall mau main sama 

siapa aja boleh, kamu mau pake jeans 

nggakpapa, kamu mau makan sambil 

duduk aja nggak papa, tapi kalo dirumah 

budhe saya itu saya harus jadi putri solo 

banget 

LT Faktor Eksternal 

Masa pake jeans nggak 

boleh ?  

Boleh sih, tapi cuman duduk gini, 

ngangkang gitu pake jeans dilarang, 

mungkin masih terpengaruh ajaran tua 

kayak gitu 

  

Budhe-budhe jaman dulu  Ya karena di keluargaku   

Tapi di semarang sendiri 

pernah nggak sih ada yang 

mengalami, kan bisa aja 

merasa kayak oh ada yang 

pernah aku nggak sendiri 

gitu, merasa e ketika kamu 

nggak ceritapun, kamu 

nggak ngerasa sendiri gitu, 

atau bener-bener nggak tau 

nobody knows some else 

story gitu jadi kayak, udah 

itu aja ?  

Nggak ada    

Nggak ada yang tau ? Tapi emang mereka sempet yang heran 

gitu, kamu diem  

  

Ada nggak sih yang 

nanyain kamu di organisasi 

kamu yang kenal banget, 

ada nggak sih di suatu 

organisasi yang kok 

sampai lama disana ?  

Ada,    

Terus mereka gimana ?  Ya karena aku suka disitu karena aku 

pernah dapet banyak temen, aku bisa 

sharing pengalamanku sama temen - 

temenku kayak gitu, ya emang itu bener 

tujuan utamaku untuk organisasi itu 

selama lama banget, tapi aku juga 

ngerasain dampak itu berlanjut gitu lho, 

P.D 

S.D 

Dampak 

Psikologis 

Positif 
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dari bisa memulihkan traumaku terhadap 

masa lalu, kayak gitu 

Mmm, itu tujuannya sangat 

membantu. Iya mbak W.A 

hari ini ngobrolnya sampai 

sini dulu nanti kita bisa 

lanjut di lain waktu, 

terimakasih.  

iyaa   

 

Pertanyaan  Jawaban Coding Tema 

Selamat malam mbak W.A  Selamat malam...     

Kemarin kan kita sempet 

ngobrol - ngobrol tu 

beberapa minggu yang lalu 

nah ini ingin melanjutkan 

obrolan yang kemaren - 

kemaren, kemaren kan 

setelah interview mbak 

sempet cerita kalau 

ternyata ada lagi 

pengalaman yang sejenis 

itu yang pernah dialami 

sebelumnya nah 

pengalaman yang itu e bisa 

diceritakan itu kejadiannya 

saat usia berapa dan saat 

apa begitu ?    

Mmm jadi saya juga baru inget itu 

beberapa waktu yang lalu itu udah agak 

lama sih tapi langsung muncul gitu aja, 

flashback gitu aja ternyata dulu saya 

inget waktu masih kecil usia sekitar 

kelas 5 SD, 5 atau 4, 5.. 5, 5 SD saya itu 

les renang, dilesin renang sama adek 

saya tapi jadwalnya beda karena jadwal 

sekolahnya itu beda, terus ada juga saya 

tu les dan kebentur sama itu jadi kalau 

kita les itu nggak sama - sama itu, saya 

masih inget waktu itu baru beberapa kali 

pertemuan gitu, itu kan kalau les renang 

itu kan dari awal ya, dari belum bisa 

ngambang itu kan biasanya tangannya 

harus ke, harus ke apa, ke ini dulu, terus 

kakinya harus diginiin dulu 

  

Ke pinggirannya ?  He‟e ke pinggirannya terus kakinya 

harus latian gini – gini – gini - gini, nah 

terus saat itu lah waktu belajar itu waktu 

saya belum bisa, waktu belum bisa 

renang dari dasar itu lah waktu kayak 

gitu, waktu tangan saya dipinggir terus 

gurunya itu terus berusaha buat kayak 

ngelurusin kaki saya, gini lho kakinya, 

gini lho kakinya..  

  

Mmm heem.. di dalem air 

ya ?  

Iya dan disitulah saya menerima suatu 

apa ya, pelecehan seksual jadi tangannya 

guru itu kayak menyentuh dibagian 

kemaluan saya dan saya ngerasain tu 

lama, dan saya inget tu ituu udah lama 

gitu lho, tapi ya inget, baru - baru ini 

beberapa waktu yang lalu kayak di 

flashback in gitu, itu waktu itu saya juga 

belum tau ya, ini biasa lah biasa.. tapi 

lama kelamaan kok, eh itu pelecehan 

seksual ya, eh itu  

  

O baru ngerti ?  Iya, eh itu bener nggak sih guru saya 

kayak gitu ? seperti itulah, saya bisa 

nyimpulkan kalau ternyata dulu saya 

juga pernah mendapatkan pelecehan 

seksual dari guru  

  

Itu saat les renang ya 

kejadiannya ?  

Iya    
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Apakah dia tu berarti 

tangannya mengarah ke 

daerah sekitar ke paha gitu 

?  

Langsung ke..   

Vaginal itu ?  Heem kayak gitu    

Memegang disana berarti ?  Modusnya sih buat kayak „kamu tu harus 

sejajar kalau renang‟, kayak gitu, terus 

dia tu kayak narik badan saya biar sejajar 

gitu lho, kakinya gini – gini - gini  

  

Biar lurus gitu ?  Heem, tapi kok aneh gitu lho, tangannya 

tu kok, menggelitik i gitu lah   

  

Ooo..  Tapi untung nggak sampe masuk, saya 

merasanya tu soalnya saya pake baju 

renang yang, baju renang yang kayak 

anak - anak pakai gitu, gini terus ada 

kakinya gitu, jadi masuknya susah..   

  

Mmm berarti kayak di 

depannya gitu ?  

Iya tapi tetep saya kerasa…   

Mmm  Saya belum, saya anggep tu dulu biasa    

Hmm, belum karena saat 

besar malah jadi tau itu 

sebenarnya apa ya ? nah itu 

ketika baru - baru ini ya 

ingetya ?  ketika inget 

kejadian yang itu tadi apa 

yang dirasakan sama mbak 

?  

Kaget sih ternyata saya, udah apa ya.. 2x 

pernah ngalami seperti itu yang bener - 

bener menyentuh gitu ke.. ya mungkin 

kalau siulan memang udah biasa, tapi 

kalau bener - bener sentuhan ternyata 

ada lho dari kecil saya kayak gitu, 

pernah digituin gitu,  

  

Terus pas ngalamin itu, pas 

mbak mengingat itu, kayak 

mungkin kagetnya itu, „kok 

aku bisa digituin gitu ya ?‟ 

atau yang kayak gimana ?  

Ya kaget, kaget banget! karena itu 

kesempatannya ada banget disitu 

kesempatannya, soalnya di dalem air, 

anak kecil kayak gitu kan, rasanya itu 

kan, „oh, betapa akudulu waktu kecil 

belum tau tentang..‟ 

  

Sex education gitu ya ?  Iya sex education,    

Mmm oke deh, terus kayak 

ibaratnya waktu kecil 

pernah ngalamin itu dan 

kalau nggak salah dulu 

sempet pernah ngobrol 

tentang ee kamu cukup 

ngerasa waspada sama 

orang yang ngadep lagi di 

belakangmu atau di depan, 

itu pernah terganggu yang 

sampe gimana banget ?  

Jadi kagetan sih sekarang, jadi kagetan, 

barusan sih sekarang saya alami, saya 

lagi hadep depan terus di belakang ada 

orang suara cowok gitu, „permisi‟ ya 

saya kaget lah deg - degannya tu lama 

gitu lho, deg - degannya tu lama, ya 

untuk nggak deg - degan tu lama, terus 

waspada banget juga kalau lagi naik kor 

ni misalnya terus dibelakang tu kayak 

ada motor yang e suaranya nggak biasa 

yang „troongg.. tong.. troongg tong..‟ itu 

saya bener - bener takut banget, terus 

saya tu pelan - pelaan minggir gitu, biar 

dia lewat dulu, pokoknya mau nggak 

mau dia harus lewat dulu biar saya 

merasa aman,   

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Mmm, itunya ya ?  Iya sampe suaranya ilang soalnya saya tu 

bahaya juga karena saya takutnya tu, „ah 

ntar diapa-apain, ah ntar diapa-apain‟ 

terus..  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Jadi kamu nunggu ?  Heem nunggu.. dipinggir gitu terus kamu C.E Dampak 
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pergi dulu biar saya merasa aman gitu 

terus waktu jalan juga, jalan kalau 

dibelakang nya kayak ada motor atau ada 

orang pasti saya liatin dulu itu orang 

aman/ bahaya atau nggak buat saya 

pokoknya saya nunggu dia lewat dulu, 

ntah dia itu masih dibelakang saya jalan 

ya sambil gini.. (memberi contoh 

melihati)  

Psikologis 

Negatif 

Sambil mlengo gitu ya ?  Heem jadi saya udah defense duluan gitu 

lho, saya harus menyiapkan kalau dia 

ngapain, saya harus gimana 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Strateginya gitu ya ?  Iya    

Terus kalau ini diantara 

sekian banyak rasa 

waspada perasaan yang 

paling - paling berubah itu 

kayak gimana? 

Perasaan yang paling berubah ?    

Rasa waspada ibaratnya 

rasa waspada yang paling 

parah itu selain di motor 

yang bener -bener, rasa 

waspada yang bener - 

bener kaget, takut atau 

seperti apa gitu ?  

Mmm    

Rasa waspada yang dirasa 

bener-bener paaling parah 

gitu?  

Kalau saya ada di suatu tempat yang 

saya itu wanita sendiri, itu mungkin 

dirasain semua wanita sih, tapi itu saya 

udah nggak aman banget gitu lho, pasti 

ada aja satu bahasa yang, bahasa tubuh 

saya yang yang apa ya, nggakpapa, 

nggakpapa, nggakpapa gitu, ngewel aja 

badan itu 

C.E 

KDT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 

Ibaratnya dikelas yang 

temen - temen cowoknya 

kamu cewek sendiri gitu ?  

Mmm kalau orang yang udah dikenal 

dan enurut saya itu baik, itu mah masih 

nggakpapa, kalau orangnya misal nggak 

dikenal itu sih lebih kayak gitu  

  

Pernah mengalami hal itu ?  Pernah    

Itu pas kapan ?  Kemaren saya alami juga terus mungkin 

banyak ya tapi saya agak nggak inget 

sih, kemaren itu saya nungguin les kan, 

saya nungguin les, terus saya duduk di 

warung, warung kayak gitu sambil 

nunggu, karena masih setengah jam juga,  

  

Heem  Udah nunggu terus saya beli aqua, 

kebetulan belum buka juga tempatnya, 

tempat les, terus kan di depan ada toko 

bangunan tu, biasa orang-orang toko 

bangunan pada istirahat di warung gitu 

lho,  

  

oo..  Terus masuklah saya cuma buat beli itu 

walaupun nggak diapa - apain gitu ya, 

tapi tatapan orang itu yang buat saya 

nggak nyaman kayak gitu,  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

I see, berarti itu kayak Kalau, kalau, fenomenanya beli air ya C.E Dampak 
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kamu di tempat yang 

banyak cowoknya itu rasa 

ga nyamannya itu apakah 

kamu memilih untuk 

keluar ruangan atau 

misalnya kamu milih 

duduk tapi deg -degan gitu 

?  

saya beli air dulu soalnya saya udah 

masuk warung kan, saya udah beraniin 

diri tapi tetep ngewel badan, kayak cepet, 

cepet, cepet, 

Psikologis 

Negatif 

Kayak minta cepet-cepet 

gitu ?  

Cepet, cepet, cepet..    

Jadi paling ke arah sana ya, 

terus kalau dari sisi yang 

kayak ibaratnya cewek 

masih SMA personal yang 

dirasakan apalagi kemaren 

sempet flashback sama 

kejadian itu pas subyek 

disaat masih SMA nya itu 

kayak sisi emosional yang 

masih dirasa bener -bener 

berubah tu apa ?  

Susah banget...    

Itu kayak sisi emosional tu 

lebih ke gimana perasaan 

kita yang berubah mungkin 

dulu kita orang yang 

tenang nggak pernah yang 

berpikir macem -macem 

terus sekarang ngelola 

emosinya apakah sempat 

merasa e labil yang kayak 

merasa tu yang labil seperti 

apa, atau kayak ngelola 

dirinya tu kayak gimana, 

mungkin dulu nggak 

panikan tapi sekarang jadi 

panikan gitu, nah ibaratnya 

perubahan yang paling 

dirasa dari situ dari 

emosinya gimana,  

Ya emang dari kejadian yang sebelum 

SMA itu saya orang yang agak istilahnya 

agak cerewet mungkin mungkin ya, 

happy virus gitu, sejak itu saya sempet 

diem beberapa saat  

EMT Faktor Internal 

Hee… Terus kayak saya memandang segala 

dunia tu ternyata orangnya tu jahat gitu, 

ada pikiran seperti itu, nggak semua 

orang itu baik ada aja orang yang jahat 

gitu, nah itu mungkin perubahan 

emosinya itu sih,  

EMT Faktor Internal 

Curiga ya ?  Curiga, parno, paranoid,  C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kalau ngerasa panik gitu 

atau kayak perasaannya 

pernah ngerasa yang „aku 

jadi labil gitu‟ ? akibat itu ? 

atau kayak ngelola, jadi 

kayak perasaan paniknya 

tu cukup sulit atau gimana 

Dulu sih sulit buat mengelola itu gimana 

harus menghadapi temen - temenku ya… 

adalah kita kenal sama orang-orang 

cowok ya,  

A.G Dampak 

Psikologis 

Positif 



 
 

175 

 
 

?  

Heem  Emm kadang nggak mungkin kan yang 

saya harus jaga jarak terus sama yang 

namanya laki - laki, nah itu sempet sulit 

juga, gimana sih kamu baik, kamu orang 

baik apa nggak, aku ngomong sama 

kamu, aku temenan sama kamu gitu, tapi 

lama-kelamaan ya saya belajar, saya 

nggak bisa gini terus nih, saya ya 

mengelolanya dengan apa, dengan 

holistik sih saya.. 

A.G Dampak 

Psikologis 

Positif 

Holistik ? yang kayak 

gimana ?  

Berdoa, terus saya selalu mencari jalan 

keluar dari pikiran saya sendiri kayak 

gitu sih  

A.G Dampak 

Psikologis 

Positif 

Hmm  Kenapa aku seperti ini, kenapa sih Tuhan 

kayak gini sama aku, ya karena mungkin 

aku adalah orang yang kuat, karena 

kamu adalah orang yang kuat karena 

mungkin ya aku dituntut buat tangguh 

gitu  

A.G Dampak 

Psikologis 

Positif 

Mmmm Mungkin kamu nantinya bakal jadi 

seseuatu, seseorang yang tahan banting 

gitu, aku kayak gitu sih  

  

Biar lebih bisa ngerasa, 

salah satu coping ya berarti 

? bentuk coping buat 

ngurangi perasaan kayak 

gitu ya ? nah kalau itu 

pernah yang kayak 

ibaratnya kalau saat ini 

mendengar atau melihat 

tentang misalnya di TV 

atau diberita kayak 

misalnya soal seorang 

cewek yang mendapat e 

pelecehan atau kekerasan 

atau yang misalnya sampe 

parah salah satu bentuknya 

pemerkosaan itu kan 

apakah sempet menaruh 

kayak keinget gitu atau 

yang mungkin nafsu 

makan berkurang atau 

melihat ke arah kaba itu 

malah kayak marah atau 

langsung lemes sampe 

yang mungkin nafsu 

makan berubah atau wujud 

emosinya kayak gimana ?   

Mmm kalau liat kabar kayak gitu 

otomatis yang pertama jelas prihatin 

sama korbannya di TV, kasian aja, ada 

aja orang yang kayak gitu, kenapa harus 

dia itu kan pasti orang itu bakal berpikir 

„kenapa harus dia yang diginiin‟, sama 

halnya kayak saya dulu, „kenapa saya 

yang harus jadi korban ?‟ „kenapa dia 

yang harus jadi korban ?‟ kayak gitu sih  

D.E 

KDT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 

Mm kayak reaksi ibaratnya 

? 

O iya, reaksi, reaksi..    

Marah atau ?  Lebih marah, marah yang    

Mengumpat gitu ?  Mengumpat di dalem hati „uh kenapa sih 

kamu kayak gitu!‟ kalau orang itu 

dilakuin sama orang yang udah beristri 

C.E 

S.T 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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nih misalkan kamu punya istri kayak gitu 

kenapa kamu mau melampiaskan ke 

orang lain kayak gitu, kenapa harus anak 

kecil, kenapa harus remaja kenapa harus,  

kenapa harus,  kenapa harus…  kenapa 

harus wanita, yang seharusnya 

dilindungi kayak gitu, karena dalem hati 

tu kepikiran, lha saya pernah ngerasain 

kayak gitu, gimana kalau itu terjadi sama 

istrimu, anakmu yang cewek atau 

saudara -saudaramu yang lainnya kayak 

gitu sih  

Lebih ke rasa marah gitu ?  Marah   

Tapi kalau sampe yang 

awalnya laper liat gitu 

terus malah jadi sampe 

males makan apa gimana ? 

atau teringat dari yang 

tadinya diem harusnya 

ngapain malah keinget 

jadinya buyar gitu sempet 

nggak ?  

Mmm kalau nafsu makan sih nggak    

Kalau dulu iya ?  Oh kalau dulu iya, sempet, nafsu makan 

dulu - dulu langsung menghilang kalau 

sekarang sih dengan kayak gitu sih 

marahh, marah ajaa  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Malah lebih pengen 

ngelawan gitu ya ?  

Heem, heem   

Okay, terus kayak yang 

salah satu bentuk 

waspadanya mungkin 

selain yang tadi ? ngecek 

belakang atau kayak lebih 

misalnya tadi denger suara 

cowok, yaampun ini mau 

ngapain gitu kan ?  

Heem    

Nah kayak misal emm 

kamu sempet ngecek ruang 

ganti atau dikamar manti 

itu kayak gimana aja sih ? 

tingkah-tingkahnya yang 

saking waspadanya kamu 

gitu, apa yang kamu 

lakukan ?  

Heem, heem, heem, jadi kalau yang, 

kalau lagi mau beli baju gitu kan lagi di 

mall, kan ada ruang ganti, biasanya aku 

cek in dulu diatas, oke aman,  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Atap - atapnya gitu ?  Atap-atapnya terus apa itu, kayak saya 

giniin kacanya 

  

Kaca nembus ?  Ini kaca bener atau nggak ? terus tempat 

sampah,  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Tempat sampah ?  Iya kan kadang ada kan tempat sampah 

ada CCTV atau ada kamera tersembunyi 

kayak gitu 

  

Oh yang kayak minicam, 

minicam gitu ?  

Heem, udah kalau merasa itu aman 

yaudah, terus sempet nih saya ke 

matahari CL apa Java, eh CL apa Java, 
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Java, waktu udah agak lama  

Tahun ini ?  Udah agak lama, natal kemaren apa ya, 

kayaknya desember kayak gitu, itu ruang 

gantinya tu nggak, nggak, nggak apa, 

nggak apa sih, nggak pintu cuma kayak 

yang gorden gitu lho, udah saya nggak 

berani, soalnya saya sendiri disitu lho, 

nggak mungkin ada nyuruh orang 

pegangin dong, awasain, terus yaudah 

cuman saya giniin aja (mencontohkan 

menguru dari leher), celananya saya 

giniin pas nggak ya, pas nggak ya  

  

Nggak berani coba ganti ya 

?  

Nggak berani  C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

I see  Karena saya sendiri   

Kalau ada temen ?  Mungkin, iya, tolong nih kamu diluar     

Nah kalau temen - temen 

SMA atau temen kuliah 

cowok nih, kamu kenalnya 

baik lah tapi ternyata kalau 

kamu mendengar cerita 

kalau emang yang 

kejadiannya bener cowok 

itu pernah ngapa - ngapain 

pacarnya lah atau yang 

kayak kekerasan atau 

seksual maksa, kan ada kan 

cowok yang kayak maksa 

untuk ciuman lah atau 

kayak gimana gitu, pernah 

nggak kamu liat orang 

yang biasa aja, tapi ketika 

mereka kayak gitu 

pandanganmu kayak 

gimana gitu ? di orang 

yang pernah kamu 

ibaratnya kenal dulu.. 

Awalnya sih percaya, percaya ya o orang 

baik, orang baik, udah gitu, kalau emang 

lihat kayak gitu sih ya namanya juga 

cowok ya… pasti ada aja nafsunya ya 

mungkin agak hati - hati sih, agak hati - 

hati karena misal kalau dia ditempat 

umum aja dia kayak gitu oo bahaya 

banget kalau di tempat nggak umum, 

kayak gitu sih, gelap atau kayak gimana  

  

Kalau mungkin dia sama 

pacarnya tapi gosipnya 

keluar gitu, kalau ternyata, 

ternyata dia seorang apa 

ya… pelaku kekerasan 

seksual gitu, yang kamu 

pikirin gimana ? mungkin 

dia nggak ngelakuin di 

tempat umum, tapi dia 

sama pacarnya atau sama 

temen deket ceweknya 

gitu,  

Tetep temenan sih tapi bentar, bentar    

Nggak mau banyak 

ngomong gitu ?  

Ya nggak ngomong juga, tapi lebih 

waspada misalkan dulu sering „hey 

gimana sih gimana sih‟, tapi sekarang 

agak yaa,  

  

Oo gitu, nah kalau Itu dokter ndaan yang ?    



 
 

178 

 
 

sekarang misalkan kasus 

kekerasan tuh kan cukup, 

apa ya, kekerasan seksual 

tu merupakan hal yang apa 

ya nggak bisa dipungkiri tu 

ada terus, kejadiannya 

dimanapun wanita banyak 

yang mengalami, nah 

menurutmu yang pernah 

mengalami atau diluar sana 

wanita yang pernah 

mengalami dalam 

pandanganmu, 

pandanganmu mengenai 

orang yang pernah 

mengalami kekerasan 

seksual disaat sekarang ini, 

detik - detik ini, kayak 

sempet kan waktu awal 

tahun ini kayak ada kasus, 

malah ibu-ibu yang 

perawat dirumah sakit itu 

kayak yang bahkan dia 

sudah menikah,  

Perawat, perawat cowok,  Ooh yang sama cewek itu ndaan ?    

Iya ibu – ibu yang di grepe, 

grepe,  

Iya dia nggak profesional banget 

namanya juga suster ya, perawat,  

  

Yang perawat itu kan  

cowok, yang pasies  kan 

cewek nah menurutmu 

sampe kayak gitu, 

prihatinnya masyarakat 

atau aware nya seseorang 

yang pernah mengalami 

kayak gimana sih ?  

Yang jelas mereka nggak sendiri sih, 

banyak orang – orang yang juga pernah 

digituin gitu lho, mungkin saranku buat 

mereka, jangan pernah merasa sendiri,  

S.D Dampak 

Psikologis 

Positif 

Mmm  Jadikan itu, walaupun itu udah terjadi 

tapi pasti ada makna dibalik itu, temen -

temen semua adalah orang yang kuat, 

temen-temen yang udah digituin pasti ee 

adalah orang - orang yang kuat pasti 

secara holistik pasti Tuhan menyiapkan 

sesuatu yang lebih besar gitu lho,  

A.G Dampak 

Psikologis 

Positif 

Mmm mmm  Karena dengan adanya kejadian kayak 

gitu kita bisa oh apa sih yang salah dari 

aku, apakah aku salah dalam berpakaian 

atau aku teledor atau aku bagaimana, 

kayak gitu sih selain itu juga bisa 

dijadikan pembelajaran kedepan kalau 

ternyata ee disekitar kita tu ada orang 

yang jahat, kita harus selalu waspada 

walaupun itu orang terdekat kita,  

S.D Dampak 

Psikologis 

Positif 

Mmm  Walaupun dia seorang apa perawat yang 

notabene harus menjaga pasien dan 

harus menjaga kode etik bagaimana - 

mana, bisa melakukan hal seperti itu, ada 
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aja, ada aja kesempatannya ditempat itu 

rumah sakit dan dia adalah seorang 

pasien dan perawat,   Oh my God 

Bisa ngasih pesen nih 

ibaratnya seorang pria 

yang pernah melakukan 

kekerasan terhadap seorang 

wanita gitu, ibaratnya ini 

adalah umur - umur emas 

kita gitu lho, kayak kita 

bakal kuliah, bekerja, 

berkeluarga bahkan punya 

anak menurutmu hal itu 

kan mungkin akan 

mempengaruhi ya 

kedepannya kayak gimana 

kita akan bersikap sama 

keluarga dan lain-lain ? apa 

menurutmu sendiri cewek 

yang pernah mengalami itu 

atau kamu sendiri itu 

pengaruhnya untuk kamu 

kayak gimana ?   

Buat kami ya, kami yang sudah 

dilecehkan kayak gitu sih, jelas itu akan 

berdampak, berdampak dalam hal psikis 

- psikologis kita mungkin ada semacem 

trauma atau apa untuk digituin gitu ya  

S.T 

D.N 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Heem  Tapi ya apa ya…, ya kasian gitu lho, 

kalian nggak kasian gitu lho?! Ya 

bayangin aja kalau pacarmu digituin, 

anakmu digituin bukankah itu bukankah 

menyakitkan bagi dirimu sendiri ? ibuku 

aja nangis lho, waktu aku denger 

digituin, dia aja nggak bisa ngomoong 

apa - apa, cuma dipeluk aja, aah sediih, 

(terisak) nggak bisa ngomong apa - apa 

lho, terus mau dipeluk aja, mungkin dia 

tau ya rasanya aku, gimana rasanya aku, 

tapi mungkin ibuku nggak tau 

sebenernya rasanya lukaku, takutku 

kemudian menjadi trauma kayak gini, 

aku pun nggak bilang (menangis) 

D.E 

EMT 

DSN 

DST 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Nggak bilang ? nggak tega 

sama ibu ya sampe nggak 

berani cerita ? karena ini 

ada misalnya pesan nih  

untuk yang nanti akan 

melihat kisahnya mbak 

gitu kan, ada dua pesan 

mungkin yang pertama 

untuk para pria diluar sana, 

apakah yang ingin 

disampaikan ?  

Untuk para laki - laki diluar sana yang 

berniat jahat kepada wanita yang lemah 

mm pikirkanlah hal itu terlebih dahulu 

jangan hanya langsung mencari enaknya 

saja, begitu, karena mmm inget karma 

yang akan terjadi pada dirimu, kayak 

gitu, apa yang akan kamu lakukan itu 

akan berdampak bagi orang lain dan bagi 

dirimu sendiri, begitu  

  

I see, mungkin pesan 

kedua pesan untuk para 

wanita atau wanita diluar 

sana yang pernah 

mengalami itu, apa yang 

ingin disampaikan kepada 

Mmm kalian nggak sendiri sih, kalian 

nggak sendiri, banyak wanita yang lebih 

mungkin sekali digituin tapi ternyata ada 

aja yang lebih dari kalian, jadi kita 

sebagai wanita harus kuat untuk 

menghadapi itu semua, untuk yang 

S.D Dampak 

Psikologis 

Positif 
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Verbatim 

B. Subjek 2 

Identitas Subjek 

Nama inisial   : J.A 

Umur    : 22 

Kota asal   : Semarang 

Hobi    : Menyanyi 

Pendidikan    : S1 Akuntansi 

Pekerjaan    : - 

Observasi 

mereka semua ?  dilecehkan kayak gitu terus jangan takut 

untuk mengungkapkan bahwa itu salah, 

kamu melakukan hal itu - itu salah gitu 

lho, kayak gitu respek banget buat… 

sempet ada kabar yang itu, yang udah 

dilecehin dirumah sakit itu dia berani 

buat e ngevideoin bilang kalau aku telah 

dilecehin ya walaupun dalam keadaan 

nggak sadar gitu  

Dibius gitu ?  Heem, respek banget, pokoknya jangan 

takut kalau emang kalian merasa 

dilecehkan bilanglah biar, biar pelaku - 

pelaku pelecehan seksual itu berkurang 

dan tau tempat lah,   

S.D Dampak 

Psikologis 

Positif 

Seperti itu yaa, oke mbak 

W.A terimakasih sudah 

mau berbagi ceritanya nih 

sama saya dan sempat 

menguraikan air mata, 

maafkan, makasih buat 

ceritanya, saya semoga 

bisa bermanfaat buat nanti 

orang - orang yang 

membaca atau mengetahui 

kisahnya. Terimakasih  

Iya sama-sama..   
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Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek Subjek berpakaian sopan, rapi, 

menggunakan tas punggung dan 

berdandan 

Kondisi fisik subjek J.A terlihat sehat dan bersih 

Kondisi tempat 

wawancara 

Café tempat wawancara cenderung sepi 

dan lebih banyak pelanggan untuk 

mengambil menu take away. 

Sikap subjek saat wawancara berlangsung 

Kontak Mata J.A selalu melkaukan kontak mata 

dengan peneliti dan pandangan subjek 

selalu fokus. 

Ekspresi Wajah J.A beberapa kali berekspresi sedih, 

murung, tertawa dan sebal. 

Memperlihatkan sikap 

tenang 

Subjek menjawab pertanyaan peneliti 

dengan sikap yang tenang dan tetap 

duduk ditempatnya 

Berbicara dengan tegas dan 

lancar  

J.A menceritakan dan berbagi kisahnya 

dengan peneliti dengan lancar dan 

runtut. 

Menjawab secara terbuka J.A terbuka dengan peneliti akan 

sejauh apa dirinya mengalami 

kekerasan seksual tersebut. 

Peredaan/ Peringanan Deskripsi 
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Subjek menghela napas 

untuk menenangkan diri 

J.A menghela nafasnya beberapa kali. 

Subjek merasa sedih saat 

menceritakan pengalaman 

kekerasan seksual 

Subjek beberapa kali menunjukkan 

ekspresi murung dan menahan 

kesedihannya. 
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Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Selamat siang, ini 

perkenalan dulu aja buat 

hasil datanya. Ini bisa 

disebut inisial atau 

namanya. 

Nama saya J.A.    

Mm, lahirnya dimana ? Jakarta    

Di Jakarta ? itu bulan ? 

tahunnya ?  

31 Juli 1996   

31 Juni ? Juli ? Juli tu 7 ya 

?  

Iya..    

Berarti ini domisili berarti 

lagi di Semarang ? 

Semarang   

Sedikit ke masa kecil, 

waktu masa kecil ini JA 

pengennya jadi apa sih ? 

Guru TK   

Guru TK ? wow Karena dulu kan aku nggak punya adek, 

kalo jadi guru TK kan bisa main sama 

anak kecil, dan lain-lain, tapi semua 

berubah begitu udah gede.  

  

Terganti cita-citanya ?  Terganti, karena aku  tau, guru TK tu 

gajinya kecil. 

  

Iya juga sih, ngorbaninnya 

banyak  

Iya, makanya itu   

Terus ini sekarang lagi 

kuliah di salah satu ? 

Sudah lulus..   

O iya.. kemarin di jurusan 

apa ? 

Fakultas akuntansi    

Akuntansi ? bahagia di 

akuntansi ? 

Bahagia aku..   

Pendidikan ini berarti 

sudah lulus ya ? untuk 

saat ini berarti belum ada 

pekerjaan ? 

Belum    

Masih mencari-cari ya ? Masih pengangguran    

Terus disini biasa hobinya 

apa ?  

Mmm hobinya, nyanyi paling, dari kecil 

emang aku suka nyanyi sih, cuman emang 

nggak berani untuk mengekspresikan gitu 

loh.. karena aku anak paling kecil terus 

kadang-kadang liat kakak-kakakku itu 

kayak lebih pede gitu kan, kadang-kadang 

tu kayak ciut terus juga ada kayak, „ah 

enggak ah‟ „ah malu‟ itu aku suka dari 

dulu. 

  

Nyanyi ? jadi bakatnya 

tersalurkan saat sendirian 

gitu ?  

Iya, dikamar mandi kayak gitu, nggak 

pernah yang bener-bener nyanyi, pernah 

sih kayak sekali-dua kali doang tapi 

nggak yang kayak bener-bener 

dikomersilkan dan lain-lain   

  

O nggak pernah di coba 

kan ke ajang-ajang serius 

yang kompetisi gitu ya ?  

Iya, orangtua juga kayaknya kurang 

mendukung kan, jadinya enggak deh. 

  

Tapi orangtua tau awalnya 

seneng nyanyi ? 

Dari dulu banget, orangtua tau dari kecil 

tu aku suka nyanyi, ya begitu karena 

kurang dukungan juga, kan orang jaman 

  

Tabel 10 : Verbatim Subjek 2 J.A 
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dulu mikirnya, „nyanyi? Ah kamu jangan 

nyanyi‟ „kamu bisa hidup apa sih ?‟ ya 

kayak gitu sih  

Iya.. iya..  Jadinya nggak difokuskan kayak gitu..   

Jadi sekarang masuk 

akuntansi gitu emang 

seneng ngitung atau ? 

ee.. memang seneng ngitung, ya tapi 

sebenernya itu aku main aman sih, karena 

kan perempuan akuntansi itu kan pasti 

dicari gitu ya ?  

  

Mmm  Maksudnya ada lah jalan kalo akuntansi, 

cuman sebenernya kalo dibilang passion 

juga enggak, cuman aku yang enggak 

kesulitan sampe stres banget.. kebetulan 

aku suka ngitung dan dulu tu, sekolah tu 

memang nilai matematika ku nilainya 

lumayan oke, dibanding.. dibanding ips, 

gitu tu aku malah nggak terlalu, tapi kalo 

kayak mateatika tu kayak lebih percaya 

diri,    

  

Aku seneng matematika 

cuman pas UN doang, 

sebelumnya aku nggak 

menikmati.. terus kalau 

ini, berkaitan tentang 

keluarga, disini kalau 

papa itu sudah usia berapa 

sekarang ?  

Tahun ini itu berarti 59..   

59 ? berarti kelahiran  Kelahiran 1959, umure 59    

Oh, berarti sama kayak 

papaku, itu tanggal 

lahirnya atau tahun sama 

bulan lahirnya juga yaa 

Mm bulan Juli tanggal 10.    

Papa lahirnya di 

Semarang juga berarti ?  

Jakarta   

o.. di Jakarta. I see.. Papa 

berarti untuk 

pendidikannya sampai ke 

tahap S1 juga ? 

S1, Drs ya dulu masih jabatannya ? 

Sarjananya yang lama.. 

  

O, i see.. kalau pekerjaan 

berarti sekarang ngantor 

gitu atau gimana ?  

Ssekarang udah nggak kerja siih, karena 

kan kebetulan mamaku sakit, jadi papaku 

kayak udah nggak berani kerja, ya kan 

jadi harus ninggalin dan lain-lain..  

  

Wait, kalau mama ?  Ibu rumah tangga    

Ibu rumah tangga ya ? 

mama lahir di Jakarta juga 

?  

Nggak, Pekalongan.   

oo.. Pekalongan, untuk 

lahirnya ?  

21 Mei    

59 juga berarti ?  Nggak, 1965   

Mmm, ibu rumah tangga 

aja, berarti mama kuliah ?  

SE, Sarjana Ekonomi   

O berarti kuliahnya juga 

di ?  

Kuliahnya di Jakarta   

O gitu ya.. ini punya 

saudara berapa ? 

Dua aku tiga bersaudara, yang pertama tu 

kakak cewek, yang kedua tu kakak 

cowok, terus aku paling kecil.  
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Berarti kakak semua ya ? 

luar biasa, lengkap ya ? 

cowok-cewek 

Iya, cowok-cewek   

Nah terus disini 

mengerucut yang pernah 

kita obrolin tentang 

kejadian kekerasan yang 

sore itu. 

Heem   

Yaitu salah satu isi 

tentang kejadian itu, nah 

tentang kejadian itu aku 

minta diceritain dikit ya 

tapi suaranya santai aja 

nggakpapa, yang penting 

kamu ceritain dari mulai 

kronologinya, apa yang 

terjadi gitu  

Sebenernya sih itu, waktu itu pokoknya 

yang aku inget itu, ibaratnya kalo lagi 

masa muda lagi masa-masa berasmara, 

nah dia itu kan, mantan ya ? cowok itu 

cowok yang pertama kali aku kenal 

duluan, kebetulan dia langsung 

membalas, wah apa mungkin ini yang 

dikasih yang diatas ni buat aku, jadi 

secara nggak langsung, apa ya, i 

treasured a lot gitu lho, wah ini kayak 

bener-bener buat aku nih, kadang-kadang 

aku sampe nggak sadar hal yang biasapun 

aku kayak nggak menyalahkan gitu lho, 

jadi aku kayak terima.. terima, karena 

mungkin aku dasarnya nggak kayak gitu,  

jadi kayak ada puncaknya gitu lho, kayak 

yang bahkan dari hal-hal yang bener - 

bener aku, awalnya aku nggak suka, tapi 

dia kayak memaksa tu itu aku jadi kayak 

mau, mau tapi kayak setengah hati, dan 

lama-lama jadi kayak menyiksa kan, aku 

tu nggak mau tapi harus kayak gitu, jadi 

aku kayak mulai ngerasa nggak enak 

disitu, dan puncaknya itu adalah ketika 

kami sebenarnya putus karena waktu itu 

sebenarnya ditentang kan sama 

keluargaku, tapi kan kita masih kontak-

kontakan tuh, dan dia bertingkah masih 

seperti pacar, gitu lho, dan disitu aku 

mulai kayak, aku nggak boleh ni lembek 

terus ni, aku harus teges ni, dan ternyata 

waktu aku tegesin mungkin, karena dia 

nggak pernah tau aku teges kayak gitu, 

terus dia jadi kayak mulai muntab, apa ya, 

marah gitu lho, bener -bener 

mengeluarkan amarah yang itu-tu bikin 

dia bukan dia, jadi ya, bahkan sampe, dia 

tu orang-orang tu taunya dia orang yang 

baik, temen -temenku juga taunya dia 

orang yang baik lah tapi tu dengan ngeliat 

sisi dia kayak gitu tu aku ngerasa, 

yaampun ini tu kayak setan aja gitu, 

kayak bukan dia, sampe yang bener-bener 

ngata-ngatain aku dengan kata-kata kasar, 

terus kayak bener-bener ngancem juga, 

suka ngancem dan neror kayak gitu, 

karena mungkin kan namanya anak muda 

C.N 

S.T 

 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 



 
 

186 

 
 

kan aku cerita aib, terus dia ngancem 

kayak nanti aib kamu aku sebar-sebarin 

kan, yaampun yang bener aja, kalo 

diceritain hidupku mau kayak apa, kalo 

kayak gitu-gitu lho, itu yang bikin aku 

bener-bener takut banget sama dia.  

Itu awalnya ? Itu ? sampe akhir..   

Itu kalo dari perilakunya 

dia, apakah dia melakukan 

kekerasan seksual juga ? 

Kalo itu sih, mungkin dia nggak yang 

gamblang ya tapi, aku ngerasanya iya, 

ada kayak memaksa gitu lho, jadi yang itu 

tu bener-bener nggak ngenakin banget, 

dia tu pake caranya kayak yang luring 

banget ini lah..  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

oo.. iya.. iyaa..  Nanti aku nggak gini lagi, ya gitulah, aku 

dengan bodohnya aku terperdaya kan 

kayak gitu, jadi kayak, dan dia mulai 

menunjukkan sifatnya kayak, misalnya 

nih nggak ah aku lagi nggak mau, dia 

kayak mulai, ck kamu kenapa sih, ya 

contohnya kayak gitu, sampe kayak gitu-

gitu lho, untungnya yang aku terakhir itu, 

yang puncaknya itu yang bukan sampe 

kayak dia itu, kita nggak ketemuan, 

berani yakin tu, mungkin kalo aku 

ketemu, mungkin dia sudah meng-apa-

apakan aku. Karena dia bener-bener 

keliatan banget dari chatnya aja tu nggak 

dia banget gitu lho, dan dia sampe kayak 

gitu, pasti itu dia lagi diluar kendali 

banget, jadi aku mikir bisa kayak gitu.  

C.E 

D.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Itu kalau diliat, dia 

melakukan yang buat 

maksa itu maksa perilaku 

kayak gimana ya ?  

Jadi kalo boleh jujur, dia waktu itu dia 

minta kiss, tapi kan waktu itu maksudnya 

kita kan udah nggak (pacaran), kenapa 

kita harus melakukan itu, gitu lho, itu kan 

menurut aku udah melenceng kan ? terus 

udah nggak, menurutku kan udah nggak 

seharusnya gitu lho, terus ya itu dia 

mulai. Pertamanya dia masih kayak 

mencoba, mencoba aku masih nggak 

mau, aku detik-detik pertama aku bener-

bener teges „nggak. Nggak.‟ Dan aku 

jawab nggak terus sampe terakhir nggak 

dan dia mulai kayak marah.. kayak ngata-

ngatain aku, pertamanya dia kayak masih 

bercanda, berantemnya bercanda tapi aku 

udah nggak enak terus minta maaf, karena 

aku kayak masih ngomong enggak, 

enggak dan enggak tu kayak dia bener-

bener ngancem, bahkan chatnya pake 

capslock dia tu nggak pernah ngomong 

pake kata-kata „koe‟ dan lain-lain tu 

nggak pernah jadi kayak gitu 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Jadi kasar gitu ? Jadi kasar, jadi kayak „bitch’ gitu-gitu 

lah, semacem gitu lah, aneh aja jadi kayak 

gitu 
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Secara verbal ?  Iya,    

Itu Cuma karena kamu 

menolak itu ? 

Karena aku menolak itu, bener-bener 

udah No, jadi waktu diawal kita putus itu, 

kita bener-bener belum seperti putus gitu 

lho,  

  

Masih keep contact ? Masih keep contact, kadang-kadang kita 

kayak pacaran terus kayak aku mikir, ini 

udah nggak bener gitu lho, mau sampe 

kapan aku mau kayak gini, gitu lho..aku 

pun jujur kayak ngerasa nggak nyaman 

statusnya udah bilang putus tapi kok 

masih kayak gitu kan nggak konsisten, 

padahal aku juga sudah berniat nggak 

sama dia lagi, gitu jadi aku pikir bisa 

baik-baik aja malah.  

  

Itu kalo boleh tau 

kejadiannya kapan ? 

Itu 2014, pokoknya habis lulus itu 

sebelum masuk kuliah itu sudah putus, itu 

kejadian terjadi waktu itu sebelum aku 

sudah masuk kuliah, 2014. 

  

Kalo sekarang berarti 

udah nggak contact lagi ? 

Udah nggak, nggak sih, nggak contact 

sama sekali  

  

Ini, kalo sebelum kejadian 

ini sempet ceritain 

kejadian pas naik sepeda 

ya kalo nggak salah ? nah 

yang itu bisa diceritain 

dulu ? apa yang terjadi ? 

Mm yang jelas tu mungkin waktu itu kan 

aku lagi mau les naik sepeda 

  

Itu SD ya ? Itu SMP   

Oo SMP.. Itu pertama kali aku pergi les, jadi aku 

ndak pernah ikut les-les an kayak gitu 

akhirnya aku pergi les kan,  

  

Les nya diluar ya ? Iya, les nya diluar rumah, naik sepeda, 

agak jauh an tempatnya, jamannya masihi 

naik sepeda, mungkin karena aku anak 

SMP itu kan lagi masa puber - pubernya, 

mungkin dadanya udah mulai keliatan, 

mungkin dulu belum pake jaket, 

pikiranku masih anak kecil kan, nggak 

mikir, ah jaket buat apa sih, dan itu 

posisinya aku sama kakak ku tu, kakakku 

kan naik sepeda di depan, yang cowok. 

Dia mungkin juga orangnya nggak begitu 

peka kan, jadi kayak nuntun gitu lho, aku 

kayak dibelakangnya gitu sih, 

dibelakangku tu ada motor, aku tu denger 

cuma tu kayak paling ada orang aja biasa, 

yang lagi dibelakang, terus aku di kaget 

tiba - tiba dia pegang, terus pergi aja jadi 

kayak, aku masih harus lulus denis 

maksudnya masih ada gang gitu lho, dia 

ambil kesempatan pegang terus dia belok, 

terus aku ke samping sini, kan disini kan  

  

Heem, agak ke belakang 

nyamping gitu ?  

Dia kayak gini terus dia langsung belok,    

Itu posisi dia naik motor ?  Naik motor, dia naik motor, aku naik   
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sepeda, jadi naik sepeda kan pasti kan 

gini kan, dia mungkin bisa megang 

dengan leluasa, pegang gitu   

Lama kah ?  Nggak sih, tapi kan aku nggak pernah 

kayak gitu kan pasti kaget 

  

Iya sih...pasti kerasa 

banget 

Iya kayak... „hah?‟   

Tapi ada berapa detik ya 

kayak gitu ?  

Dia sedetik sih, tapi kerasa sih, „peg‟ gitu,    

Terus dia langsung pergi ? Dia langsung pergi terus mukanya kayak 

sempet noleh ngeliatin aku gitu, terus 

langsung pergi gitu.  

  

Oh berarti itu kejadiannya 

apa kakaknya tau ?  

Kakakku tau, karena dia kan cowok ya, 

tadinya aku rada ragu - ragu waktu mau 

bilang, aku bilangnya waktu udah 

dirumah, bilang sama kakakku yang 

cewek dulu, terus kakakku yang cewek 

itu kan kebetulan orangnya gampang 

marah kan, terus dia cerita sama 

mamanya, terus dia ngomong ke kakakku 

yang cowok, „kamu kok nggak jagain ?!‟ 

sampe kayak gitu - gitu kan, terus baru 

semenjak itu baru pada tau, baru pake 

jaket, ya itu makanya baru pake jaket, 

kayak serem banget sih, emang itu 

mungkin kesannya cuma gitu doang tapi 

kayak setelah itu bener - bener kayak 

yang gelisah ya semacam kayak perasaan-

perasaan yang tidak pernah aku rasakan 

sebelumnya gitu, pokoknya abis les tu 

rasanya jadinya kayak gelisah, kok nggak 

enak ya, kok pengen marah ya, tapi kok 

kayak nggak bisa mau marah ke siapa 

gitu lho, marah, malu, sebel, ya 

perasaannya kayak yang gitu-gitu itu,  

 

S.T 

M.A 

DSN 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Ekstenal 

Itu berarti pas kamu SMP 

kelas berapa ?  

Kelas satu , 13 tahun   

O iya, umurnya kan sama 

kayak aku ya, itu berarti 

tempat kejadiannya di 

deket rumah ya ?  

Deket rumah    

O tempat les nya deket 

rumah juga ?  

Ya satu kompleks gitu pokoknya, emang 

agak jauh kalo jalan kaki.  

  

Nah pas kamu pernah 

ngalamin kejadian pas 

kecil kayak gitu dan itu 

membawa hasil yang 

nggak enak ya, itu pas 

pacarmu kayak gitu apa 

kamu pernah teringat 

kejadian itu ? 

Oh iya pernah, bahkan aku waktu itu 

bilang, aku inget banget sih, mungkin 

karena aku orangnya agak tipikal orang-

orang yang suka lupa juga, aku pernah 

bilang bahkan, kayak „kamu, ibaratnya 

gini sih, aku memang dari dulu bukan 

tipikal orang yang terlalu apa ya… aku 

sih dengan tegas mengatakan bukan orang 

yang kadang enggak-enggak gitu, aku 

juga nggak kayak gitu, Cuma aku pernah 

ada satu, tetep cewek itu kan ada satu ada 

mood kan ya, kalo misalkan lagi nggak 
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lagi di sisi romantic - romantis ya nggak, 

dan kadang - kadang, cowok itu kan 

menunjukkan apa ya, ekspresi…. yaa 

cowok doang yang emang gitu lho, dan 

itu tu kayak bikin aku kayak, “aku bisa 

nggak kalo gini aku jangan terlalu 

dipaksa”, aku jadi inget hal yang nggak 

menyenangkan, aku bahkan bilang kayak 

gitu , aku waktu itu bahkan bilang sama 

mantanku itu terus dia kayak bukannya, 

awalnya sih “iya” tapi lama lama dia 

menganggapnya itu excuse gitu, kamu 

alasan, kayak semacem dia tu itu bukan 

masalah besar gitu lho buat dia, dia jadi 

malah ngerasa marah waktu itu, pernah 

satu kejadian tu dia marah gara-gara dia 

bilang gini, “ya itu kan beda cerita”, dia 

kan orang lain ibaratnya kayak gitu, 

molester, sedangkan aku kan pacar kamu, 

kenapa kamu kok bisa - bisanya kamu 

nyamain aku sama orang kayak gitu”, nah 

dia bilang kayak gitu sedangkan aku kan 

juga nggak tau, tapi setiap kali.. ya aku 

bilang setiap kali kamu sedikit 

memaksakan begitu aku jadi ingat. 

Teringat itu ya ? Heem, teringat, dan aku nggak apa ya, I 

can’t help it, ya gitu loo emang gitu loo… 

dia kayak.. dia pokoknya dari bahasanya 

dia tu aku simpulkan dia kayak 

menganggapnya tu excuse gitu, ya 

gimana bisa „kayak gitu‟, „mana ada 

kayak gitu‟, nggak memahami kayak gitu,  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Tapi kalo gitu dia 

memaksa secara verbal 

atau dia pernah maksa 

sampe kamu tu 

akhirnya…? 

Pernah sih sampe agak narik tapi aku 

nggak take it too serioously pas itu, , 

setelah.. setelah aku kembali ke pikiran 

sadarku.. kenapa kok dia sampe harus 

narik aku gitu? Kadang kadang kayak ada 

posisi kalo cewek lagi nggak mau, kita tu 

butuh jarak ya kan ? 

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Heem..  Karena kayak enggak ah ku udah nggak 

mau deket - deket sama kamu terlalu 

deket gitu lho kadang-kadang. Kadang 

sampe kayak, „sini lho‟.. agak narik gitu 

lho, itu kan aku jadi agak mikir kayak 

dulu sih aku mikir ya wajar, tapi sekarang 

udah kayak, „kenapa sih dia harus narik 

aku ?‟ gitu lho, dan kenapa aku mau.. 

D.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Itu dia narik mau ngarah 

ke…?  

Biar tetep deket, terus lama-lama ya nanti 

ke arah situ dan aku kayak „aku nggak 

mau‟, gitu lho padahal, kadi kayak waktu 

itu aku deketpun kayak nggak nyaman, 

gitu lho, tapi yaa.. ya gitu deh, aku baru 

sadar.. 

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Tapi dia kayak gitu 

itungannya sering juga ?  

Sering sih,    
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Itu padahal pacarannya 

berapa bulan ?  

Ga inget yaa, aku bahkan nggak inget 

tanggal jadiannya. Mungkin ada ya 6 

bulanan.., hampir setengah tahun itu 

kayaknya ada sih.  

  

Nah dia tu kayak gitu tu 

dari pas saat awal atau ?  

Nggak, yang jelas dari awal nggak, tapi 

kayaknya mungkin sekitar 2-3 bulan 

terakhir kan dan ditambah waktu kita 

putus itu kan kita masih ada 2 bulanan, 

masih itu, yang bener - bener kita lepas 

sekitar 3 bulan atau 4 bulanan aku agak - 

agak lupa, gitu lho, sekitar kayak gitu. Itu 

baru bener - bener, jadi kalo otomatis kan 

ada jangkanya lumayan sering itu ya ada 

4 bulanan lah, mungkin dia mulai, 

memang sering mmm ngajak kayak gitu, 

gitu lho,  

  

Itu dia ngajaknya apakah 

sebatas kiss atau yang 

lebih ? 

Ya kiss, tapi yang jelas nggak sampe 

having sex sih cuman memang yaa 

seputar itu lah.. , yang kiss, kemudian ada 

yang lebih gitu..gitu.. 

  

Tapi sebenernya kamu 

nggak menerima ? 

Nggak.. nggak.. tapi karena itu kejadian 

yang berulang - ulang, aku mikir dia lagi 

kayak gini, kadang - kadang nggak yang 

kayak aku menikmati gitu 

  

Orang masih biasa ? Iya.. dan orang kalo di-kiss itu kan udah 

nggak bisa ngapa - ngapain lagi kan ? 

udah gitu lho.. tapi kalo yang sampe situ 

bener - bener aduh nggak nyaman nih, 

terus setelah itu dia pasti akan merambat 

ke yang lain, gitu lho, itu yang bikin aku 

kayak … no 

S.T 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Terus setelah dia ini,nah 

ini agak sensitivenya ini 

kalo boleh tau sejauh yang 

dia lakuin itu sampe apa ? 

mmmm.. kalo menyentuh sampe sini ya 

(menunjuk bagian dada), dia yang 

touching - touching gitu, sih, itu yang aku 

bener -bener nggak mau, itu yang bagian 

situ, tapi kadang -kadang ya…, apa sih..., 

kadang - kadang yang paling sebel tu 

inget kata -katanya dia yang pokoknya 

„hiih, apa sih, kan cuman gini doang?‟ dia 

selalu ngeluarin kata - kata kayak ini kan 

cuman gini doang gitu lho, dan dia emang 

kayak membandingkan gitu lho, temenku 

aja udah sampe kayak gini kamu kayak 

gini doang kamu tu masa udah nggak, ya 

justru karena temenmu udah kayak gitu 

aku nggak mau dong, gitu lho, ya hal - hal 

kayak gitu sih, itu tu bikin aku bener – 

bener kayak nggak habis fikir, kesel tapi 

mungkin dulu aku posisinya nggak 

berdaya kan aku tu dulu bener -bener 

nggak pengen, dulu tu aku bener - bener 

nggak pengen ngelepasin dia, memang 

aku menyadari itu  kayak ya gimana ya, 

dan kayak bodohnya aku itu adalah aku 

mikirnya kalo aku kasih yang kayak i give 

 

S.T 

D.E 

S.L 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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it all gitu lho, dan he would stop tapi 

nyatanya he wouldn’t gitu lho, dan itu kan 

kadang-kadang perbedaan sudut pandang 

cewek, kalo cewek mikirnya „o, dikasih, 

udah‟ sedangkan cowok tu nggak, dikasih 

malah minta lagi, minta lagi, dan dia 

makin penasaran kan, kayak gitu.. 

Kayak sebenernya kamu 

ngejalani semua itu iar 

bisa bersama dia tapi 

kamu terpaksa ya 

mengalami hal itu ? 

Dan lama – lama memang kayak ada, 

semacam terbiasa gitu lho, jadi yang 

menderita tapi ya aku udah tau lah dia 

bakal kayak gini, jadi aku kayak udah 

prediksi gitu 

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Jadi walaupun ketika 

kamu terbiasa kamu 

nggak nyaman ? 

Nggak, tapi nggak pernah yang bener-

bener ah pengen, gitu enggak sih, kayak 

gitu..  

  

Cewek emang jarang 

begitu kan.. Nah itu dia 

kalo eee pernah 

melakukan yang kayak 

gitu ini ada durasinya 

kerasa lama ga ? 

Nggak ngitungin,    

Ibaratnya maksudnya, 

kayak ibaratnya mungkin 

seminggu sekali ada,  

O dulu lumayan sering sih, ku akuin, jadi 

mungkin kayak waktu kita tu cuman 

3bulan atau 4 bulan tapi memang 

seminggu tu kayak bisa 3 kali gitu 

memang bisa sih, jadi kayak ibaratnya 

sering ngapel gitu lho, dia ngapel 

kerumahku, karena memang kan aku dulu 

masih nggak boleh keluar2 rumah, main - 

main kerumah ku ya kayak gitu, itu 

lumayan sering sih,  

  

Emang di rumah nggak 

ada yang liat atau tau ? 

Nggak ada, bahaya memang, jadi 

rumahku itu kan emang 2 tingkat, jadi 

kakakku yang cowok kuliah.. kadang - 

kadang pulangnya lama kan, kakakku 

yang cewek itu sudah kerja di luar, 

papaku juga kerja diluar waktu itu, jadi 

mamaku cuma diatas, bahkan kadang - 

kadang rumah itu kosong,   

LT Faktor Eksternal 

Oo sering kosong ? Nggak sering sih, tapi kadang - kadang 

kosong, jadi kadang - kadang mamaku 

lagi pergi yaa aku sama dia, kayak gitu  

  

Tapi dia juga kenal 

keluargamu ? 

Kenal sih, tapi emang dibalik itu 

keluargaku emang ternyata nggak suka  

  

Nah itu berarti dia sering 

main kerumah ya ?  

Sering, dulu memang „kejadiannya‟ selalu 

dirumah, nggak pernah kemana - mana,  

  

Tapi nggak dikamar atau 

di ? 

Nggak, nggak dikamar, itu di ruang tamu.   

Tapi rumahnya kosong 

gitu .. terang ya berarti ?  

Jangan dibayangin hahahahha M.A Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Temenku ada yang terang-

terangan tapi ya gitu.. 

Kemarin dulu aku sempet mikir, ngeiyain 

saira ini yakin hahaha 

  

Nah ini kalo perilakunya 

dia yang kayak gitu, 

mm.. aku tu nggak begitu inget persisnya 

ya.. tapi tu modelnya nggak yang 30 
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missal sekali kejadian 

hampir 30 menit gitu ada 

? atau bentar aja biasanya 

?  

menit terus gitu nggak kayak putus - 

putus, putus - putus.. jadi kadang - 

kadang aku berusaha menyetop.. gitu lho 

jadi dengan berusaha dengan bahas 

sesuatu dengan yang lain - lain mungkin 

dia masih kayak gitu lagi misalkan kayak 

gitu terus aku udahan.. aku berusaha 

bahas sesuatu ya sering banget aku 

mencari - cari cara untuk itu tu berhenti 

gitu lho, tapi tu posisinya kayak nggak 

yang 30 menit teruuss itu tu nggak jadi 

kadang 5 menit  

Jadi kamu trying kayak 

buat escape dari dia  ? 

Iya, jadi waduh gimana ya terus kayak 

stop tapi dia nggak ngerasa aku pengen 

stop tapi aku pengen stop gitu lho. jadi 

aku kayak nyari - nyari cara kan kayak 

„eh bentar aku ambil minum dulu‟ hal - 

hal „aku mau pipis dulu‟ mau apa dulu, 

habisnya tu aku kayak nggak pengen gitu 

teruss, sebenernya aku nggak mau gitu 

lho, ya cari - cari jeda gitu lho.. 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Berarti kayak perilaku nya 

dia itu ada nggak yang 

kayak menurutmu 

melibatkan kayak 

kekerasan fisik gitu ya 

misal, bagimu tu dia udah 

melakukan kekerasan fisik 

gitu  

Mmm..   

Yang menurutmu secara 

physically dia melakukan 

kekerasan sesuatu 

Mmm, waktu itu sih dia pengen banget 

graping (meremas) gitu dan aku bener - 

bener nggak mau kan, sih waktu itu, aku 

bahkan masih inget tu masih sebel gitu 

lho, aku bener - bener nggak mau tapi 

posisinya waktu itu ibaratnya apa ya kalo 

cowok, dia udah apa ya, bergelora gitu 

lho…  apa sih istilahnya, ya gitu lah jadi 

dia kayak bener - bener, dia kayak can’t 

hear anything aku gamau yaa dia  keras 

ya dia tu kayak bener - bener, aku bener -

bener langsung pengen dia pulang waktu 

itu, tapi yaa dia kayak gitu kan habis dia 

pulang itu aku nangis, waktu itu 

pokoknya karena aku bener - bener kayak 

sakit ya, mungkin dia nggak sadar kan, 

mungkin cowok kan mana sadar, itu kan 

dia diluar kendali apalagi lagi kayak gitu 

kan ya itu aku inget agak-agak sakit 

waktu itu  

S.T 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kamu pernah menolak ?  Aku bahkan waktu kejadian itu aku udah 

bilang „udah.. udah..‟, tapi dia kayak ya 

gitu.. jahat kan.. 

C.E  

Ya cowok banyak yang 

kayak gitu, tapi pas kamu 

ngerasa sakit kamu bilang 

Aku bilang, aku bilang tapi dia kayak ya 

itu, dia kayak lagi budeg gitu lho, dia 

nggak denger, dia nggak mau ngeliat 
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sama dia ? mata aku udah berkaca-kaca gitu  lo, dia 

bahkan malah marah waktu ngeliat aku 

nangis gitu dia malah marah-marah waktu 

itu, jadi hari itu tu kita malah berantem, 

iya, disitu kita malah berantem karena 

aku juga waktu itu nggak mau… ah 

nggak (teringat sambil memejamkan 

mata) , bodohnya aku malah waktu itu 

malemnya aku yang minta maaf, nah itu 

makanya aku itu aduh aku nggak tau 

pokoknya aku itu  stupid, stupid so much 

aku inget banget, itu sakit rasanya, 

sakitnya tu di dua tempat, sakit di hati 

juga kan ya, „kok gitu sih..‟ gitu lho, 

semacem kayak gitu, ya aku nggak tau 

dia termasuk kekerasan apa nggak 

Tapi kayak kalo misal 

cowoknya pun, kalau dia 

sadar pas dia ngelakuin 

gitu kamu sakit.. ya kamu 

terpaksa.. tapi karena 

kamu sayang, dan dianya 

sendiri gitu kalo misal 

pernah ngajak kamu yang 

caranya halus atau ? 

Selalu caranya awalnya halus, jadi 

diawali dengan halus dulu, kadang - 

kadang terakhir - terakhir tu sering mulai 

agak marah kayak gitu-gitu terakhir -

terakhir..  

  

oo...  Jadi kayak.. awalnya pasti halus terus 

lama-lama kayak aku nggak mau mulu, 

nggak mau mulu lama-lama dia kayak 

sebel sendiri gitu lho, dia kayak nggak 

dapet kan 

  

Dianya gitu, ibaratnya 

kamu dapet perilaku yang 

kamu nggak seneng ya.. 

kamu ngalamin, secara 

terpaksa kamu ga 

menikmati, tapi ketika dia 

kayak gitu kayak pada 

saat itu sebenernya apa 

yang akan kamu katain 

gitu kalo kamu bisa 

ngomong sama dia ? 

Aku sebenernya waktu itu udah sempet 

terbuka, udah ngomong berkali - kali sih 

sama dia, ya tapi itu berkali - kali udah 

bilang, kayak, „kayak aku tu bakal ngasih 

tapi jangan maksa‟, jadi kalo misalkan 

aku lagi… aku tu nggak pengen menyesal 

gitu lho sebenarnya, aku perempuan,  

cuma jangan dipaksa karena semakin aku 

dipaksa aku semakin nggak mau, aku 

bilang gitu, kan toh aku mikirnya gini lho, 

kalau kamu minta aku mau itu kan enak 

kan, gitu lho, tapi kalo kamu kayak maksa 

terus gitu tu yang seneng kamu doang, 

jadi kasih..kasih waktu lah, ya mungkin 

aku memang…, dia sempet bahkan 

ngomong „kamu tu emang agak beda ya‟, 

maksudnya tu kalo dia cerita sama temen 

- temennya tu jadi aku dibandingin yang 

lain tu kayak aku emang susah dipancing 

gitu lho, kalau dia bilang dibanding 

cewek - cewek lain tu aku tu kayak susah 

dipancing aku tu nggak gampang, nggak 

gampang naik gitu lho, dibilang gitu, nah 

tapi aku mikir ya.. karena dulu aku mikir 

dia pasti yang terakhir kan, aku mikirnya 
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ya aku bakal kasih kok gitu lho, kita bakal 

menikmati sama-sama, tapi nggak, tapi 

nggak maksa… tapi jangan maksa, pelan-

pelan…, kayak kayak aku misalkan 

mintanya mentok kiss aja, ya ayuk kita 

kiss aja, udah jangan sampe kemana-

mana gitu lho, tapi  kadang-kadang dia 

cuma denger-denger misalkan ni kalo 

moodnya lagi bagus ya, misalkan lagi 

yang begitu indah itu dia nggak ngapa-

ngapain gitu lho, itu bahkan jadi hari 

yang indah bikin mood aku tu seneng 

banget gitu lho, karena tu kayak dia tu 

gentleman gitu lho, karena dia nggak 

minta, gitu lho, dan kayak gitu aku 

sampein, ya iya iya tapi besoknya tu kalo 

lagi lagi in the mood ya nggak, dia udah 

lupa yang aku omongin itu  

Jadi sesuai mood nya dia 

tapi kamu terima gitu ? 

Heem.. jadi ya aku nggak ada pilihan lain    

Nah ini pas kejadiannya 

itu apa dia grabbing nya 

tu skin atau tertutup baju 

atau ? 

Ya bertahap awalnya... in the end dia ya 

itu bahkan pernah bikin aku berantem itu 

gara-gara itu juga, karena aku nggak 

pernah mau sebenernya, sebenernya aku 

juga dari dulu aku udah pernah inget sih 

waktu dulu SMP itu ada namanya Sex 

Education, jadi disitu tu dokter udah 

pernah bilang, dokternya tu udah pernah 

bilang, sebenernya tu jangan pernah 

sekalipun kamu ngasih, karena sekalinya 

kamu ngasih mereka akan minta terus, 

terus dan itu pasti nambah, sampe lama-

lama paling parah gitu lho, sampe kayak 

gitu dan yaitu stupidnya aku, aku 

mikirnya karena kalau aku sudah kasih, 

udaah.. udah mereka bakal stop, dan aku 

baru inget kata-kata itu waktu udah 

terjadi gitu lho nah ini pasti dia udah 

nggak bakal berhenti ini gitu kan, yang 

memang yang terakhir itu ya sampe itu, 

skin langsung itu, jadi kayak itu sampe 

sakit gitu lho, sampe itu, karena aku kan 

sebenernya udah nggak mau, dan dia 

malah bahkan pinginnya nggak cuma 

megang doang gitu lho bahkan, kayak 

gitu, malah kemana-mana   
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Terus kalo dia minta 

sesuatu yang lebih itu,apa 

yang akan kamu lakukan ?  

Marah sama nangis gitu, beneran nangis, 

aku pernah nangis langsung di depan dia, 

itu tu bahkan ga sekali sih.. nggak sekali 

sih, itu waktu itu aku kan sering nangis 

gitu lho dan dia kayak ya.. sekali dia baik 

kayak berhenti, sekali dia marah.. 

berhenti tapi dia marah ya gitu deh, jadi 

kayak semacem dia kecewa dan putus asa 

„ kok aku pengen tapi kok kamu nggak 
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mau‟ semacem kayak gitu-gitu sih ya aku 

sih nangkepnya gitu  

Ya emang wanita itu 

susah kalau digituin  

Awalnya aku nggak mau, aku dari awal 

ga pernah mau tapi kayak… mungkin dia 

juga pinter menghasut, membuai-buai 

gitu 

  

Tapi in the end gitu yang 

mengakhiri kalian itu 

yang terakhir kali atau dia 

pernah mengatakan 

sesuatu gitu ?  

Terakhir memang dia regret so much sih 

jadi kayak… yang ceritaku tadi yang dia 

sampe ngata-ngatain aku bitch lah jalang 

lah dan kata - kata seperti itu.. dia tu 

kayak..  tadinya tu kayak dia back to 

normal gitu lho,tiba – tiba kayak „eh.. eh.. 

maaf ya.. „ gitu, awalnya sih cuma gitu 

doang, besok paginya dia telfon aku tu 

dia sambil nangis, dia nggak pernah 

nangis padahal, dia sampe nangis, dia 

kayak dia tiba-tiba kayak ngerasa jerk dan 

lain-lain di posisi itu dia tau dia bakal 

kehilangan aku sampe terakhir gitu lho 

jadi kayak dia tu tipikal orang yang.. 

menjaga harga diri pria banget kan..  jadi 

kayak dia nggak mau dipermalukan jadi 

waktu dia tau aku nggak mau 

berhubungan sama dia, dia kayak yaudah 

aku pengen ninggalin kamu aja karena 

aku nggak pengen kayak diinjek - injek 

sama keluarga kamu, kayak gitu-gitu lho, 

tapi dia tetep kayak „asking‟ gitu-gitu kan 

itu kan posisinya aku udah bener - bener 

nggak dan dia malah bikin kesalahan 

kayak nerror aku, kayak ngancem aku dan 

dia kayak tiba - tiba kayak ngeh, wah dia 

udah nggak sama aku lagi dan aku juga 

udah nggak bakal mau lagi balikan sama 

dia gitu lho, dan dia juga, kan waktu itu 

kita ketemuan.. ditempat makan gitu dan 

dia kayak bener-bener kamu, dia bahkan 

sampe nanya, „kamu ndak yo udah jijik 

sama aku ?‟ aku bilang „ya iyalah!‟ 

berarti mikir aku masih cukup baik yaa 

dengan bilang tapi ya aku ya maafin, tapi 

dalem hati nggak, bahkan aku tu baru 

sadar sebenernya aku tu belum bener – 

bener bisa gitu lho, karena karena 

menurutku kan itu keterlaluan kan, 

apalagi aku orangnya nggak ga gampang, 

sedikit pendendam kan, kayak aku nggak 

bisa lupa gitu lho, Jadi aku bener - bener 

nggak mau.. bahkan aku berharap ga 

pernah bertemu wajahnya lagi gitu lho.. 

terus ya dia, akhirnya terus sejak itu kita 

nggak pernah kontakan lagi, pernah sih.. 

kayak masih kontak di handphone sih, 

tapi habis itu dia juga udah tau aku udah 

males mungkin aku juga chat nya udah 
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nggak se-semangat dulu kan, kayak udah, 

udah tau lah..  

Udah tau.. Udah tau lah..    

Habis itu ini dari kayak 

kamu kejadian shock 

banget yang nggak tau 

siapa orangnya itu apa 

kamu pernah ngeliat lagi 

orangnya ?  

Yang jelas sih sering jadi topik 

pembicaraan di daerah kompleks sih, 

karena emang dia sering kayak gitu 

ternyata, jadi emang nggak cuman aku 

doang jadi kayak ada ibu -ibu juga, ada 

mama nya temenku juga yang rumahnya 

daerah situ juga pernah digituin dan 

orangnya katanya waktu aku nyebutin ciri 

- cirinya sih sama, agak - agak gendut, 

item terus helm nya bahkan waktu itu kan 

dia pake helm merah yang lama gitu kan 

itu dia juga bilang kayak gitu motornya 

juga sama kayak gitu jadi emang dia 

sering jadi topic of the town gitu 

  

O disana udah pada ngerti 

berarti ya ? 

Heem jadi mereka udah pada tau dan 

kayaknya dia rumahnya di daerah deket 

tempat les aku itu  

  

mmm Jadi mungkin sering keliaran gitu kan    

Kamu kalo ngeliat orang 

yang bentuknya kayak dia 

itu sering keinget nggak 

sih ?  

Mmm aku sih.. nggak sih, tapi kalo aku 

setiap denger cerita sampe kayak gitu, 

aku sampe benci banget sih memang.. 

tapi kalo liat orang bentukannya kayak 

gitu sih mmm nggak sih, cuma ada 

pengecualian sih jadi waktu dia habis 

pegang aku itu kan dia noleh aku masih 

liat ekspresinya itu aku sebel banget 

waktu dia noleh itu mukanya, ya muka, 

muka nyebelin yang kayak muka cowok - 

cowok nafsu gitu kan ya, jadi aku 

ekspresi itu yang bikin aku kadang -

kadang gampang „mmmhh‟(ekspresi 

jijik), bahkan kadang-kadang sama 

pacarku sendiri suka kayak gitu, jadi kalo 

diledekin aku kayak „noo‟ „kamu kok jadi 

jijik banget sih, kan kayak gitu lho,itu 

bahkan keinget sampe sekarang gitu lho, 

ekspresinya, tapi bukan ciri - ciri kayak 

gitu nggak sih, tapi lebih ke ekspresinya 

dia kalo lagi kayak gitu tu dan emang aku 

benci banget sih,  
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I see, ini kalo sampe kamu 

pernah kayak nyalahin 

diri, kayak mengkritik 

diri, atau nyalahin diri 

gitu, ibaratnya hampir 

depresi ? 

Mmm aku nggak tau ya, tapi yang jelas, 

waktu habis, aku tu sering jangkanya 

setelah udah nggak sama mantanku itu 

sampe sekarang, kalo mood nya lagi 

bener-bener nggak bagus terus kadang-

kadang ingatan - ingatan kayak gitu tu 

keluar lagi gitu lho, tapi kalo kayak 

depresi, aku mungkin ngerasanya nggak 

depresi banget ya, karena untungnya aku 

orangnya mood nya gampang banget 

berubah, gampang dibikin seneng dan 

lain - lain kan, cuman kadang - kadang 
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kalo moodku lagi bener-bener jelek 

banget tu ingatan - ingatan kayak gitu tu 

seriing banget, bahkan sampe sekarang tu 

masih sering muncul, kalo kadang - 

kadang aku mikir kenapa aku bisa sampe 

kayak gitu.. 

Sampe sekarang pernah 

nggak mikir kenapa kok 

aku mau sih, gitu ? 

Sering banget lah, aku kadang - kadang 

nggak habis pikir kenapa kayak gitu ya, 

gitu lho, kenapa aku kayak gitu .. sering 

banget 
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Itu kayak gimana  ? mm 

ibaratnya ngomong kayak 

gimana sama diri sendiri 

pas lagi gitu ? 

Jadi dengan aku mikir gini sih, pas sama 

mantanku itu aku… kalo orang kayak gini 

tu bisa berbeda banget gitu lho, jadi aku 

kayak, kenapa sih aku harus palsu kayak 

gitu kenapa aku kok bisa bertahan dengan 

kayak gitu padahal itu jelas - jelas aku 

kalo denger temen aku di posisi aku 

kayak gitu aku bakal „ih ya nggak usah 

lah‟ itu tu aku kayak gitu, gitu lho, 

kadang - kadang kayak nggak habis pikir 

sih kenapa aku bisa setolol itu gitu lho,  
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I see.. itu pernah kayak 

ngerubah kamu tu pernah 

ngeliat dirimu sendiri 

pernah ngerasa kayak gini 

atau ngerasa rendah ? 

Mm iya bener - bener bener, aku pernah 

ngerasa kayak gini sih aku kan 

ngerasanya udah nggak bersih tuh ya, aku 

kayak udah dinodain gitu kan jadi aku 

mikir, apa ada yaa, cowok yang mau lagi 

sama aku yang kayak bekas orang gitu 

loh, istilahnya kan kayak gitu kan, aku 

udah bekasnya orang apa ada yang mau 

nggak ya, semacam o minder, apa aku 

mending nggak usah menikah aja ya, 

bahkan aku sampe kepikiran kayak gitu, 

apa aku nggak usah nikah aja ya, aku 

udah, udah mana ada yang mau, cakep 

juga enggak, gitu kan, sampe ada pikiran 

bener-bener, bener-bener sampe, wah aku 

tu ngerasanya sampe aku percuma 

percuma ni dapet ranking kayak gini, aku 

juga udah kotor, dan sampe hal-hal kayak 

gitu…  
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Jadi kamu ngatain diri 

sendiri ? 

Heem, sampe kayak gitu, jadi bahkan aku 

tu dulu sebenernya tipikal orang yang 

sama anak cowok itu rada - rada jaga 

jarak, jadi temenku itu bahkan dari 

temenku TK – SD – SMP temenku tu 

cewek semua, dan aku juga gayanya 

nggak cewek - cewek banget tapi 

temenku cewek semua gitu kan, sampe - 

sampe waktu kuliah tu aku udah, ah aku 

udah nggak mau mikir… nggak tau 

kenapa aku berakhir punya temen cowok, 

aku jadi kayak lebih apa ya…, nggak 

yang kayak menjaga diri banget… 

maksudnya orang aku udah udah kotor 

juga ngapain aku sok - sok jaga - jaga 
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yang gimana banget, aku sampe mikir 

kayak gitu 

Sampe kesana gitu ya.. Sampe kesana…   

Tapi dibatesin nggak ? 

misalnya membatasi yang 

kayak dulu kamu pernah 

cerita yang seruangan ada 

banyak cowoknya terus 

kamu merasa nggak 

nyaman ?  

Mmmm! nggak sampe kayak gitu tapi 

kadang - kadang kayak ee gimana ya  

  

Ibaratnya satu ruangan 

satu cewek, yang lain 

cowok..  

Mm iya sih kayak agak-agak..    

Nggak enak ?  Tapi biasanya aku cuma butuh satu orang 

sih yang pokoknya imagenya dia, kan 

pasti ada ya cowok yang dia nggak yang 

aneh-aneh gitu ya, kita tu pasti punya 

feeling kalo ini cowok nggak bakal aneh - 

aneh gitu lo. dulu kalo ada temenku yang 

kayak gitu aja, aku nggak terlalu yang 

nggak nyaman tapi kalo isinya kayak gitu 

semua yang ini dia biasanya otaknya 

mesum nih, ya aku nggak nyaman, tapi 

ada di posisi kayak aku sama anak cowok 

yang aku udah agak cuek, karena aku tau 

ah orang aku juga, dan mereka nggak 

bakal mau juga sama aku, sama perasaan 

kayak gitu tu lho, halah mereka juga 

paling nggak mau sama aku, kayak gitu, 

jadi aku biasa aja,  
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Tapi kalo kamu berada di 

sekitar cowok deket kamu 

ada sisi nggak nyamannya 

?  

Sampe sekarang masih kok, sekarang 

bahkan kayak lebih untuk bergaul tu 

lebih.. lebih nggak masalah  

  

Terus kalo kayak gitu 

ibaratnya kamu ngerasa 

yang kayak cemas eh itu 

tadi ibaratnya salah satu 

bentuknya cemasnya 

kamu wondering kalo 

misalnya nikah atau 

nggak, nah ada kecemasan 

lain nggak ? misal tentang 

badanmu atau tentang 

kayak perasaan cemasmu 

tu ngaruh kemana aja gitu 

?  

Mmm, kalo cemasnya aku tu lebih ke apa 

ya… diriku sendiri, kadang - kadang tu 

kayak sama pacarku sendiri tu aku kayak 

masih suka yang emosional nggak jelas 

gitu lho, pacarku yang sekarang jadi 

kayak tapi kadang - kadang kan tetep ada 

kayak kadang-  kadang ada posisi dia… 

dia kadang bahkan sampe ngeh kalo aku 

tu lagi nggak mau cium pipi aja, dia tu 

bener-bener „mmh‟ gitu kan „kenapa to 

kok lagi nggak mau ?‟ dia sampe kayak 

gitu jadi kayak aku jawab „nggak tau, lagi 

nggak suka aja‟, „oh yaudah‟ kayak gitu, 

sampe kayak gitu, jadi dia kayak, dia tau 

ceritanya yang itu tu dia tau, jadi dia 

kayak „ohh, yaudah‟ kayak gitu „kamu 

lagi kepikiran ya ?‟ kayak gitu, jadi tu 

kadang - kadang tiba - tiba bisa aku tu 

lagi seneng banget kadang - kadang tu 

bisa tiba –tiba kalo dia lagi itu kadang-

kadang aku bisa jadi bete banget gitu dan 
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aku tu lagi bete banget gitu kan, „loh 

kenapa kok tiba-tiba bete ?‟ kayak gitu 

lho, „oh yaudah, nggak, nggak‟..   

Jadi moodswingnya cepet 

banget gitu ya ?  

Cepet banget, bisa bener-bener misalkan 

ni lagi seneng - seneng nih terus tiba-tiba 

dia udah mulai kan kayak, tiba-tiba 

langsung kayak „iiih, nggak mau‟ terus 

dia kayak „yaudah, yaudah, nggak usah 

marah‟ dia sampe kayak gitu, nggak papa 

aku nggak minta, cuma kayak gitu kan, 

bahkan kdang-kadang dia nggak minta 

gitu lho, dia nggak minta, dia nggak 

minta pun aku nangkepnya udah kayak 

mesti ini pasti ngarahnya kesini nih,  
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Nggak enak banget ya ?  Heem, dia jadi kayak „lho aku tu ndak 

kenapa - napa og‟ dia bahkan sampe 

kayak gitu jadi sering bahkan situasinya 

nggak kayak gitu pun tu aku jadi kayak 

mengganggapnya kayak gitu  
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Nah pas yang kejadian 

sama mantanmu itu kalo 

setelah dia pergi atau pas 

dia pulang itu kamu 

pernah sampe e kamu kan 

nangis waktu itu ?  

Iya    

Ada nggak sih kayak 

ngerasa pusing atau malah 

jadi lemes  

Mm, lemes tu iya,  S.T Dampak 
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Pusing ?  Mm nggak sih, tapi tu kayak bener - 

bener lemes ya, lemes,  
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Jadi kayak nggak ada 

tenaga gitu ya ?  

Rasanya tu kayak badan tu capek banget 

kok hari ini capek banget sih dan entah 

capek itu kayak dibadan ya di dalem tu 

kayak capek hati ya kayak gitu - gitu,  
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Pas abis sesi-sesi dia 

sering kayak gitu atau pas 

kamu keinget sekarang 

pas masih teringat apa itu 

ngaruh ke segi emosi gitu 

ga, maksudnya kayak 

kamu ibaratnya kayak 

suatu ketika cuman lewat 

di dekat cowok-cowok 

kamu teringat terus kamu 

merasa gugup atau kamu 

kayak kepikiran yang 

negatif thinking banget 

atau ya sampe ke arah 

yang cepat marah ?  

Waktu aku sama mantanku ?   

Setelah berangsur selesai 

sama dia, sampe kayak 

sekarang gitu ? kalo 

misalnya ada orang yang 

cat calling gitu cat calling 

Mm aku menyadari aku jadi lebih teges 

banget semenjak itu  
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it’s a part of  kekerasan 

seksual  

Jadi kayak membatasi 

banget ya ?  

Jadi ibaratnya selama ini tu ada yang cat 

calling aku kan dan rata-rata tu cat 

calling tu kalo disamperin kan diem, jadi 

waktu itu ada yang ngesut sut (siul) aku 

tau itu maba lagi gimana aku nggak 

berani coba, sama dia aku masih berani 

lah kalo sama maba doang gitu kan terus 

aku nyamperin, apa, aku nggak ngomong 

apa - apa, tapi aku ngeliatin doang terus 

aku tungguin terus mereka diem, cuma 

tak liatain aja, mereka bilang, „dia kesini-

dia kesini‟, untung aku ujian jadi terus 

aku akhirnya cepet - cepet kutinggal kan, 

tapi kalo nggak udah aku kata - katain, 

aku maksain jadi lebih sedikit berani ya, 

berani kayak ngelihat atau kayak aku 

nggak tipikal kayak gitu jadi cat calling 

diem aja, tapi bahkan kayak ada tukang 

bangunan, aku lagi naik motor, ini sering 

nih, kan dari atas gitu kan, „woi, woi‟ 

kadang-kadang aku sering nyaut „opo to 

?‟ dulu tu pasti diem, pura-pura diem, 

kayak cenderung takut tapi karena aku 

semacem udah pernah ketemu yang 

brengsek jadi kayak lebih, apa sih, emang 

ga pernah liat orang cantik apa, misalkan 

lebih kayak garang gitu lho  

MON Faktor Internal 

Ya marahnya lebih dikit 

ada gitu ya ? nah saat 

masa gitu kamu pernah 

stres yang ngaruh sampe 

ke arah kayak aku kuliah 

gitu memulai awal baru, 

gitu pernah nggak ? 

sampe yang ibaratnya 

lemes sampe mikir, aku 

belajar ya nanti..   

Itu waktu jamannya kuliah sih tapi awal 

banget, eh enggak sih, sebenernya dari 

jaman pacaran sama itu, tu cuma diawal - 

awal doang sih sekarang nggak sih tapi 

dulu waktu awal -awal sama dia, sama 

aku itu waktu kuliah awal - awal 

pokoknya ketika masih berhubungan gitu 

lah ya… aku curiga karena aku mikirnya 

gini ya itu kan pasti ada obrolan kan ya 

sekitar obrolan „wedokmu pie ?‟ seputar-

seputar kayak gitu kan aku terus mikir, 

„ah pasti aku juga pernah jadi bahan 

obrolan‟ sedangkan aku dulu hobi banget 

jajan kan sebenernya, jadi kayak dulu tu 

bener - bener malees banget karena aku 

tau itu isinya temen -temennya dia pasti 

tu akan ada dikantin satu meja itu isinya 

anak-anak cowok semua,  

M.A 

DST 

Dampak 

Psikologis 

Negatif &  

Faktor Eksternal 

Kantin ?  Kantin sekolah, sekolah    

Oohh... Itu pasti ada temen-temennya dia semua 

kayak padahal tu aku maksudnya punya 

pacar yaudahlah ya, aku disitu kayak, ah 

pasti aku pernah jadi obrolan, jadi aku 

kayak menghindari cowok-cowok sekitar 

situ aku daripada turun mending aku 

diatas kelaparan kalo aku turun bener-

M.A 

C.E 

S.T 

MOT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 
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bener males, bener-bener  yang nggak 

mood, bete, males kayak bener-bener 

males rasanya tu cuma turun aja tu 

cuapek banget gitu lho, jadinya nggak 

mau untuk turun, aku mending kelaperan 

disini, kehausan disini deh dari pada aku 

harus turun  terus. Waktu kuliah juga aku 

juga nggak tau entah kenapa aku juga 

bersyukur banget kuliah pertamaku dulu 

tu kan dipaket kan. Jadwal kuliahnya 

untung banget tu kayak cowoknya tu dikit 

banget tapi yang kelas malem cowoknya 

tu banyak banget yang bener-bener aku 

nggak nyaman banget 

Kalo cowok banyak tu 

nggak nyaman ya ? 

Jadi tu aku bener-bener intinya, nyari 

tempat duduk paling depan banget gitu 

lho  

  

Dan mereka di belakang 

gitu ?  

Iya dibelakang-belakang gitu    

Kalo sampe ke belajar itu 

sempet ngaruh nggak sih ?  

Kayak misalkan kamu 

terpikir hal kayak gitu ? 

misal kayak jadi mudah 

lupa atau kayak belajar 

jadi sulit berkonsentrasi 

gitu ?  

Sulit, eh enggak sih, aku emang tipikal 

orang yang gini sih, mmm kalo mungkin 

self-healing aku ya, jadi kalo aku lagi ada 

masalah gitu entah kenapa justru 

konsentrasi belajarku jadi lebih tambah 

tinggi,  

  

O jadi tambah tinggi 

malah ?  

Karena aku tipe orang yang kayak gitu, 

jadi setiap kali tu aku dulu, setiap kali tu 

lagi sedih gitu banget aku jadi produktif  

  

Wow ... Dulu tu paling benci kalo disuruh nyapu, 

disuruh ngepel tu aku paling benci dulu 

pernah, waktu harinya aku putus sama 

mantan aku itu entah kenapa aku 

menyibukan diri aku tu dengan otomatis 

nyapu, orangtuaku ngerti ya, sampe 

nggak bisa ngomong apa-apa gitu lho,  

tiba - tiba aku jadi itu, terus dulu waktu 

aku tu tipe orang yang kalo ulangan selalu 

sistem kebut semalem, aku nggak bisa 

soalnya nyicil tapi gara - gara itu juga aku 

jadi nyicil dan itu kan jadi masuk gitu lho 

S.D Dampak 

Psikologis 

Positif 

Sambil cari kesibukan ? Ya aku cari kesibukan gitu bener-bener 

berusaha lupa gitu lho,  

  

Nah dibalik yang pas 

SMP yang pernah 

ngalamin itu sama pas 

kuliah sampe ketika ya 

saat-saat kayak gini 

sekarang pernah nggak sih 

ngerasa yang malu gitu 

aku kok pernah sampe 

kesana ? 

Ya malu, karena itu kayak ngertinya tu, 

apalagi kalo temenku kan dulu banyak 

banget yang syar’i makanya kadang aku 

kayak „ah enak banget mereka‟ masih 

belum pernah apa - apa ibaratnya mereka 

tu masih segelan gitu lho, ibaratnya 

punyaku tu udah dibuka, aku tu kayak 

kenapa sih punya mereka tu masih bagus 

banget kadang tu aku kayak ngerasa 

bener - bener mereka tu pribadi yang 

masih bersih gitu lho, ya aku tu ngerasa 

M.A 

S.L 

D.E 

KDT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 
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kayak rendah gitu lho, kadang - kadang 

aku bahkan masih punya temen deket gitu 

kan dia bahkan belum pernah pacaran 

sama sekali, bener - bener kayak 

sementara dia kepengen punya pacar, aku 

ngerasa kayak iri banget gitu lho, enak 

banget ya dia belum pernah, dan dia 

belum pernah pacaran yang bener - bener 

serius seputar yang kayak gitu - gitu  

Kamu ngerasa  malu 

maksudnya kalo ada orang 

yang cerita kayak gitu 

kamu ngerasa yang kayak 

ngerasa kamu ngiri ya tadi 

? temenmu belum pernah 

menhadapi tapi ibaratnya 

kayak kalo ada orang 

cerita tadi kamu malah 

jadi tertutup gitu sempet 

nggak ibaratnya ? ya malu 

yang..  

Iya kadang - kadang kalo ada yang kisah 

nya nyerempet - nyerempet itu kadang - 

kadang aku mikir wah bisa aja aku kayak 

gitu jadi ada perasaan kayak.. aduh..  

terus aku nggak berani ngomong lah kalo 

ada cerita - cerita kayak gitu apalagi aku 

mau ngomong apa, aku aja hampir ada 

orang cerita masa dia mau sih digini - 

giniin aku kan nggak bisa ngomong, aku 

aja dulu juga kayak gitu ya diem dooang 

nanti kalo tapi kadang-kadang aku kan 

agak lumayan terbuka jadi kadang – 

kadang aku liat temenku yang punya 

masalah kayak gitu sebisa mungkin aku 

nggak pengen dia merasakan kayak aku 

kan, kayak kadang-kadang aku cerita, aku 

terbuka aku tu dulu kayak gini dan 

rasanya tu nggak enak banget aku tu 

berharap kamu tu nggak kayak gitu, 

bener-bener kayak gitu karena aku rasa 

itu tu nggak enak banget gitu, sampe 

seterbuka itu  

M.A 

DST 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Eksternal 

Untuk temen ? Untuk temenku yang, temen tapi yang 

temen deket banget sih masih aku bahkan 

cerita 

  

Itu tu kayak rasa malunya 

tu mengganggu kamu 

sampe yang kayak jadi 

gimana sih ? pernah 

merasa kayak gitu ?  

Mmm ini nggak tau sih mungkin rada 

nggak jelas ya tapi kayak kadang-kadang 

kayak gitu kan dia kan temen-temen 

deketku tapi kadang ada satu moment gitu 

ya dia, kita kan pasti sering ngumpul kan 

temen deket gitu kan, kadang-kadang 

bahkan untuk ngumpulpun tiba-tiba aku 

pun rasanya jadi males gitu lho pernah 

kayak ah udahlah dari pada aku ngeliatin 

dia aku iri terus aku malu terus tu kayak 

udahlah aku nggak pengen ketemu dia lah 

ada, ada, ada sampe moment kayak gitu 

lho, kayak nggak dulu deh, minggu, 

minggu depan aja padahal nggak ada 

masalah-masalah apa, aku juga lagi nggak 

marah sama dia, aku juga nggak bikin 

salah dia bikin salah sama aku itu hal 

yang nggak berhubungan jadi kayak udah 

lah aku juga lagi nggak pengen sama dia,  

M.A 

EMT 

MOT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 

Nggak enak kepikiran ? Iya, karena jadi kepikiran yang lain gitu   

Nah itu kayak ibaratnya Kalo aku menurutku iya sih itu melanggar M.A Dampak 
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kamu ngelanggar aturan 

masyarakat nggak, kayak 

misalnya, misalnya 

mereka punya undang-

undang nih bolehnya 

menikah kayak blablabla, 

kayak kamu pernah 

ngerasain secara moral 

yang kayak gitu ?  

ya, cuma kan kayak gitu kan kan hal - hal 

tabu itu kan nggak jelas ya, mungkin kan 

itu nggak tertulis tapi kayak menurut aku 

ya melanggar, menurut aku ya nggak 

bener lah gitu 

S.L Psikologis 

Negatif 

Nah terus ini kalo ada 

yang ngerasa malu nih apa 

ya ibaratnya, ya ngerasa 

bersalah, ngerasa bersalah 

sama misal secara religius 

gitu ada perasaan kayak 

gitu nggak ?   

Mmm jujur ya, kalo religius aku nggak 

terlalu sih, karena kalo ada itu aku mikir 

kayak aku mengakui gitu lho manusia itu 

butuh cuma aku merasanya nggak, karena 

yang salah itu adalah karena aku belum 

siap, jadi itu tu akan jadi salah karena.. 

(terdiam) 

S.L 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Merasa bersalah ? aku 

harusnya nggak gini dulu 

?  

Jadi kan lebih ke kayak gitu sih yang tadi 

kayak peraturan tidak tertulis itu aku 

lebih merasanya kayak gitu sih karena 

aku mikir  

  

Secara moral gitu ya ?  Religius itu kan hal yang kadang kita 

percaya tapi kalo aku nggak terlalu 

gimana banget, bukan aku ga religius, ya 

nggak sampe yang gimana banget sih  

  

Berarti itu lebih 

mengganggu kayak apa ya 

ibaratnya kita punya 

standart ideal di diri kita 

sendiri gitu ya ?  

Heem, kayak aku menurut aku liat orang 

kayak gitu tu menurut aku nggak bener 

gitu lho, lha itu aku nggak bener.. 

D.E 

S.L 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Oke, ini tu kita melihat 

kayak…Nah yang 

ibaratnya kamu pernah 

mengalami hal a-b-c gitu 

kan nah  pengalaman -

pengalaman yang gitu 

menganggu ingatannya 

dan teringat jelas kayak 

ngomongin apapun itu di 

kamu entah dari segi 

malunya atau stresnya 

atau gregetnya, disamping 

itu kan ketika kamu 

sedang mengalami kan 

kayak sekarang kamu 

udah bisa nih kayak 

misalnya ada cat caling 

kan kamu berani menatap 

balik , apa aja sih yang 

kamu bisa menyesuaikan 

diri kamu yang kamu 

alami hal itu, walaupun 

kamu tadi cat callingnya 

kamu berani menatap gitu, 

ibaratnya kamu kenapa 

berani cat callingnya yang 

Mmm apa ya.. dampak kan ya itu,    
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kamu mikirnya kamu 

udah apa gitu di mata 

cowok ? 

Ibaratnya kayak tekanan-

tekanan itu bisa itu.. 

Mm aku lebih ini sih lebih juga liat 

cowok tu jadi bisa bener – bener juga sih  

  

Jadi selektif banget ya ?  Dan kadang-kadang kayak mungkin aku 

nggak perlu tau orang karakternya kayak 

apa tapi udah bener aja gitu, jadi aku udah 

kayak udah bisa liat, wah cowok ini tu 

gini nih, kalo dulu kan nggak tau, dullu 

padahal ya aku ga gitu, kalo sekarang 

misalnya ini cowok mesum tapi baik nih, 

gitu lho, aku jadi kayak bisa ngerti gitu 

lho,  

P.D Dampak 

PsikologiPositif 

Berarti bisa bedain ?  Iya dan itu cenderung bener gitu lho, 

karena kayak temen aku kan suka nanya 

gimana-gimana kamu udah ini hari ini 

biasanya dia pasti gini, lho kok kamu tau 

kayak gitu, sering banget aku kayak gitu 

jadi lebih kayak lebih ngerti karakter 

cowok gitu lho gara - gara ngerti, kayak 

dia tipikal kayak apa,   

  

Kalo dari hal kayak gitu 

kayak pas ibaratnya kalo 

terlalu berpengaruh 

pernah yang ngerasa 

kayak seperti aku harus 

me dekatkan diri pada 

Tuhan ini harus lebih 

bener gitu,  

Iya sih, tapi nggak terlalu gitu sih karena 

aku mikirnya jadi waktu aku pas terjadi 

dengan Tuhan itu pas aku lagi malahan 

deket sama temenku yang beda agama, 

entah kenapa aku ngerasa orang yang 

lebih deket dengan Tuhan itu lebih kayak 

positive mind gitu, aku ini kan orangnya 

kayak pikirannya tu jelek-jelek banget 

gitu lho, entah kenapa aku haru inget 

yang jelek-jelek padahal sebenernya ada 

banyak orang yang baik gitu lho aku jadi 

pengen kayak gitu tapi nggak itu 

berhubungnya kayak ke semuanya sih 

nggak cuman ke masalah ini doang 

mendekatkan diri itu  

  

Ini.. kayak ibaratnya 

sekarang tu kayak lebih 

dapat mengutarakan isi 

ekspresi atau perasaan 

lebih baik sekarang gitu 

walaupun karena 

disebabkan kayak kamu 

udah don’t give a shit lagi 

gitu, itu emang kayak 

yang pernah kamu 

lakukan itu setelah tadi di 

cat calling tu ada apa aja ? 

mmm ada cowok yang 

berani kayak tegas nya itu, 

tadi apa aja yang kamu 

lakukan ?  

Dulu… kan aku lebih pasif ya sama 

cowok karena aku nggak tau apa-apa kan 

tentang cowok, cowok tu suka nya apa 

dan lain-lain kayak mungkin aku nggak 

terlalu ngerti kan, semenjak sama mantan 

aku itu ya aku kayak lebih apa ya.., kayak 

lebih aku berkomunikasi sama cowok tu 

kayak aku lebih tangguh ya, karena aku 

udah ngerti oh ini cowok suka sama aku 

tapi aku nggak suka sama dia ni kalo aku 

udah lebih ini, kalo dulu kan lebih bodoh 

ya, lebih gampang diperdaya dan lain-lain 

kan karena mungkin masih piyik gitu lho 

ibaratnya kan kalo sekarang tu lebih 

bahkan sebelum aku sama cowokku ini 

ada kemaren aku sempet dideketin cowok 

tu langsung, langsung banyak gitu 

posisinya aku kayak lebih, ah aku tau ni 

MON Faktor Internal 
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cowok ini berengsek ni aku nggak 

bakalan lagi sama dia ni ya aku bahkan 

kayak bisa menghadapi itu dengan nggak 

masalah kalo dulu kan masih, masih 

awal-awal banget pasti gampang bingung 

kok dia kayak gini aku kayak gini ya, 

baper gini, gini, dulu aku bahkan nggak 

pernah namanya baper yang sampe 

menyiksa gimana banget, ya mungkin 

pernah ya tapi nggak sesering temen - 

temen aku dikit - dikit baper, dikit - dikit 

baper, nggak sih rata - rata biasanya aku 

memang yang kriterianya aku, dia emang 

kayak gini nih, dia emang kayak gini nih 

Berarti penyebab tegasmu 

bisa kayak gitu 

diakibatkan karena ?  

Karena aku jadi mengenali sifat cowok 

kan, jadi kayak aku kan sebenernya baru 

tau kalo mantan aku itu di luar gimana, 

aslinya gimana, dan dia sering cerita sama 

aku gitu lho, ah ati - ati lho cowok itu bisa 

jadi kayak gini, gini, gini kita sering 

cerita - cerita kayak gitu terus aku jadi 

kayak ngerti, ohh, dia bahkan nyebut 

nama orang ini, ini, ini.. terus si ini itu 

dulu kayak gini aslinya kayak gini, jadi 

semenjak itu aku kayak oh cowok itu 

pada dasarnya ada yang tipikalnya gini 

tipikalnya ini, tipikalnya ini, tipikalnya ini 

aku jadi kayak ati-ati, oh kalo aku 

ngadepin orang kayak gini aku harus 

gimana  

  

Tapi, kamu sempet 

ngerasa ibaratnya gimana 

yang pernah merasa 

digituin udahlah aku jadi 

apa, aku udah kotor, itu 

salah satu perubahan 

pandang diri kamu, pas 

kamu ngatain diri kamu 

sendiri gitu terus kamu 

ngubah kayak ngeliat diri 

kamu jadi kayak gitu  

Kayak itu kan berarti aku kayak mikirnya 

gini, aku nggak mau pacaran kecuali 

orang itu bener - bener aku dari awal kan 

blak - blakan, waktu aku kenal sama 

kamu kamu tau semua jelek nya aku gitu 

lho nah masalahnya untuk aku blak - 

blakan kan nggak mungkin sama 

sembarang orang kan maksudnya nggak 

mungkin semuanya aku blak - blakin 

semua jadi kalo ada bener - bener ada 

sesuatu yang serius ya aku gambling nih 

dia bakal jijik atau bakal tetep bertahan 

gitu lho aku  optimis banget kalo mereka 

bakal menjauh gitu lho  

KDT Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Tapi kamu masih 

gampang negatif thinking 

gitu ?  

Sekarang sih nethink tetep, jadi mikir ya 

mungkin dia gini maksudnya tu itu pasti 

ada penyebabnya lebih kayak gitu - gitu 

sih  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Terus ini kalo ada 

temenmu/ orang 

disekitarmu yang 

mengalami kejadian 

kayak gitu gimana ?  

Ya ini baru aja nih, baru aja ada temenku 

yang kayak gitu 

  

Kamu ngeliat mereka 

sekarang kayak gimana 

Jadi ini tu temenku yang aku jaga sebisa 

mungkin jangan kayak aku kan, tapi pada 

C.E 

EMT 

Dampak 

Psikologis 
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gitu ?  akhirnya dia kayak aku… jadi ya, ya itu 

rasanya bener - bener sakit  karena aku 

ngerti gitu lho, aku pernah ada di posisi 

itu juga, jadi kayak dia, dia kan temen 

deket aku banget dan apa ya…, dan 

waktu dia jujur, ngaku itu dia kayak bener 

- bener keliatan hancur banget kan, dan 

aku ngeliat kayak aku yang hancur banget 

dulu kan, wah dulu aku juga kayak gini 

ya ada ngerasa kayak jijik lagi sama diri 

aku lagi, dulu tu temen aku itu punya 

pandangan kayak aku gitu lho, „ck‟ 

padahal kan temen aku kan cantik ya dia 

sampe mikir nggak ada yang mau gitu lho 

sama cewek cantik, kayak ga ada yang 

mau sama cewek cantik gitu,  

Negatif & Faktor 

Internal 

Berarti dia lebih dari yang 

itu ya berarti ?  

Kalo menurut aku sih kayaknya sama 

cuman mungkin karena dia itu, mungkin 

menurut aku dia dia lebih nggak mau dari 

pada aku, dia orang yang bener -bener 

polos dan polos banget gitu jadi ya kayak 

gitu deh, aku merasanya.. dia lebih nggak 

siap gitu lho, walaupun dulu aku dulu 

juga nggak siap, tapi menurut aku dia 

lebih… dia sama aku emang tipikalnya 

beda banget gitu lho, jadi dari awal itu 

emang, aku agak galak dia orang yang 

diem dan kalem, kadang dia lebih 

menyimpan rasa sakit lebih lama diem 

kan karena dia nggak bisa mengutarakan 

kan, jadi aku duh sedih gitu lho kenapa 

kamu baru cerita sekarang tapi kalo kamu 

cerita dari dulu, dulu kan udah sebisa 

mungkin ngejauhin cowok itu dari dia 

kan jadi dia baru cerita kayak gitu bikin 

aku ngerasa kayak kembali lagi kayak 

dulu 

  

Kembali ke kamu yang 

dulu ?  

Iya kotor banget  D.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Nah pas untuk pas baru 

mengalami yang kemaren 

itu, terus selain menangis 

apa aja yang kamu alami 

selain marah, ada kan itu 

apalagi orang kan ada 

yang sampe banting 

barang aatau yang kayak 

look so sad, beside sempet 

menangis dia apa lagi ?  

Kalo aku sih dulu nggak pengen ketemu 

orang-orang ya, aku tu pengennya 

dirumah aja 

EMT Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Ngehindarin dari orang-

orang lain ?  

Iya jadi, tu aku bener-bener sebenernya, 

aku menghindari namanya mengisolasi 

diri kan karena aku tau kalo aku 

mengisolasi diri aku nggak bakal lupa, 

aku bakal inget, ya makanya dulu aku 

S.D 

P.D 

C.E 

 

Dampak 

Psikologis 

Positif &  

Dampak 

Psikologis 
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langsung masuk kuliah langsung daftar 

BEM langsung daftar apa, awalnya waktu 

itu aku nggak langsung keterima, jadi aku 

kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang, 

kuliah pulang, pas kuliah langsung cepet-

cepet pulang kayak gitu-gitu kan, ya 

thanks God aku sempet keterima, aku 

berusaha cari muka lah sama kakak 

tingkat, kak sebenernya ada tugas apa, 

gini-gini-gini itu kayak pelampiasan aja 

kepengen sibuk-sibuk gitu aku nggak 

pengen, nggak pengen kepikiran 

Negatif 

Kepikiran gitu ?  Aku nggak pengen dirumah, tapi sempet 

sih ya sehari itu kayak seharian itu aku 

nggak kenapa-kenapa tapi seharian tu 

badan rasanya capek.. aku tu bener-bener 

tipe orang yang berat badannya nggak 

gampang turun orang gendut kan 

gampang gendut, orang kurus kan 

gampang kurus kan aku tu dulu gampang 

banget gendut kan tapi aku waktu itu 

nggak ngapa-ngapain bobok, makan, 

poop, udah gitu-gitu doang, diulang-ulang 

terus kan berat badanku tapi turun kayak 

ini kan nggak aku banget kan, berarti kan 

otakku bekerja banget kan karena aku 

mikir gitu sampe sampe di posisi kayak 

gitu 

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Tapi ibaratnya… Ya tapi nggak sampe yang banting-

banting barang, eh tapi pernah sih sekali 

waktu habis putus sama dia itu aku 

sempet nangis, ketawa kalo lagi nonton 

acara yang lucu-lucu gitu gampang aku 

ketawa , luuucuu bgt lucu banget, tapi 

kalau diem juga nangis dan sampe jeduk-

jedukin kepala sampe aku heran itu aku 

ngapain karena mungkin aku lagi bodoh  

kan kayak nggak ngerasa sakit kan, kita 

lagi kebal ya, ah bodoh banget.. ngapain 

aku kayak gitu ya 

 

D.E 

EMT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 

Lha itu perubahan yang 

paling jelas di kamu tu 

apa ketika kamu nyampe 

ke aktivitas-aktivitas itu 

kamu mungkin dulunya 

nggak terlalu begitu aktif 

gitu tapi dari aktif banget 

gitu ?  

Dulu aku sebenernya udah aktif, tapi jadi 

agak lebih aktif gitu jadi aku dulu bener - 

bener nurut sama orangtua kan, jadi aku 

di kuliah itu kayak pengen bener-bener 

nakal ah apa y.o.l.o jadi agak nekat terus 

jadi lebih berani ngomong sama orangtua 

juga, kayak gitu karena keluargaku tu 

berharap banget aku putus, terus tu mama 

aku sampe ikut nangis akhirnya karena 

mama tau banget aku suka banget sama 

cowok itu tapi kayak semacem lega juga 

kan, jadi semenjak itu aku lebih gampang 

ngomong juga, o jadi tu orangtua maunya 

gini to, jadi itu tu jadi kayak membuka 

semuanya gitu lho, jadi dulu kan aku 

DSN Faktor Eksternal 



 
 

208 

 
 

pacarannya kan diem - diem jadi aku 

nggak pinter banget ngomong sama 

orangtua tapi semenjak itu aku jadi kayak 

lebih… terbuka juga sih sama orangtua   

Perubahan yang paling 

kamu kerasa tu apa sih ? 

misalnya aku berubah 

karena mengalami 

peristiwa kayak gini dari 

yang segi negatifnya dulu 

?  

Yang berubah ya ? aku lebih itu ya, 

lebih.. kalo dulu ngeliat cowok ya cowok 

aja, kalo sekarang ngeliat ini cowok 

mesum ini cowok ini baik sih tapi dia 

bego gitu sih sekarang kalo ngeliat orang 

jadi lebih yang bener-bener curiga kayak 

scanning gitu kayak ini cowok yang 

kayak apa, ini cowok yang kayak apa ini 

kayaknya gini deh aku kok ngerasa 

cowok ini gini ya, lebih, lebih gampang 

banget ngejudge cowok gitu,  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Sekarang lebih gampang ?  Lebih gampang kayak dikit - dikit aku 

ngejudge, oh cowok ini deketin aku buat 

apa nih, ngapain nih, ini dia apa nih  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Terus disini temen-temen 

yang pernah tau kejadian 

itu apa ada beberapa apa 

sedikit banget yang tau ?  

Mm yang tau ya ? ini dikit banget. 

Sebenarnya aku orangnya terbuka banget 

kan, yang ini susah.. 

  

Susah ya ?  Ya kan kita kalo mau cerita - cerita juga 

nggak mungkin kan, dikit banget sih, 

bener - bener bahkan temen deket aku, 

orangtua aku nggak tau  

  

Tapi mereka tau kejadian 

yang pas kecil itu ?  

Yang itu doang, tapi yang itu nggak tau, 

iya lah kalo tau aku di bego - begoin  

  

Lalu temen-temen yang 

mengetahui pas kejadian 

ini berlangsung atau pas 

kejadian ? 

Nggak, aku tipikal orang yg berani cerita 

tu nggak… terus aku mikir dulu, aku 

cerita nggak ya aku perlu cerita nggak ya, 

lama banget, xxxx itu kan tau, tapi aku 

baru bener - bener cerita itu waktu pas 

semester 7 kemaren,  

  

Oh pas ini,  Jadi aku nggak pernah cerita tapi    

Singkat aja gitu ?  Yang nggak penting - penting banget gitu 

lho, tapi baru bener-bener cerita detil itu 

baru-baru ini karena dulu aku mikir kalo 

xxxx itu kan sekarang orangnya udah 

beda banget kan, dia yang dulu sama dia 

yang sekarang kan bener - bener beda 

banget jadi dulu di posisi yang dulu aku 

nggak berani cerita dia pasti 

mengintimidasi banget gitu lho, wah aku 

nggak siap nih kalau aku cerita gini aja 

udah perih masih inget - inget juga aku 

nggak siap nih, jadi dulu aku nggak 

cerita, baru-baru ini bener - bener baru 

ini, terus dia baru kaget, kok bisa gitu ya, 

ini kalo di psikologi tu bipolar gitu, 

karena dia tau orangnya kan… „masa sih 

dia sampe kayak gitu, aku nggak nyangka 

lho‟, sampe hal - hal kayak gitu, yang tau 

tu terus kakak - kakakku, dua, temenku 

dua. Ya aku juga ga mikir  jelek banget 

KDN 
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tentang aku dengan respon dia sekarang 

Kakakmu yang cowok-

cewek itu tau ? 

Iya cowok - cewek, tau bahkan pas 

kejadian yang tau yang cowok, karena dia 

tau aku nangis.. karena kan kamar kita 

kan sebelahan dan bolong gitu lho 

kamarnya jadi dia tu dateng, kenapa 

kenapa dia paling, dia sampe ngerti 

semua ceritanya, dia orang pertama yang 

tau bahkan  

DSN Faktor Eksternal 

Jarak sama kakak cowok 

berapa tahun ?  

Dua   

Dua tahun,  kalo kakak 

cewek ?   

Posisinya kalo kakak cewek lagi nggak 

dirumah kan saat itu, diluar kota kan 

memang jadi, kalo yang cewek 5 tahun  

  

5 tahun ? berarti kamu 

anak bontot ?  

Bontot   

Tapi setelah itu pernahkah 

adakah seseorang yang 

jadi tempat kamu 

bersandar atau tempat 

cerita atau kamu bener-

bener menghindar sendiri 

aja daripada ngobrol sama 

siapapun ?  

Ee dulu malah yang bikin stres karena 

nggak bisa cerita kan ya… itu kan agak-

agak kayak menderita banget tapi… apa 

ya, aku bisa tu, cuman memang menyiksa 

sih, soalnya aku kan orangnya apa-apa 

cerita tapi yang ini tu aduh.. aku nggak 

mungkin cerita kalo aku cerita mungkin 

mereka udah mikir yang enggak-enggak 

dan lain - lain mesti cewek nggak bener 

nih atau gimana, aku cuma nggak pengen 

kan dibilang kayak gitu, bahkan kakakku 

yang cowok itu nggak yang pemikir 

banget, dia cuma marah saat itu tapi kalo 

ngeliat aku udah baik-baik aja ya, yaudah 

gitu, cuma gitu-gitu aja karena anak 

cowok kan nggak pinter ngomong apa.. 

paling ya cuman gitu aja dulu aku nggak 

nyari orang sih aku pokoknya 

menyembuhkan diri sih 

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Self-healing ?  Heem karena aku tu nggak bisa cerita    

Kalo budaya-budaya 

tentang misalnya as a 

Tionghoa gitu pernahkah 

dalem rumah yang nggak 

boleh atau budaya apa 

perilaku kita yang nggak 

boleh kesini atau nggak 

boleh apa ?  

Ada sih.. ada, jadi kayak ditempat kita tu 

ada, kan sering ya kalo disini kayak 

pacaran.. terus kita masuk ke keluarganya 

cowok kayak gitu-gitu kan, kalo ditempat 

kita tu belum waktunya malah jadi 

omongan gitu lo, kok udah sampe 

dikenalin emang yakin bakal menikah.. 

gitu kan, itu kayak semacam belum 

waktunya, kayak semacam.. cuma 

semakin kesini ya mereka mikir nggak 

bisa dihindarin juga ya, gimana kita mau 

tau kalo nggak nyoba dulu masuk, kayak 

gitu - gitu, kalo cara berpakaian sih ada 

cuman nggak, yang penting tu tau tempat 

sih, yang penting jangan udah tau 

misalnya ni misalnya boob nya gede tapi 

ke mall pake yang segini (bagian dada 

rendah) kayak kamu tau tempat nggak 

sih.. gitu lo, nanti kalo diliatin orang 

LN Faktor Eksternal 
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ngomel, ya kamu sendiri pake kayak gitu 

disitu gitu lho, jadi lebih ke hal - hal 

kayak gitu kamu harus 

mempertanggungjawabkan apa yang 

kamu pake gitu lho, lebih yang kayak gitu 

Kalo ditempatku juga 

gitu, kalo aku pake 

hotpants gitu,  

Kalo model gitu ya ?    

Ya kalo ngejob ganti.. tapi 

kalo tentang batasan-

batasan perilaku ada apa 

aja ?  

Jadi gini sih sebenernya ada… tapi 

orangtuaku nggak bisa bilang karena 

sebenernya mungkin mereka sendiri 

lenceng, karena mereka sendiri juga 

pernah muda, jadi juga nggak bisa bilang 

ya paling parahnya mamaku pernah 

ngomong gini, dulu mama papa tu bikin 

kakakmu tu kecelakaan, kamu jangan 

sampe kayak kita gitu, sampe kayak gitu 

sebetulnya kayak gini – gini - gini kayak 

gitu, kalian kan masih muda, repot, jadi 

sebenernya tu ada tapi mereka nggak bisa 

bilang yak karena ga bisa kasih contoh 

  

Nah I see, untuk yang hari 

ini sampai sini dulu, nanti 

kita ngoobrol - ngobrol 

lagi ya  

Oke   

Wawancara ke 2 Subjek ke 2 J.A 

Pertanyaan  Jawaban Coding Tema 

Selamat pagi, ini mau 

lanjut ngobrolin yang 

kemaren - kemaren yaa.. e 

ingin membahas beberapa 

hal yang kemaren sempet 

di sampaikan dan terkait 

kejadian yang pernah 

dialami gitu e.. pernah kan 

ingin menyatakan kalo 

kurang nyaman untuk stay 

di ruangan yang 

cowoknya banyak dan 

ceweknya cuman satu 

gitu, nah itu bisa 

diceritakan dikit lagi 

kayak gimana ?   

Mmm nggak tau ya, tapi sepertinya waktu 

setelah kejadian buruk aku sama mantan 

aku itu sekarang udah nggak lagi ya, aku 

nggak tau itu semacam perasaan nggak 

nyaman atau terancam dan lain-lain jadi 

kayak aku tu kan udah aware sama laki-

laki kan itu kayak aku udah nggak bisa 

sembarangan kayak dulu lagi gitu lho, 

terus waktu misalkan ada satu ruangan 

gitu isinya bener-bener murni 

segerombolan cowok-cowok yang 

ibaratnya cowok-cowok yang dia 

bukannya, biasanya sih aku at least kalo 

ada satu orang yang biasanya aku deket 

banget atau aku kayak bergantung banget 

sama dia dan aku nggak melihat dia 

sebagai laki-laki yang aku suka gitu lho, 

yaudah temen, itu sampe temen doang itu 

mungkin aku masih, masih nggak merasa 

terlalu terancam yaa, tapi kalo diruangan 

itu bener-bener sekumpulan cowok yang 

mereka tu membahas hal yang cowok 

banget nah itu kan aku nggak merasa 

nyaman sih kayak pertama sih ngerasa 

C.E 

MOT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Internal 
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stressed out juga yang kedua tu eh tapi tu 

sebenernya lebih ke yang merasa, „ah 

nggak ah.ini kayak bukan tempat aku gitu 

lho‟ kayak sebisa mungkin keluar atau 

nyari pokoknya nggak disitu gitu lho, 

karena ngerasa nggak nyaman aja dulu 

kan ngerasa gitu, tapi sekarang mungkin 

semenjak punya pacar atau gimana ya aku 

nggak ngerasa kayak gitu lagi sih tapi 

sebelum banget ketemu sama cowokku 

yang sekarang ini aku kayak masih suka 

ngerasain kayak gitu, jadi mungkin 

karena sekarang aku udah punya cowok 

jadi mungkin ngerasa sudah percaya lagi 

sama cowok  

Lebih better ?  Iya heem, ya udah nggak mikir kayak gitu 

lagi sih  

  

Kalo yang sempet apa sih 

yang duduk dan space 

belakangnya kosong ? apa 

itu kayak gimana ?  

Apa ?    

Yang kamu duduk 

mungkin ada space 

dibelakang yang nggak 

bisa nyender ?  

O iya-iya, itu juga, eh nggak tau ya, itu.. 

itu aku juga ngerasa aneh, ya tapi kan 

memang kadang-kadang situasi di 

ruangannya nggak ada kursinya atau kita 

lesehan gitu lho, itu kan kadang-kadang 

kita duduk semau kita kan nggak ada 

duduk harus menghadap kemana dan lain-

lain gitu lho, kadang-kadang memang apa 

ya, kalo duduk terus dibelakang kita ada 

orang itu aku nggak tau ngapa-ngapain itu 

rasanya kayak.. 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Nggak safe ?  Nggak safe heeh jadi kalo aku duduk 

better aku tipikal orang yang nyari 

senderan dimana aku harus ngeliat 

kejadian yang ada di depan aku,  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Waktu itu aku pernah liat 

kamu ngekos di story ya 

memang kamu nggak 

merasa ?  

Ya, ya aku itu kayaknya dari kecil sih 

kayaknya, bahkan dari kecil itu aku tipe 

orang yang apalagi kalo sendirian ya, 

sendirian atau kalo nggak sendirian sama 

orang - orang yang nggak aku kenal gitu 

ada dibelakang aku itu aku ngerasa kayak 

nggak safe gitu lho, terus apa ya kecuali 

kalo anak - anakku mau melindungi 

C.E 

S.T 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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sesuatu, mau melihat nggak ada orang 

lain api dikosku ada orang nggak kenal 

gitu aku nggak terlalu musingin tapi kalo 

posisinya bener-bener nggak diajak 

ngomong terus bener - bener kayak 

dibelakang e, itu tu rasanya nggak 

nyaman aja, kadang - kadang suka..  

Clingak clinguk gitu ? 

kalo kejadian yang pas 

kecil itu ada nggak sih 

yang pas, yang pas kamu 

les itu ?  

Heem    

Itu kamu marah nggak sih 

itu kan terjadi juga 

orangnya dibelakang ?  

O iya, aku juga nggak tau karena itu atau 

bukan tapi mm memang sebenernya dari 

kecil sebelum kejadian itu pun aku 

perasaannya seperti itu tapi kemudian 

ditambah dengan kejadian itu  

C.E 

S.T 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Lebih parah gitu ya ?  Uh semakin, semakin dulu sih cuma 

insecure tapi nggak sampe noleh ke 

belakang sekarang kan noleh ke belakang, 

bahkan dirumah nggak ada orang pun 

kadang - kadang, kadang - kadang 

kayak...gimana gitu, kayak ada sesuatu 

aja.. rasanya kayak nggak nyaman aja 

gitu,  

C.E 

S.T 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Mm kalo misal ini tentang 

mood ya, tentang 

perubahan mood yang 

paling kerasa akibat 

kejadian itu terus sampe 

sekarang misalnya pas 

badmood gitu keinget ?  

Oh iya masih sering sih   

Separah - parahnya tu 

kayak gimana ? 

Aku bisa cepet banget berubah mood nya, 

bisa sebentar banget  

EMT Faktor Internal 

Mm  Seneeng banget itu tiba-tiba bete tanpa 

terjadi sesuatu hal yang maksudnya 

kadang kalo lagi nonton mungkin karena 

emang dapet suatu hal yang nggak enak 

banget, bener - bener karena hal sepele 

aja aku tiba - tiba bisa berubah mood 

banget, dan Thanks God itu cowokku 

yang sekarang tu kayak ngertiin banget 

gitu lho, jadi kayak „oh, oke kamu lagi 

EMT 

S.T 

Faktor Internal 



 
 

213 

 
 

mood swing’  kayak gitu tapi dia kayak 

nggak bahas, tapi itu mood swingnya 

kayak terjadi setelah aku sama mantan 

aku sih. Sebelum itu tu aku nggak pernah, 

aku tu orang e emang gampang banget 

kan berubah moodnya tapi nggak, nggak 

separah itu sih nggak sampek yang hal 

kecil jadi ku besar-besarkan, ya baru 

semenjak sama mantan aku itu jadi kayak 

tiba - tiba mm  apa ya, mmm aku 

misalkan hari ini ketemuan seneng banget 

ni, mm terus tiba - tiba cowok aku salah 

ngomong, tapi dia nggak maksud gitu lho, 

sama sekali nggak pake, nah itu kan tiba - 

tiba mikir pendek banget, oh ini ngingetin 

aku sama mantan nih, ini juga dulu kayak 

gini nih, nanti tu bisa betee banget,     

Magneting juga ya jadinya 

?  

Iya tapi habis itu tu aku langsung sadar 

aku salah banget tapi kayak kadang -

kadang itu bukan hal yang misalkan 

semacam egois gitu kayak ya aku emang 

orangnya masih kayak gini sih gitu lho, 

ini aku belum bisa berubah sih kalo kayak 

gini, gitu sih  

D.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Oke, nah pas pergantian 

mood swing itu apa 

sempet keinget kejadian 

yang sama mantan yang 

pas masa lalu ?   

Itu seringan sih kayak gitu, ada juga hal - 

hal yang mm pernah mungkin selain sama 

itu pernah membuat aku bete banget, pasti 

kan ada kejadian setelah sama dia, masa 

hidupnya gitu-gitu aja kan, bahagia, kan 

karena itu kan aku juga sedikit lebih 

mudah jengkel juga ya sama sesuatu hal, 

kadang-kadang hal yang mengingatkan 

aku itu bisa, bisa bikin aku sebel banget 

gitu lho, kayak kamu tau artis teman tapi 

menikah, vanessa, vanessa ?  

S.T 

EMT 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

O iya,  Aku, aku tu nggak suka banget sama dia, 

karna kata mantanku tu dia suka banget 

sama cewek yang ada andheng-

andhengnya disini.   

  

Andhengnya ?  Dan cowokku yang sekarang  pun suka, 

dan aku nggak tau hari itu tu aku bisa bete 

banget sama dia, gara-gara tu pas awal-

awalnya tu lainnya tu vanessa, bisa - bisa 

tu aku badmood banget sama dia, masih 

kuliah apalagi itu kan, masa mau foto 
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sama vanessa sih, aku tu kayak nggak 

pernah mempermasalahkan hal yang.. 

Kayak gitu ?  Misalnya foto cewek itu siapa, nggak 

pernah semarah itu, lhoh kenapa to, 

kenapa to ? nggak nggak aku tu salah 

salah, o salah to ada andheng-

andhengnya, dia kayak gitu, aku bete 

banget, bener-bener aku tu kayak bukan 

aku gitu lho, tapi jadi sampe ketawa gitu, 

kenapa ya aku bisa bete banget gitu lho, o 

iya dulu suka banget kayak manis banget 

gitu lho dulu,  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Itu lesung pipit disini ?  Nggak tai lalat tu lho   

Di pipi gini ?  Heem    

Astaga..  terus kalo apa 

namanya, nah kalo setelah 

melewati yang masa kamu 

kecil yang sama kamu 

sama mantanmu itu kayak 

titik penyesalan paling 

parah mungkin ya atau 

yang terjadi dari segi 

perasaan mungkin ntar 

bisa diceritakan 

dipikiranmu kamu pernah 

kepikiran apa aja ?   

Sama dianya ?   

Mm sama kamunya, yang 

e what happened to you, 

struggle yang terparah dan 

kayak penyesalan yang 

paling worth, worth 

akibat.. 

Mm penyesalan paling parah itu adalah 

kayak gini lho kadang - kadang tu selama 

hubungan aku tu kayak seolah - olah tu 

semua kayak hal jadi gini, kadang - 

kadang aku ngerasa sama mantan aku itu 

aku tau banget dia tu kayak apa gitu lho, 

tapi waktu kita putus kemudian waktu 

kita masih menjalani hubungan setelah 

putus itu aku tu kayak nemuin sisi baru 

dia gitu lho, jadi kayak penyesalan 

kenapa aku sepecaya itu sama orang yang 

bahkan di titik akhirnya tiap orang tu bisa 

berubah secepet itu gitu lho, dan aku 

kayak bener -bener bikin aku kayak aku 

tu sudah gini, sudah gitu, sudah cerita ini 

sudah cerita itu kayak aku pikir tu dia 

bener - bener orang yang bisa dipercaya 

D.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 



 
 

215 

 
 

gitu lho, ternyata kok  

Oh kecewa karena dia gitu 

?  

Heem, duh percaya sama dia itu kok 

kayak orang aja bisa berubah secepet itu 

gitu lho, dan aku tu mikirnya „ah dia pasti 

nggak akan gini kok, nggak akan gini 

kok!‟ terus sampe terakhir itu terus aku 

jadi mikir apa iya dia bener kayak gitu, 

gitu lho,   

  

Kalo yang terkait sama 

kejadian yang itu tadi, 

yang kayak kemaren 

sempet diceritain sama 

mungkin merangkep yang 

pelecehan seksualnya itu 

bagian yang setelah yang 

nyesel banget itu ya ?  

Iya itu karena aku    

Kok udah terbuka banyak 

gitu ya ?  

Heem, membiarkan gitu lho, dia jadi 

orang yang pertama   

D.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Heem  Terus ternyata dia kayak gitu jadi aku 

sedih sih, dulu sih sejujurnya nyeseell 

banget kayak apalagi dia kan  

S.L Faktor Internal 

Sampe sekarang masih 

ada nyeselnya ?  

Masihh lah, kayak hal - hal secret itu kan 

kayak nggak sembarangan orang..  

  

Iyaa.. kalo yang sampe 

interaksi dirasa beda 

banget ?  yang kamu 

ngerasa dulunya kamu 

mungkin udah ngerasa 

nggak nyaman sama 

cowok atau nggak aman 

juga sama mereka, tapi 

poin yang paling apa ya 

paling menonjol yang 

kamu merasa udah parah 

ni aku sama interaksinya 

udah beda jauh ?  

Aku sih    

Titik terjauhmu pas ?  Aku tu justru ngerasainnya itu gini 

sebelum aku punya pacar aku itu, yang ini 

itu aku tu sama cowok tu memang agak 

jarak nggak tau kenapa  

  

Habis itu malah lebih Lebih berani, nggak tau ya mungkin aku 

ngerasanya kayak aku nggak ada yang, 

D.E 

KDT 

Dampak 

Psikologis 
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berani ya ?  nothing to lose juga kalo aku juga udah 

nggak bersih - bersih banget kesannya 

kan gitu.. 

Negatif & Faktor 

Internal 

Ohh akibat itu ya ?  Heem, udah nggak se-aware itu sih    

Lebih berani karena 

malah, yaudah nggak akan 

ada apa-apa ?  

Iya gitu, apa yang mau diharepin orang 

aku udah, udah nggak bagus juga gitu 

lho..  

D.E 

KDT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

I see, terus kemaren 

sempet ngobrol yang 

kamu kepikiran nggak 

kepengen sampe nikah 

gitu ?  

Iya bener    

Itu kayak gimana ?  Jadi sebenernya kalo ini sih sebenernya 

lebih ke ini ya karena aku merasakan 

keduniaanku tu sedikit sengit gitu lho 

karena aku ini kan keturunan Tionghoa 

kan, orang Tionghoa pasti nyarinya yang 

Tionghoa juga kan cuman stigma yang 

beredar kan gitu kan, sedangkan aku 

menganggap lingkup perkuliahanku itu 

nggak banyak yan seperti itu dan aku itu 

sebenernya pesimis kan sudah aku trauma 

terus orangtua juga berharapnya seperti 

itu aku jadi kayak, „aduh gimana ya, apa 

aku nggak usah nikah aja ya ? susah 

banget!‟  

MOT Faktor Internal 

Kalo nggak mau menikah 

karena alasan nggak 

mengalami atau disentuh 

yang lainnya itu kayak 

gimana ?  

Kalo apa ?    

Kan pernah nggak 

kepengen menikah, karena 

mungkin kamu udah diapa 

- apain gitu ?  

Iya itu, itu juga aku mikirnya gini sih, 

kayak orang tu punya image, kalo orang 

tu nyarinya yang bener, high quality, 

yang bagus banget, sedangkan aku tu 

udah kayak gini aku begininya sama 

orang yang berbeda, maksudnya sama 

orang yang pribumi gitu lho, jadi aku 

kayak mana ada sih yang mau, aku sih 

mikirnya kayak gitu, orang mana sih yang 

mau sama cewek yang.. 

D..E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Berarti tu mantanmu 

kemarin bukan Tionghoa 

Bukan, pacarku yang sekarang juga   
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?  nggak..   

oo... i see, terus kalo 

nggak kepengen menikah 

itu apa kamu bener-bener 

yang memikirkan nggak 

usah menikah sampe, 

sampe parahnya gitu ?  

Aku sih kepikiran cuman nggak sampe 

bener - bener itu sih, jujur aku tu masih 

kayak aku tu masih berharap kayak 

semacam aku tu jaga - jaga gitu lho, 

semacam ni misalnya aku pada akhirnya 

tidak menikah aku harus siap gitu lho, 

aku harus siap deh jadi apa ya yang 

nemenin papa mama,, tapi aku nggak 

berharap itu terjadi gitu, itu aku  

MOT Faktor Internal 

Pengen tapi kepikiran ?  Iya terburuk yang aku pikirkan karena itu, 

ya paling nggak kan kalo aku udah 

planning kan nggak buruk - buruk banget 

tapi aku sih berharap sih ya 

diperjuangkan lah, kalo bisa ditemuin 

dong sama siapa kek gitu.. sempet mikir 

kayak gitu sih..  

MOT Faktor Internal 

I see,, terus kalo e temen-

temen, temen-temen tu 

ada nggak mungkin kayak 

kemaren temen kayak 

yang pernah yang pernah 

kamu sharing gitu, atau 

mungkin orang lain gitu ?   

Ada ada    

Ada ?  Ada    

Mereka kayak gimana ? 

tentang apa gitu ?  

Mmm aku cuma cerita sama sahabatku ini 

sih yang dikampus dan kebetulan dia tu 

bukan emang tipikal bukan yang kayak 

aku, jadi aku kan agak lebih cerewet gitu 

kan ya, dan dia lebih kayak ke good-

listener gitu lho, dia sih waktu itu karena 

waktu itu dia juga punya masalah jadi aku 

tu semacem kayak aku tu yang menghibur 

dia tapi aku menghiburnya dengan cerita 

masa lalu aku kan dan  

EMN Faktor Internal 

O yang sempet diceritain 

?  

Iya, dan yang aku ceritain itu ya dia 

kayak semacam kayak wah kamu, you did 

a great job ya bagaimanapun dia, dia 

thanks God nya sih mengambil positif 

dari yang aku ceritain kan kayak „wah 

you did a great job loh pasti kalo aku jadi 

kamu aku nggak bakal..‟  kayak gimana 

dan lain- lain semacam kayak gitu sih dan 
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dia jadi kadang -kadang karna dia 

mungkin agak sedikit tipikal cewek yang 

polos jadi kadang - kadang kayak 

penasaran juga, tapi dulu dimana, kayak 

gitu - gitu, terus aku juga karena udah 

terlanjur cerita kan jadi aku yaudah lah  

Kalo reaksi mereka ?  Ya aku terbuka aja, oh sebenernya aku 

ada juga satu lagi yang aku tu nggak 

cerita kayak gini kan aku pasti percaya 

sama beberapa orang doang kan, ada 2 

sebenernya tapi yang satu itu menolak 

untuk mendengar cerita aku. 

DST Faktor Eksternal 

O, why ?  Karena mm dia sedang hijrah kan dan dia 

mungkin dan aku sih menghargai sih, dan 

aku jujur aku agak sakit hati sih, cuma 

oke, aku menghargai sih jadi dia bilang 

kayak aku nggak mau denger ah aku 

takutnya kalo aku denger aku jadi e, jadi 

kepikiran dan ada di pikiran aku dan itu 

tu menjadi dosa gitu lho, dan jadi kayak 

nggak mau dan memang, dan aku 

menghargai keputusan hijrah nya karena 

sejauh as far as i know itu hijrah yang 

dilakukan itu adalah yang paling bener 

dibandingkan temen -temenku hijrah 

yang lain gitu jadi kadang - kadang orang 

hijrah frontal itu kan banyak yang belum 

bisa filter gitu lho, tapi temenku yang ini 

dia hijrahnya bener - bener yang kayak 

sedikit, sedikit, dari yang bajunya dari 

pake jeans, terus pake gamis sedikit - 

sedikit, nggak yang langsung wah gitu 

loh, terus aku jadinya aku kayak, wah 

yaudah lah kalo dia nggak mau denger 

tapi kayak jujur sih, hari-H itu sakit sih 

dia kayak gitu, itu kan aku nggak cerita 

ke siapa - siapa tapi dia dengan keras 

bilang kayak, oke kotor banget nih ?  

D.E 

DST 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & Faktor 

Eksternal 

Lha yang apasih, ada 

nggak sih dari temen-

temen yang pernah 

diceritain ngasih saran tau 

nasehat atau kayak ingin 

menjaga gitu atau kakak,  

O ada - ada..   

Kakakmu ada yang tau ya Ada sih tapi dia nggak tipikal yang DSN Faktor Eksternal 
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?  memberi saran sih, lebih ke temenku yang 

good-listener ini dia karena dia tau aku 

kayak gitu jadi dia kayak, ah habis ini 

jangan lagi dong jen, kayak gitu, lebih 

jaga lagi dan lain - lain 

Ada support gitu ya ?  Ada sih dia kayak, nanti aku takut kamu 

kayak dulu lagi jadi ya lebih hati - hati 

kalo bisa jangan kayak gitu lagi dong, 

kayak gitu lah, aku juga kayak ya Thanks, 

aku nggak nyangka dia bakal respon, aku 

sempet takut dia nggak bakal jadi temen 

aku lagi kan, kayak aku tu semacam 

penasaran gitu lho sebenernya ada nggak 

sih orang yang bener-bener mau temenan 

sama aku tanpa apa-apa gitu lho, dan 

Thanks God dia mau, kamu sekarang 

denger kayak gini kamu gimana ? kamu 

jijik nggak sama aku, ada pertanyaan gitu, 

gitu lho, terus dia kayak, ya dia kayak, ya 

mau lah, maksudnya kan kamu, kamu 

kayak gitu ya salahmu tapi aku nothing to 

do with that jadi, ya aku aku cukup 

denger aja o kamu pernah kayak gitu, 

yaudah.. kayak gitu ..  

  

Kalo yang pernah 

ngalamin kejadian yang 

lebih parah gitu dikampus 

nggak ada? Mungkin 

malah temen yang jadi 

korban kekerasan ? atau 

korban pelecehan jadi 

kayak gimana gitu ?  

Temenku    

Temen atau mungkin 

dilingkungan aja yang ada 

?  

Mmm menurutku malah temenku itu ya 

yang dengan dicerita itu dia malah 

sekarang yang kayak gitu, dan parahnya 

adalah, dia, aku bersyukur sih dia bersifat, 

aku ngelindungin diriku sendiri gitu lho, 

jadi kayak apa ya, kalo aku tipikal orang 

yang teges gitu lho, maksudnya nggak 

dari dulu, kalo ada satu hal yang nggak 

berjalan dengan baik aku pertahankan 

walaupun aku kepingin, tapi aku pernah 

nyoba pertahankan itu kayak nggak ada 

yang kelihatan lebih baik gitu, oke, off, 

udah aku nggak pengen gitu lagi, tapi 

temenku tu masih terjebak kayak gitu gitu 
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lho, dia bahkan masih berhubungan sama 

cowok itu dan lain - lain..  

Oo i see, terus mungkin 

ini lebih ke arah 

pandanganmu terhadap 

pelaku kekerasan seksual 

tu apa ? pelaku pelecehan 

gitu ya, apa yang kamu 

pikirkan tentang mereka ?  

Mmm yang jelas mereka berengsek 

banget ya, what a jerk! Tapi kadang - 

kadang sebenernya dilain sisi tu ada dari 

aku yang semacam apa ya, kasihan juga 

ya karena cerita darimana aku ini pun 

sebenernya waktu setiap kali aku inget 

hari terakhir sama saatnya aku habis 

nangis itu bikin aku jadi kasihan kayak 

dia, dia melakukan itu berarti dia nggak 

sadar gitu lho, kalo dia sadar sampe 

separah itu gitu lho, ya aku nggak tau sih 

kalo ada cowok - cowok seperti itu juga, 

tapi kan dia kayak gitu nggak mungkin 

tanpa kejadian dan suatu hal, maksudnya 

kalo dia sampe berbuat buruk itu juga 

pasti ada yang dia rasakan gitu lho, jadi 

kadang - kadang motif nya tu sebenernya 

apa sih, kadang - kadang aku penasaran 

sih kalo ada di berita, e ya pelecehan dll 

motifnya apa sih, kenapa sih sampe kayak 

gitu, tapi terlepas dari itu ya mereka 

berengsek gitu lho,  

  

Terlepas dari apa yang 

mereka lakukan, nyesel 

atau nggak ?  

Iya sebenernya bjgn lah kayak gitu  S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Terus kalo mm pandangan 

sama wanita diluar sana 

atau siapapun yang pernah 

jadi bagian dari korban 

kekerasan seksual itu 

pesannya apa ?  

Mmm pandangan ya    

Pandangan pesan ?  Pandangan ya ? sebenernya tu kadang - 

kadang semakin kesini tu semakin susah 

ya, dulu tu aku dengan gampangnya 

bilang ya cewek teges lah, kalo udah 

sekali sakit yaudah, tapi faktanya 

temenku ini bahkan dia nggak bisa lepas 

gitu lho kadang-kadang aku tu nggak 

aham, kenapa sih gitu lho, apa susah 

banget lepasinnya bahkan aku sampe, 

sampe ada perasaan kayak memutuskan 

persahabatan gitu lho karena kayak itu tu 

stupid, itu tu stupid banget gitu lho, kayak 
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apa sih susahnya ngelepas, tapi ada saat 

kadang - kadang aku mikir sebenernya 

pelecehan itu kadang-kadang mungkin 

terjadi karena ceweknya juga gitu lho, 

semakin kesini aku mikirnya kesitu gitu 

lho, kadang-kadang ada perempuan yang 

suka jadi play victims gitu lho, kadang - 

kadang dia menikmati dia menjadi korban 

gitu lho, jadi kayak nggak paham gitu lho, 

dia nggak suka tapi, ada juga semacam 

dia kayaknya suka juga deh lama - lama 

seolah - olah kayak dia tau, dia tau cowok 

ini tu jelas - jelas menyakiti dia, tapi dia 

kayak nggak papa kok aku udah bangga 

kok dengan diri aku yang seperti ini, what 

the hell ?! gitu lho, apa yang kamu 

banggakan orang kamu aja  nggak bisa 

lepas, kadang - kadang aku mikir gitu, 

gitu lho, mm ya kalo yang e pola pikirnya 

sama dengan aku ya aku memang 

mikirnya tu brengsek tu cowoknya, oke 

tapi nah faktanya tu banyak, nggak cuman 

aku doang, ternyata banyak juga cewek 

yang seperti aku jadi aku mikir, o kalo 

untuk cewek-cewek yang suka plays 

victims ya, ya itu nikmatilah, kamu jelas 

tau itu nggak bener kamu tau kamu 

dilecehkan dan lain - lain tapi kenapa, ada 

juga sih yang dia terancam itu aku bener - 

bener prihatin sih 

Korban yang nggak bisa 

menyelamatkan diri 

mungkin ? dia jalan kaki 

terus dia ditarik diperkosa 

dll ?  

Ya kayak itu sih aku memang aku kayak 

ya lebih ke itu sih empati ya, pasti kan 

setelah itu dia nggak bakal melihat 

dirinya sama lagi ya, iya kan, setelah itu 

kan dia pasti ngerasa kayak aku, aku nih 

apa sih sampah, dll kan ada sih orang 

yang kayak gitu, aku sih kesel banget dan 

kalo ada orang yang kayak gitu bukan 

yang kita mau, itu ya, aku sih kasihan dan 

aku berharapnya mereka cepet lebih baik 

gitu lho, kadang-kadang aku sampe 

terharu sih yang ceritanya korban kayak 

gitu tapi dia masih bisa berkarya, „wah 

hebat banget,‟ karena nggak semua orang 

bisa kayak gitu kan, dan dia walaupun dia 

hebatpun dia juga masih ada trauma, jadi 

aku berharap semua orang seperti dia gitu 

D.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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lho, ya menginspirasi aj agitu lho   

Yang bisa melewati ?  Yang bisa melewati kayak gitu-gitu   

Kalo kesan dan pesan bagi 

wanita yang pernah 

mengalami itu, kamu 

ingin berpesan apa buat 

skripsi yang dibaca 

banyak orang gitu kan, 

kamu ingin berpesan apa 

pada wanita diluar sana 

yang jadi korban 

kekerasan seksual ?  

Mmm yang jelas kan itu bukan hal yang 

kita pernah atau inginkan gitu kan jadi 

setelahnya, setelah kejadian itu ya tetap 

semangat karna kalian tetap berharga 

karena itu kan bukan hal yang kita 

rekayasa, kita bikin, kita harapkan atau 

dll jadi itu tu hanya, itu tu ibaratnya kalo 

itu jalan itu tu hambatan gitu lho, nah 

jangan pasti kan ada orang yang memilih 

terjebak di dalam situ, „aku ni jelek, aku 

ni jelek, aku ni jelek‟ aku sih berharapnya 

mereka nggak mikir kayak gitu tapi justru 

ayak lebih kuat lah, wah anggep aja kamu 

ini melewati ujian yang lebih sulit 

dibanding orang lain gitu lho dan lebih 

bersemangat karena ada kok orang yang 

dia bahkan lebih parah, dilecehkan 

ayahnya sendiri, dan dia tu malah jadi apa 

ya, psikiatris, itu lah, yang bahkan dia itu 

banyak banget nolongin orang,, nah kita 

bisa liat dia tu hebat banget, dia punya 

trauma dia punya luka tapi dia ngobatin 

orang lain gitu dan aku sih berharapnya 

orang-orang seperti itu, gitu yang korban-

korban  

  

Oke makasih nih buat 

cerita dan sharingnya, 

terimakasih banyak buat 

waktunya semoga nanti 

kisahnya bisa bermanfaat 

buat orang-orang lain 

diluar sana,  

Skripsinya cepet selesai    

Amin, makasih untuk 

waktunya ya..  
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Verbatim 

C. Subjek 3 

Identitas Subjek 

Nama inisial   : F.O 

Umur    : 22 

Kota asal   : Pemalang 

Hobi    : Modelling 

Pendidikan    : D3 Perpajakan 

Pekerjaan    : - 

 

Observasi 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek Subjek berpakaian santai dengan kaos, 

jaket dan sandal jepit. 

Kondisi fisik subjek F.O memiliki kondisi tubuh yang sehat  

Kondisi tempat 

wawancara 

Temapat wawancara cukupi hening dan 

suara terdengar jelas. Cahaya ruangan 

cukup terang dengna lampu kuning. 

Sikap subjek saat 

wawancara berlangsung 

Deskripsi 

Kontak Mata Subjek menatap mata peneliti selama 

melangsungkan wawancara. 

Ekspresi Wajah F.O memiliki variasi ekspresi yang cukup 
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banyak saat menceritakan pengalaman 

dan apa yang subjek rasakan. 

Memperlihatkan sikap 

tenang 

Subjek bersikap saat berbicara dan duduk 

dengan posisi yang nyaman. 

Berbicara dengan tegas 

dan lancar  

F.O berbicara dengan lancar dan sangat 

jelas pada peneliti dengan suara yang 

cukup keras dengan logat Pemalang. 

 

Menjawab secara terbuka F.O bercerita dengan terbuka pada 

peneliti dan menceritakan kisah baru 

yang dialaminya. 

Pengalihan topic Deskripsi 

Tindakan langsung 

Subjek tidak menjawab 

pertanyaan dan mengubah 

topik langsung 

Subjek menjawab kesan yang dirasakan 

saat seharusnya menjawab akan 

kronologi kisahnya. 

Peredaan/ Peringanan Deskripsi 

Subjek datang ke tempat 

pertemuan wawancara 

membawa teman 

F.O membawa temannya dan menemani 

subjek dari jarak cukup jauh. 
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Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Ini bisa nyebutin dulu 

nama atau  identitasnya 

atau panggilan inisial 

aja gitu ? 

Oh iya, inisial mungkin F.O aja ya 

mbak 
  

Oh, iya, oke, ini 

mbaknya berarti 

lahirnya Januari ? 

tepatnya dimana ? 

tempat, tanggal lahirnya 

?  

Eee saya kelahiran Pemalang, tanggal 

lahir perlu disebutkan ?  
  

Mm, ndapapa.. Mmm tanggal lahir saya 25 Januari 

96 
  

Heem, terus disini 

domisilinya sedang ada 

dimana ?  

Mm untuk saat ini karena saya 

bekerja di pekalaungan jadi saya stay 

di pekalaungan untuk saat ini mbak 

  

Oke pekalaungan, saat 

ini ya ?  

Iya    

Oke kembali ke masa 

lalu dikit, dulu cita-

citanya pengen jadi apa 

sih ? pas kecilnya ?  

Emm jujur sih untuk cita - cita saya 

nggak pernah bayangin cita-cita 

waktu masih kecil, mmm untuk cita - 

cita baru kepikiran mulai SMA sih 

mbak sebenernya iya karena waktu itu 

kan emang ada ekstrakulikuler gitu di 

bidang modelling gitu, nah saya mulai 

tertarik disitu, dan sampai sekarang 

sih sebenernya saya pingin jadi 

model, jadi saya selama kuliah saya 

menggeluti model juga mbak, gitu..  

  

Mm kayak hobi juga ya 

?  

Iya    

Terus berarti untuk 

pendidikan sudah lulus 

?  

Untuk pendidikan iya, Puji Tuhan 

saya sudah lulus kemaren Desember, 

terus Puji Tuhan juga sih langsung 

dapet kerjaan juga sih mbak 

  

Itu kemaren jurusan apa 

mbak ?  

Untuk kemaren saya ambil 

perpajakan ya mbak, kuliah saya  
  

Itu kampusnya ada 

dimana mbak ? 

Kotanya aja nggakpapa 

mbak  

Di semarang mbak    

Terus berarti sekarang 

ini sudah bekerja ya ?  

Iya   

Bekerjanya kalau boleh 

tau dibagian apa mbak ?  

Kalau saya di bagian payroll mbak, 

penggajian  
  

Oh penggajian, oke, 

sedikit ngomongin 

tentang keluarga, kalau 

Kalau tempatnya sih Pemalang juga 

sih mbak  
  

Tabel 11 

Verbatim Subjek F.O 
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boleh tau ayah aslinya 

orang mana ya, sama 

tempat tanggal lahirnya 

mbak ? 

 

O dari Pemalang ya 

berarti sekeluarga ?  

Iya, heem, mm ayah ibu sih kebetulan 

Pemalang semua, cuman ya beda ini 

aja sih mbak, beda suku, kan papa 

cina, mama yang jawa, ya itu banyak, 

banyak pertentangan juga sih 

  

Oh, berarti papa 

kelahiran tahun berapa 

ya itu ?  

Papa setau saya itu tahun 40 an mbak   

40an ? oke, berarti 

kalau untuk tanggal 

lahirnya nggak terlalu 

inget ya kalau papa ya ?  

Iya    

Papa berarti kalau boleh 

tau e pendidikannya 

sampe ?  

Papa cuma SMA    

Kalau kerjaan berarti ?  Pekerjaan sih dulu ini ya, papa 

kontraktor 
  

Kontraktor ?  Iya    

Ya berarti kalau 

sekarang ini papa udah 

nggak ada ya ?  

Iya… untuk saat ini    

Oke, kalau mama, 

mama disini asli 

Pemalang juga ?  

Iya asli Pemalang juga tapi ikutnya 

daerah Sukawangi ya dia,  
  

Mm daerah Sukawangi 

ya ?  

Iya    

Mama juga kelahiran 

tahun 40an atau ? 

Kalau mama itu nggak…, bukan 40an 

sih soalnya kalau sama papa tu selisih 

sekitar 30 tahunan berarti dia setau 

saya ya 80 atau 70 kelahirannya  

  

Oh 80 atau 70 an 

kelahirannya  

Iya    

oo.. heem terus mama 

disini pendidikannya 

sampai tahap apa ya ?  

Mmm kalau mama sih cuma sampe 

SMP aja mbak 
  

Mm, kalau pekerjaan 

sekarang ibu rumah 

tangga ya ?  

Iya, dan kebetulan juga ada usaha sih 

mbak 
  

O nerusin usaha dari 

papa ? 

Heem nerusin usaha    

Disini mbaknya jumlah 

saudara ada berapa ya ?  

Mmm kalau semuanya sih ada 6 

cuman kan karena papa pernah 

menikah 2 kali, jadi sama istri yang 

pertama itu punya anak dua, terus 

sama mama saya 4 
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4 ?  Heem   

Berarti kakaknya 2 juga 

tinggal bareng atau ?  

Yang tinggal bareng cuman satu ya 

mbak, cuman sih karena dia juga 

sudah berkeluarga jadi kalau pas libur 

baru main sih 

  

Mmm, berarti yang 

satunya ?  

Yang satunya… yang paling tua itu 

agak susah sih mbak, apa ya… kayak 

kurang bisa nerima kali ya, jadi kita 

selalu lebih sering banyak 

berantemnya sih mbak, sama yang 

pertama itu.. 

  

Mm, tapi kalau yang 

satunya nggak papa ya 

?  

Iya    

Biasa aja gitu, itu 

jumlah saudara berarti 

kalau saudara kandung 

sendiri yang 4 orang 

yang cewek ada berapa 

?  

Kalau yang kandung berarti kakak 

saya perempuan satu sama saya, udah 
  

Adiknya berarti dua 

cowok ya ? 

Heem    

Kalau dua dari yang 

lainnya itu ?  

Cowok - cewek   

Oo cowok, cewek, yang 

paling tua yang cowok 

berarti ya ?  

Heem    

Oke sekarang balik ke 

yang dulu yang sempet 

kita obrolin juga.. disini 

kan pernah mengalami 

salah satu ya ibaratnya 

sebuah kekerasan yang 

mengarah ke ranah 

seksual gitu kan  

Iya    

Lah itu pas kejadian itu 

bisa diceritain dulu 

kronologisnya 

kejadiannya saat kapan 

seperti apa kejadiannya, 

pelakunya gimana, apa 

aja tindakannya yang 

terjadi seperti itu ?  

Mmm sebenernya sih kalau nginget - 

nginget lagi agak jijik ya mbak, ya 

dulu kan itu waktu jaman saya SMA  

  

SMA kelas ?  Kelas 2 keliatane, nah itu saya pulang 

waktu itu maghrib mbak, kan 

kecelakaan tuh saya, nah  paginya 

papa takut saya infeksi, luka - lukanya 

infeksi kan akhirnya dibawa kerumah 

sakit, nah disitu saya langsung dibawa 

ke UGD untuk dibersihin lukanya, 
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pertama itu saya dibersihin sama 

perawat yang pertama kali megang 

saya, nah perawat itu tiba - tiba pergi 

katanya mau ngurus administrasi dan 

sebagainya itu, terus digantiin sama 

ee perawat laki - laki juga tapi bukan 

orang itu, orang lain  

Yang pertama berarti 

pria juga ya ?  

Iya,    

Tapi dia keluar ?  Heem tapi dia keluar, nah karena 

posisi luka saya ada di kaki bagian 

atas dan tangan saya juga luka, tangan 

atas, jadi kan nggak mungkin saya 

pake baju tertutup kan ya mbak,   

  

Iya  Jadi saya waktu itu pake celana 

pendek sama baju agak singlet, 

dibilang singlet 

  

Biar gampang ya ?  Iya, maksud saya biar gampang 

diobatin dan gampang makenya juga, 

ya kan karena luka masih basah juga 

kan perih - perih gitu kan mbak  

  

Iya  Nah setelah itu waktu dia bersihin 

luka ya biasa – biasa aja cuman kok 

setelah pas dibagian tangan terus ke 

muka saya dia terus sudah mulai, 

mulai melakukan tindak-tindak yang 

menurutku sih mencurigakan sih… 

maksudku gini orang cuman mau 

bersihin luka kenapa sampe gitu gitu 

lho,  

  

Gitunya dia ngapain ?  Emmm apa ya, gimana ya, megang - 

megang itu, megang - megang yang 

nggak wajar sih mbak, menurut saya, 

terus pas mau bersihin dibagian 

pelipis saya tu, dia… nyuruh saya 

memalingkan muka kan, 

memalingkan muka, nah mulai disitu, 

dia nggak tau sih, tangannya dia tu 

bisa ada di dada saya gitu nah terus 

muka saya itu ditutupin pake 

tangannya dia gitu lho  

  

O jadi mukanya ngadep 

ke samping ? gitu ya ?  

Heem,    

Ditutup sama tangan ?  Iya    

Tapi tangan satunya 

bisa ada diatas dada 

gitu ?  

Iya makanya saya disitu kan pertama 

kaget, saya kaget cuman nggak tau 

kenapa saya tu nggak bisa teriak gitu 

lho, malah cuma dieeem, doang gitu, 

terus habis itu, terus muka saya 

ditarik lurus ke pandangan dia, ditarik 

C.E 

S.T 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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lurus.. terus nggak tau sih ya, itu ada 

yang nempel gitu lho mbak,  

Mm, pas itu matanya 

nggak kebuka ya ?  

Iya. terus kayak ada yang nempel 

gitu, hidung dia udah nempel ke 

hidung saya, terus bibir atas dia sudah 

nggak tau sih bibir atas atau bibir 

bawah yang jelas itu udah nempel 

dibagian atas saya  

  

Mm, dibibir atas,  Yaa, terus setelah itu karena, karena 

ada yang aneh terus saya tepis kan, 

pake tangan saya, saya tepis nah… 

habis itu saya langsung chat sama 

kakak saya yang diluar supaya dia 

masuk karena saya takut, nah terus 

saya cerita ke kakak saya, dia keluar 

yang sudah selesai ngobatin saya, nah 

setelah itu kan kakak saya keluar 

sebentar karena dipanggil sama 

perawat yang ngurus administrasi 

yang pertama tadi, nah terus tiba-tiba, 

perawat itu yang kurang ajar tadi 

bilang gini ke saya kenapa, „deg-

degan ya ?‟ gitu 

  

Heem ? Disitu kan saya shock mbak, berarti 

kan sengaja to  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Berarti dia nanya kayak 

gitu yaa ?  

Iya, heem, nah dari situ saya mulai 

„wah, kurang ajar!‟, nah disitu saya 

akhirnya pengen ngomong ke ayah 

saya.. pengen ngomong ke ayah saya, 

cuman ditahan saya mama karena 

takut, takut heboh dirumah sakit, 

sudah mbak, akhirnya saya pasrah pas 

itu 

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Berarti kejadian itu 

berlangsungnya agak 

lama atau sekitar 

sebentar ? ada satu 

menitan atau agak lama 

?  

Lumayan lama mbak    

Berarti lima menitan 10 

menit ?  

Nggak sampe sih, mungkin kurang 

dari 5 menit sih mbak, tapi nggak 

semenit juga   

  

Tapi kerasa banget ya 

diatasnya ?  

Kerasa banget, soalnya saya ngerasain 

berat dibagian dada  
  

Ketimpa gitu ?  Iya    

Waktu itu yang kerasa 

apakah jari tangan atau 

lengan panjangnya  

Lengan panjangnya dia sih   

Menimpa di atas situ ?  Iya    
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Mmm, berarti pada saat 

dia kayak gitu, dia 

menimpa yang kena 

bibirmu agak lama ya ?  

Iya   

Itu sambil 

membersihkan atau ?  

Nah itu nggak tau mbak kan mata 

saya ditutupin gitu dan karena saya 

takut.. kan kayak nggak ngerasain apa 

- apa ya mbak,  

  

Itu kecelakaannya 

berarti sebelum persis 

kerumah sakit ya ? atau 

kemarennya ?  

Setelah.. setelah kecelakaan berarti 

mbak, satu hari setelah 
  

O satu hari setelahnya ?  Heem    

O berarti itu pada saat 

itu apakah yang dia 

lakukan itu dia habis 

nanya deg-degan apa 

yang dia lakukan ?  

Ya sambil dia ngasih minum ke saya 

gitu sih mbak, karena saya posisinya 

itu keringat dingin ku keluar gitu lho 

mbak, ya itu, terus dia bilang gitu ke 

saya, makane saya pengin napok tapi 

kayak nggak bisa gitu lho 

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Pengen di tapok ya ?  Heem,    

Itu berarti kejadiannya 

dirumah sakit ?  

Iya dan itu, mungkin kenapa dia bisa 

kayak gitu mungkin karena tirai, tirai 

tirai yang pass di bilik saya itu ditutup 

rapet,  

  

O berarti setelah 

perawat yang 

sebelumnya keluar  

ditutup ?  

Iya    

Oo  Makane kan dia nggak mungkin 

sampai di UGD itu kalau tirainya 

nggak ditutup kan, nah saya taunya 

ditutup karena mungkin biar orang 

lain nggak ngeliat karena saya 

pakaiannya kayak gitu kan mbak, 

saya mikirnya kan masih positif tapi 

ndataunya malah dibuat gitu sama 

dia,  

  

Iya, itu berarti di UGD 

rumah sakit negeri eh 

rumah sakit umum atau 

swasta ya ?  

Keliatannya sih rumah sakit swasta ya 

mbak  
  

O rumah sakit swasta ? 

terus setelah kejadian 

itu setelah kamu begitu 

apa yang kamu lakukan 

?  

Malamnya saya nggak bisa tidur 

mbak, beberapa hari 

S.T Dampak 

Psikogis 

Negatif 

Mm gitu nggak sempet 

marah atau gimana ?  

Iya nggak sempet marah, e waktu itu 

setelah pulang itu kan malem mau 

tidur tu nggak bisa, rasane tu tiap 

kalau mau mejemin mata tu 

S.T 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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kebayang, kebayang hal yang tadi, 

kejadian tu lho, itu selama beberapa 

hari sih saya nggak bisa tidur sih 

mbak  

Sampe beberapa hari 

nggak bisa tidur?  

Heem sampe beberapa hari nggak 

bisa tidur terus saya coba buat nggak 

terlalu mikirin gitu lho mbak, soalnya 

saya juga takut stres sendiri kan  

C.E 

S.T 

EMN 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor Internal 

Berarti kejadian itu 

adakah orang yang 

pertama kali tau pada 

saat itu kakaknya ya ?  

Kakak saya    

Terus gimana reaksi 

kakak ? 

Ya sebel juga, pengen ngomong juga 

tapi ee tapi waktu itu saya sempet 

ngomong ke ini sih perawat yang 

ngurus administrasi, yang keluar,  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Yang tadi ?  Iya yang ngurus administrasi itu buat 

ngasih tau ke yang cowok itu, 

maksudte saya habis digituin gitu lho, 

cuman saya nggak lapor ke ayah saya 

karena takut.. takut jadi ribut kan 

dirumah sakit, jadi saya cuman ngasih 

tau dan dia bilang sih katane mau 

dikasih tau ke orangnya 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Mmm, berarti sempet 

disampaikan ke pihak 

rumah sakit ya ?  

Iya, heem    

Nah terus e kejadian 

kayak gitu yang pernah 

kamu rasain setelah 

kejadian itu kayak apa 

sih, kan nggak bisa 

tidur tu apakah sempet 

merasa kayak sedih 

banget atau pernah.. ?  

Iya saya sempet nangis og mbak  C.E 

S.T 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Malemnya itu ya ?  Iya, sempet nangis karena apa ya, ya 

jijik bangeet,  
D.E 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Inget mukanya ?  Heem,    

Lalu setelah mengalami 

kejadian itu apakah 

setelahnya pernah 

melihat temen atau 

pernah mengalami 

kejadian lagi yang 

hampir mungkin 

serupa, dianggep 

menerima perilaku yang 

bentuknya tiba - tiba 

atau paksaan ketika kita 

Pernah sih mbak, pernah, dari temen 

juga ada terus saya ngalamin lagi juga 

ada, jadi waktu itu e saya deket sama 

cowo gitu dikampus terus  

  



 
 

232 

 
 

nggak siap gitu ataukah 

pernah mengalami juga 

?  

Pas masih kuliah ya ?  Iya pas masih kuliah cuman eee saya 

nggak tau sih ya, emang dia kayak 

gitu ke setiap cewek atau gimana… 

saya nggak tau, e tapi ya jujur sih 

kalau dia bisa bikin nyaman, bisa 

bikin nyaman mbak, makanya saya 

nyaman juga sama dia, tapi emang 

dasarnya dia playboy kali ya, jadi 

setiap cewek juga dideketin sama dia 

cuman yang saya bikin heran itu gini, 

kalau dia, e saya nggak bisa bedain 

sih dia itu suka karena emang beneran 

suka atau karena nafsu saya juga 

nggak ngerti, soalnya tiba - tiba itu 

dia juga nyium saya dibibir terus 

setelah saya minta kejelasan dia 

nggak bisa jelasin kenapa, dan yang 

dia jawab cuma khilaf, ya spontan 

saya emosi kan mbak   

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kejadiannya tiba-tiba 

ya ?  

Iya ya saya emosi kan  S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Berarti itu saat sedang 

ngobrol atau di, dimana 

gitu ?  

Tadine kan saya main ke tempatnya 

dia, main ke tempatnya dia  
  

Dirumah ?  E dikosannya dia,    

O pas ngekos ?  Iya, karena waktu itu dia ngajak mau 

makan bareng jadine kan saya ke 

tempatnya dia gitu kan saya sih biasa 

aja mbak, saya juga nggak mancing - 

mancing dia, terus tiba - tiba dia eee 

apa ya, mosisiin badan saya pas 

didepannya dia gitu lho mbak  

  

Mm, berdiri atau ?   Nggak berdiri, saya lagi duduk itu 

posisi 
  

Lagi duduk dilantai gitu 

?  

Iya saya lagi duduk dilantai dia juga 

duduk dilantai, nah tiba - tiba dia gitu   
  

Dicium tiba-tiba ? Iya, ya saya kaget to ya mbak, dicium 

tiba - tiba terus kan saya diem to, 

besoknya saya baru minta penjelasan 

maksudte yang dia lakuin kemaren tu 

maksudte apa gitu lho,  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Heem  Ya namane cewek juga kan minta 

kejelasan kali mbak, terus dia jawab 

gitu ya, ya saya jengkel banget lah 

mbak!, kayak dimainin doang kan, ya 

itu sih  

S.T 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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Kesal ya rasanya ?  Heem, terus banyak juga sih mbak, 

kalau cowok - cowok yang dekat 

dekat sama saya juga pasti tanya gitu, 

tanya tu yang menurutku tu bukan hal 

yang seharusnya ditanyakan ke 

cewek, ee contohe tu kayak gini 

mbak, „kamu udah pernah ngapain aja 

sama pacar - pacarmu dulu?‟ nah 

terus penilaian saya tu gini mbak, 

terus kalau saya sudah pernah ngapa - 

ngapain aja terus kamu mau apa gitu 

lho!, maksudte kayak rasane 

dipandang rendah gitu lho mbak.. 

kenapa sih semua cowok harus 

nanyain kayak gitu ke cewek yang 

baru dia kenal, tapi nggak tau sih ya 

mbak, cewek - cewek lain ngalamin 

kayak gitu atau nggak tapi setiap aku 

deket sama cowok tu gitu mbak, 

pertanyaane mesti kayak gitu yang 

muncul 

S.T 

D.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kayak pernah sejauh 

apa gitu,  

Iya    

Terus kamu 

menerimanya kayak 

dengan nggak enak gitu 

ya, dengan pertanyaan 

seperti itu ?  

Heem   

I see, terus kayak yang 

kamu ngalamin sempet 

dicium sama cowok 

tiba- tiba itu berarti 

sempet gebetan gitu ya 

?  

Iya bisa dibilang gitu sih mbak    

Tapi pas kejadian itu 

kamu pernah keinget 

kejadian kamu pernah 

digituin dirumah sakit 

gitu ?  

E iya sih, tapi nggak se-karena 

mungkin sudah pernah ngalamin itu 

sekali jadi ya kaget, sih kaget pasti 

ada tapi nggak se stres waktu pertama 

kali dapet hal yang kayak gitu sih 

mbak,  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Mm, tapi itu juga 

akibatnya apa kamu 

kayak nangis lagi atau 

kamu kayak kecewa 

apalagi kan gebetan 

juga ya kan kayak gitu 

?  

Ya sempet nangis sih mbak, nggak 

nyangka yang aku tau baik ternyata 

kayak gitu gitu lho,  

S.T 

EMT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor Internal 

Image nya dia nggak 

kayak gitu soalnya ?  

Iya    

Mmm  Beda banget sama yang orang S.T Dampak 
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omongin sama yang orang… ya dia 

mungkin keliatan baik diluar tapi 

ternyata nggak di dalemnya, dan 

mungkin ya memang sih saya sudah 

dikasih tau sama temen - temen saya 

sebelumnya kayak yang tau dia 

sebenernya kayak gimana, cuman ya 

namane orang kalau lagi jatuh cinta 

kayak gimana sih mbak, kayak orang 

bodoh kan ? nah gitu, sampe saya kan 

ngerasain sendiri kalau dia brengsek 

gitu to,  

Psikologis 

Negatif 

Terus setelah kayak 

gitu apakah hubungan 

kalian berlanjut gitu ?  

Baru, baru ini mbak, dia ngechat saya 

lagi, dia bilang lagi kangen sama 

saya, terus dia bilang mungkin karena 

kita nggak jadian ya dulu.. saya nggak 

nanggepin banget, ya saya mikir itu 

karmanya dia, salah siapa dia mainin 

saya,  

  

Berani juga tiba-tiba 

kayak gitu ? 

Iya, berani, heem    

Oke nah ini kayak saat 

pernah mengalami 

kejadian -  kejadian 

kayak gitu terutama 

yang pertama tadi itu 

kan masih SMA, masih 

belia gitu kan ibaratnya, 

kejadian itu apakah 

emang yang sempet 

mengganggu kamu 

melihat dirimu sendiri 

kenapa kok cowok 

kayak gitu sama itu ?  

Sempet mbak, ya itu setiap cowok 

yang deket sama saya kan selalu 

ngelontarin pertanyaan yang kayak 

gitu 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Itu apakah kejadian 

yang dulu 

mempengaruhi juga 

cara kamu berpikir gitu 

?  

Iya kali ya, heeh, mungkin mbak, jadi 

saya mikir gini, terus saya ngaca gitu 

maksudte.. kenapa sih semua cowok 

nanya gitu, nanyain hal kayak gitu ke 

saya.. apa saya pernah ngapain gitu 

lho, atau saya karena ini tu nggak tau 

kenapa yang mereka lihat tu sampe 

ngelontarin pertanyaan kayak gitu, 

apa karena cara dandan saya atau cara 

berpakaian saya sampe membuat 

mereka ngelontarin pertanyaan kayak 

gitu, gitu lho, ya nggak tau juga sih ya 

mbak, penilaian orang kan kita kan 

nggak tau ya 

  

Terus pas kejadian yang 

mungkin pada saat pas 

Iya, kakak    
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di rumah sakit itu 

kronologinya seperti itu 

dan berarti orang yang 

mengetahui kejadian itu 

mungkin ada kakak aja 

ya ?  

Kakak doang berarti 

papa dan mama nggak 

tau ?  

Mama, mama sih tau makane dia 

nahan 
  

Nahan papa ya ?  Iya nahan biar nggak ngomong ke 

papa  
  

Berarti kakak cewek 

satu sama mama ya ?  

Iya    

Nah itu apakah reaksi 

mereka berdua gimana 

gitu setelah mengetahui 

?  

Ya kaget mbak, cuman ya gimana ya, 

ya pasti jengkel, jengkel kan orang 

keluarganya digituin gimana.. apalagi 

bentukannya kayak gitu lagi, waduuh 

yaampun Tuhan  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Bentuknya gimana ?  Ah nggaktau, nggak bisa bayangin    

Tapi kalau ngeliat 

orang yang lain tapi 

bentuknya mirip dia itu 

apakah keinget ?  

Iya sih, biasane sih langsung jaga 

jarak mbak  
C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Mm, dari bentuk 

badannya ?  

Iya    

Buat yang kejadiannya 

kalau yang ibaratnya 

temen - temen cowok 

pernah nanya kayak 

gitu secara verbal 

nggak enak 

didengarkan ya ?  

Iya!   

Membuat nggak 

nyaman ? kemudian 

apakah orang asing 

yang bener - bener 

asing selain yang tadi 

mungkin kan satu 

gebetan satu dirumah 

sakit, ya amit - amit 

banget setelah itu 

apakah kira - kiranya 

pernah ngerasa 

ibaratnya e cara verbal 

atau secara seksual dari 

orang - orang yang 

asing yang mungkin 

ketemu di jalan dan 

lain-lain mungkin 

seperti itu  

Ee   
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Karena kan kebanyakan 

wanita kan ketika 

mereka mengalami lagi 

jalan kaki di suit, suitin 

(siul) atau kayak di 

sentuh tiba-tiba 

Kalau yang, kalau yang gitu pasti ada 

mbak, cuman kan tinggal kita 

nyikapinnya kayak gimana kan, 

maksudnya saya sih nggak.. karena 

mungkin udah biasa digituin ya mbak, 

jadi saya kayak apa ya… jadi cuek 

sewot gitu lho mbak  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

O kayak sama orang-

orang yang biasa gitu ?  

Iya malah kadang saya maaf ya, 

kadang ngomong kasar ya ke mereka,  
S.T 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

O berani balesin ? Iya berani balesin   

Kayak yang orang-

orang lewat dijalan gitu 

ya ?  

Iya    

Berarti kalau hari ini 

cerita sharingnya, 

makasih nanti kalau 

kita ketemu kita 

sambung lagi 

Iya, nggakpapa banget mbak    

Makasih ya udah mau 

cerita.  

Makasih juga   

Wawancara ke 2 subjek ke 3 F.O 

Pertanyaan  Jawaban Coding Tema 

Selamat siang mbak..  Iya siang..    

Ketemu lagi ya mbak.. 

iya ini, mbak gimana 

kabarnya sekarang ?  

Mm baik Puji Tuhan mbak..   

Baik Puji Tuhan yaa 

berarti sekarang sehat - 

sehat aja ya ?  

Iya lagi sehat - sehat aja    

Keliatan ceria banget ya 

?  

Ah masa ?    

Iya ini kalau bisa kita 

menyambung ke topik 

yang kemaren ini mbak, 

yang kemaren sempet 

cerita tentang kejadian 

yang pernah dialami 

sama mbaknya dulu 

pada saat SMA dan 

mungkin pada saat 

kuliah.. 

He em   

Mungkin kejadian-

kejadian itu pernah 

mempengaruhi mbak 

sejauh apa, akan seputar 

Mmm kalau yang kejadian yang 

dirumah sakit kan memang saya 

nggak bisa tidur sampe berapa hari tu 

kan mbak, karena tiap saya mejemin 

S.T 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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hal itu ? disini mbak 

pernah merasa seperti 

menyalahkan diri nggak 

? kayak merasa 

mencurigai diri atau 

misal pandangan diri 

mbak, ada yang merasa 

berubah, kenapa kok 

seperti ini seperti itu ? 

atas kejadian-kejadian 

saat itu saat dengan 

perawat pas dirumah 

sakit dan dengan e 

mantan gebetannya 

berarti ya ? apakah 

pernah mengalami ke 

hal itu ?  

mata tu selalu kebayang gitu lho 

mbak sampe nangis, kalau keinget tu 

sampe nangis nah terus sampe ada 

kejadian lagi nih yang terakhir itu 

emm, karena saya sudah percaya ya 

sama orang itu tapi ternyata e 

perilakunya dia itu bener-bener 180 

derajat sama apa yang saya alami 

sama dia selama ini ya itu saya  

shock gitu ya ?  Iya, saya nangis bener - bener nangis 

itu iyaa, jujur iya,  

S.T 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Agak lama ya beberapa 

hari itu ?  

Iya soalnya saya mikir gini gitu lho 

mbak,…. kenapa gitu lho, kenapa ya 

setiap yang deket sama saya tu gitu, 

gitu lho, mbak, sampe sekarang itu 

jadi kayak, jadi kayak pertanyaan gitu 

lho buat diri saya sendiri, tapi saya 

nggak pernah nemu jawabannya 

sampe sekarang..(terdiam) 

S.T 

C.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Mm gitu... mbaknya pas 

mengalami sampe 

nggak mood makan gitu 

kayak… pas kejadian 

itu terpikirkan atau pas 

kejadian setelahnya 

kayak baru-baru gitu 

kan ?  

Iya    

Kayak mood makan 

terganggu atau sulit 

tidur  

Mood makan  C.E 

D.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Sulit tidur itu ya ? dan 

nangis ya ?  

Ini sih mbak lebih kayak males mau 

ngapa - ngapain gitu lho mbak  

MOT Faktor Internal 

Mm jadi kayak lebih 

kayak pengen istirahat ?  

Mmm jadi kayak mungkin butuh 

waktu buat nenangin diri kali ya jadi 

males mau ngapa - ngapain  

MOT Faktor Internal 
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Terus sempet bikin 

mbaknya kayak sulit 

konsentrasi sama yang 

harusnya dikerjain 

misalnya ada tugas 

kuliah atau ada kerja 

kelompok kayak yang 

udah aku nanti aja ?  

Nah iya  S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kayak gitu ?  Tadinya gitu sih mbak cuman kalau 

saya nggak ngelakuin kegiatan justru 

malah kan jadi… jadi bikin tambah 

pikiran kan mbak, justru saya justru 

saya nyari kesibukan biar saya itu 

lupa sama hal - hal itu  

S.D Dampak 

Psikologi 

Positif 

Mmm, gitu mbak apa 

pernah merasa kayak 

menyalahkan diri nggak 

? kayak ibaratnya 

mengkritik diri atau 

mungkin ibaratnya 

kalau beberapa orang 

yang pernah mengalami 

kekerasan seksual sih 

apakah „aku kotor‟ atau 

aku gimana, pernah 

merasa yang seperti itu 

atau gimana ?  

Justru saya malah balik tanya sama 

diri saya, „emang.. ada hal apa yang 

membuat mereka itu sampai seperti 

itu ke saya mbak ?‟ itu 

  

Lebih ke bertanya ya ?  Heem, cuman ya itu balik lagi saya 

nggak nemu jawaban apa - apa mbak, 

jadi saya sampe sekarang masih 

bingung ya saya sekarang selalu 

pasang muka cuek, jutek ke orang - 

orang ke cowok - cowok terutama 

mbak karena saya nggak pengen 

dianggep rendah gitu kan mbak  

  

Mm lebih kayak supaya 

mereka tidak membuat 

kita terpikir seperti itu 

ya ?  

Iya heem    

Kalau merasa cemas 

pernah nggak, o 

mungkin cowok ini 

cuman pengen megang 

- megang atau cuman 

pengen enaknya gitu ?  

Iya !   
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Bisa diceritain itu 

seperti apa ?  

Mmm sebenernya ini ada kejadian 

lagi sih mbak, pas banget waktu saya 

masuk kerja saya emm punya temen 

kantor itu kurang ajar banget!! 

menurut saya, karena ya itu, 

pertanyaan itu muncul lagi mbak,  

  

Mmm.. Pertanyaannya dia nanya gini, „kamu 

sudah pernah ngapain sama mantan - 

mantanmu dulu ?‟  

  

O ada lagi yang nanya 

gitu ?  

Ada lagi mbak, ada lagi, terus dia tu 

sering mampir ke meja saya dan 

terakhir itu e waktu itu saya pake 

kemeja terus pake kemeja yang e 

bagian kemeja saya itu kalau nggak 

begitu ditarik kedepan itu agak buka 

sedikit gitu lho mbak  

  

O longgar gitu ya ?  Iya, nah dia itu dia tiba-tiba dateng ke 

meja saya terus gini “itu lho keliatan”, 

dan dia nyebutin warna pakaian 

dalem saya mbak 

  

Berarti warna atas BH 

gitu ya ?  

Iya, kan saya kaget kan mbak, terus 

saya langsung ngomong aja sekalian 

kayak gini, “yowes to nek meh 

ndelok, ndelok, gek didelok raksah 

kakean cangkem!” aku sampe kayak 

gitu mbak  

  

Mmm  Lha dia ketawa - ketawa terus 

megang paha saya iik mbak  

  

Apa ?  Megang paha saya    

O itu disebelah 

duduknya ?  

Iya    

Mmm berarti satu meja 

kerjanya ?  

Dia di seberang malah, nah dia 

nyamperin meja saya seperti itu 

mbak, terus tapi saya sudah lapor ke 

HRD saya sih mbak, karena itu kan 

udah merupakan pelecehan seksual 

kan, gitu 

  

Itu dia megang paha, 

megang kulit atau baju 

aja ?  

Ya, gimana, kayak gini gini lho mbak 

(memberi contoh ke peneliti) 

  

Oo  Agak diremes gitu lho mbak   
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Ke kulit ?  Iya kan saya, pake celana kain mbak 

kalau kerja, diginiin gitu lho 

(memberi contoh) 

  

Terus mbak gimana 

bereaksinya ?  

Tapi kalau aku e nggak, setiap dia 

ngomongin hal - hal yang berbau 

seks, saya selalu jawabin dia ketus  

  

Mmm, jadi sering ?  Iya jadi ya ngomong, itu lho “ketok”, 

“gari nyawang’o raksah kakean 

cangkem”, tak omongi ngono, deen 

mung ngguya ngguyu, ngguya 

ngguyu tapi nek aku ngomong „ih 

apaan sih, apaan sih‟ dia justru malah 

kayak nggodain kita mbak  

  

Mmm seperti itu..  Iya jadi saya malah punya taktik 

sendiri gitu lho mbak, kalau saya 

digituin sama cowok jadi ya balesan 

saya gitu apa ya kayak self defense 

saya sendiri gitu lho,  

  

Terus kalau ke temen-

temen cewek lain juga 

pernah gitu ?  

Iya, justru dia lebih parah sih mbak 

sampe di tapok pantatnya  

  

Ada yang pernah diituin 

?  

Ada, ah teman saya sendiri itu mbak    

Mmm,  Nah itu karena temen saya juga 

digituin juga kan saya lapor sama 

HRD saya kan mbak, ya nggak terima 

juga kan  

  

Lebih ngerasa kesel 

banget ya ?  

Iya    

Terus kayak gitu, ini 

menurut mbak yang 

pernah mengalami satu 

atau dua kejadian itu 

kayak pandangan mbak 

sebagai orang yang 

pernah diperlakukan 

kayak gitu gimana ?  

Maksudnya gimana ya mbak ?    

Pandangannya mbak 

nih, terhadap orang-

orang pelaku yang 

kayak gitu apa sih yang 

dikira ?  

Ya nggak habis pikir aja sih mbak, 

maksudnya gini lho kamu kan pasti 

punya ibu ya…, kalian kayak gitu ke 

cewek apa kalian nggak mikir ibu 

kalian kalau digituin gitu lho, iya kan 

? nggak tau sih pikiran mereka tu 
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sampe mana gitu lho mbak..  

Terus itu pandangan 

mbak untuk ke pelaku 

tapi untuk pernah 

mengalami kejadian 

satu atau dua kejadian 

kejadian kayak gitu 

pandangan mbak apa 

sih, kok aku mengalami 

hal gini lagi, gimana 

perasaannya ?  

Sakit mbak     

Sakit ?  Iya,    

Teringat mungkin sama 

yang sebelum-

sebelumnya kayak gitu 

?  

Heem, jadi kayak apa ya, ya nggak 

tau sih ya, mungkin jadi saya sama 

merasanya kayak pelacur gitu lho 

mbak, karena semua orang kan kayak 

ngeliatnya saya seperti itu, kayak 

murahan gitu lho mbak jadi saya 

ngerasa nya juga kayak gitu  

D.E 

KDT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Sempet kepikiran gitu 

ya ?  

Heem, heem,    

Kenapa mikirnya gitu, 

kalau untuk mungkin.. 

pernah terpikir kayak 

gitu apakah saat - saat 

tertentu atau ketika ada 

orang yang kayak gitu 

baru teringat gitu ?  

Heem, kalau pas gitu aja sih mbak 

kalau keinget, kalau pas nggak ada 

masalah sama hal - hal kayak gitu ya 

KDT Faktor Internal 

Mmm nggak terlalu 

dipikir gitu ya ? tapi 

kalau pandangan 

terhadap sesama wanita 

- wanita diluar sana 

yang kayak gitu 

ibaratnya pernah 

mengalami jadi korban 

juga seperti itu ? 

gimana rasanya ? ya 

mungkin cewek - 

cewek diluar sana yang 

pernah mengalami 

pelecehan seksual, di 

jalan lah dan sampe ada 

juga kasusnya yang 

baju dirobek atau hal 

Iya kalau ada kasus yang sampe 

seperti itu ya lebih mengenaskan ya 

mbak, rasane lebih mengenaskan ya, 

jadi gimana ya.. mungkin balik ke 

kitane lagi gitu ya, gimana cara kita 

sendiri untuk melindungi diri kita 

sendiri tu gimana, paling itu sih 

mbak, soale cara orang melindungi 

diri mereka sendiri kan berbagai cara 

kan ya.. sesuai apa yaa. sesuai dengan 

kemampuan mereka lah terutama, ya 

paling gitu sih mbak, kan saya ada 

cara sendiri, mbak juga pasti ada cara 

sendiri untuk ngelindungin diri mbak 

sendiri 
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lainnya, pikiran mbak 

terhadap wanita lainnya 

gimana ?  

Kalau kan ada ya cewek 

diluar sana yang 

pakaiannya udah 

tertutup, mungkin kan 

temen - temen yang 

muslim yang bajunya 

seperti itu ya, yang 

bajunya sudah tertutup 

kan pernah ada bahkan 

yang sampe jadi korban 

kekerasan seksual, 

pandangan mbak 

terhadap mereka itu 

seperti apa ?  

Mmm kalau saya ketemu sama orang 

- orang kayak gitu sih paling saya bisa 

ngasih motivasi aja sih mbak 

  

Ooo pengen 

disemangatin ?  

Iya pengennya sih jangan…, ya 

terpuruk pasti terpuruk lah ya mbak 

ya, tapi ya amit - amit kalau sampe 

pernah diperkosa juga ya mbak, pasti 

rasa, rasa beban mereka mungkin 

dalem banget, ya pasti itu nggak 

mungkin nggak, karena mereka udah 

berbuat berusaha untuk menjaga itu 

tapi direbut sama orang lain dengan 

paksa, iya kan…, paling  sih.. ya saya 

nggak bisa ngasih motivasi yang 

„harus kuat, kamu kuat!‟ ga bisa, 

karena apa ya, ngerasa semangatnya 

orang itu beda - beda tergantung dia 

ngambil sisinya yang bisa buat 

mereka bertahan gitu lho, ya paling 

sih cuma buat bangkitin aja sih, ya 

aku tau kamu pasti terpuruk, kamu 

pasti stres dengan hal-hal kayak gitu 

tapi pasti ada gitu lho sesuatu yang 

bisa bikin kamu bangkit lagi… 

memang kamu pasti, apalagi kalau 

udah digituin pasti udah merasa jijik 

banget mbak pasti!, pasti jijik banget, 

saya… ya walaupun saya nggak 

pernah ngalamin yang itu tapi saya 

ikut ngerasain ya mbak, ikut 

ngerasain ya gimana carane lah, 

gimana caranya karena kamu yang 

punya ragamu, yang kamu yang 

punya sendiri, kamu yang lebih tau 

caranya biar kamu itu lebih kuat lagi 
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dari sekarang,   

Mmm walaupun 

orangnya terpuruk tapi 

bisa bangkit lagi gitu ya 

?  

Iya    

Oke.. ibaratnya mbak 

pernah nggak ngerasain 

yang sempet ngerasa 

malu nggak, yang malu 

gitu yang entah digituin 

sama perawat yang 

orang asing atau sama 

gebetan pernah merasa 

malu seperti itu nggak ? 

Malunya nggak gitu sih mbak  M.A ++ 

Emosi ? Gilo!!! Jijik M.A 

D.E 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Gilo ? jijik gitu ya 

karena, kalau merasa 

bersalah pernah nggak 

mbak, aku tu harusnya 

nggak pernah diginiin 

aku kan udah menjaga 

diri dengan baik gitu ? 

Kayak pernah merasa 

bersalah sama entah 

orang lain atau diri 

sendiri orangtua atau 

pada Tuhan gitu ? 

Kalau ngerasa kayak gitu sih nggak 

cuman kayak merasa gimana ya 

waduh jelasinnya susah nih, kayak 

„iihh gimana sih!‟ „iihh aduuh!‟ 

(memejamkan mata, mengepalkan 

kedua tangan) gitu lho  

S.T Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Ya, masih belum jelas.. Iya kan masih belum jelas kan, 

jelasinnya yang susah nih mbak, 

kayak ngerasanya kayak  

  

Intinya saya dapetnya 

kayak lebih ke jijik gitu 

?  

Iya!, heem, kalau menyesal yang 

kayak gitu kan, kalau menyesal kalau 

saya yang ngelakuin baru saya 

menyesal mbak, bener kan ?  

  

Merasa malu dan 

bersalah gitu aku nggak 

bisa menjaga diri atau 

adakah itungannya saya 

menjaga diri ?  

Ya mungkin lebih kearah situ juga, 

mungkin lebih kearah situ juga tapi 

kan balik lagi, siapa sih mbak yang 

mau digituin ?  

M.A 

S.L 

Dampak 

Psikologi 

Negatif 

Mmm jadi kalau diliat 

dari merasa bersalah 

mungkin ga bisa 

Heem    
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menjaga diri ya ?  

Nah ini mungkin mbak 

bisa cerita mungkin 

yang orang -orang yang 

mengalami itu harus 

bisa berhasil dan 

berjuang ya, setidaknya 

apa mbak sendiri apa 

pernah merasa 

prosesnya berjuang atau 

menyesuaikan diri 

dengan orang, „oh 

seharusnya saya 

mengerjakan ini‟ jangan 

terpuruk gitu bisa 

diceritain ?  

Ya.. karena saya nggak pengen mikir 

yang membuat saya sedih ya mbak, 

saya menyibukkan diri, sampe saya 

lupa sama masalah lagi, biar apa yang 

saya pikirin tadi tu biar lupa gimana 

carane gitu, jadi saya selalu punya 

kesibukan, apapun itu – pasti saya 

kerjain biar saya tu lupa 

S.D Dampak 

Psikologis 

Positif 

Mmm cari - cari kerjaan 

terus gitu ?  

Heem    

Oke  Yang saya lakuin itu sih mbak,    

Terus hubungan mbak 

dengan diri mbak 

sendiri tu seperti apa, 

mengenal diri sejauh 

apa atau mungkin 

kayak ingin merancang 

masa depan seperti apa, 

atau mungkin walau 

pernah mengalami 

kayak gitu gimana cara 

mbak mengelola diri 

saat itu, mungkin ini 

berat dari segi emosi ya 

bener -bener mungkin 

merasa hancur dan lain-

lain, ohh kalau dari segi 

emosi saat itu sedang 

apa sih mbak, kalau 

bisa dibilang pada saat 

itu mungkin puncak 

yang paling downnya 

itu apa yang dirasakan ?  

(terdiam) Yang dirasain… saya 

pernah pengen bunuh diri lho mbak 

aslinya  

D.E 

KDT 

MOT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor Internal 

Lho, lho  Beneran, karena sering dapet 

omongan kayak gitu jadi saya 

ngerasane kayak hinaaaa aja 

D.E 

KDT 

MOT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor Internal 
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Mmm  Kayak ngerasa hinaaa aja jadi pikiran 

saya ngapain aku lahir gitu lho  

D.E 

KDT 

EMT 

MOT 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor Internal 

Lho, sampe kesana ya ?  Heem,     

Sampe berpikiran kesitu 

karena pertanyaan tadi 

itu ?  

Iya, karena… karena banyak hal - hal 

yang membuat saya nggak tau sih ya 

kayak beban gitu lho mbak, hal - hal 

kayak gitu malah justru membuat 

kayak beban buat saya  

  

Beban pikiran ya ?  Iya    

Sampe terpikir mau 

bunuh diri tu berarti 

seperti…. apakah mbak 

memikirkan itu sampe 

yang matang atau 

sampe yang agak lama 

dipikirin ?  

Agak lama sih mbak, soalnya saya, 

walaupun pernah terbesit pikiran 

kayak gitu tapi nggak dari hati sih, 

cuma kepikiran aja, karena saya kan e 

nggak mungkin ninggalin keluarga 

saya karena cuma hal - hal kayak gitu 

kan mbak  

D.E 

EMN 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor Internal 

Mmm, ada hal lain ya ?  Jadi sih secara nggak langsung ada 

yang buat nahan saya sih mbak  

LN 

MON 

Faktor 

Eksternal & 

Faktor Internal 

Mm  Buat saya nggak ngelakuin hal - hal 

seperti itu  

LN Faktor 

Eksternal 

Kalau gitu lebih 

mendekatkan diri 

dengan Tuhan seperti 

itu ? apakah ada 

mungkin aku pernah 

diginiin dan mungkin 

rasa bersalah nggak 

bisa menjaga diri atau 

gimana pernah nggak 

yang terpikir mungkin 

aku dekat dengan 

Tuhan aku merasa lebih 

aman atau gimana ?  

Mmm   

Intensitas rajin ke 

gerejanya mungkin ?  

Nggak tau sih mbak   

Mm  Nggak pernah mikir hal itu, jadi kalau 

saya pikirin saya, kalau cuek ke 

cowok mungkin dia nggak bakal gitu  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Oo gitu ya ?  Iya yang saya pikirin itu   
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Kalau penyesalan 

secara religius ada 

nggak ? kalau aku 

disentuh gitu ketika 

dimata Tuhan aku udah 

boleh gitu ? 

Jujur sih nggak kepikiran sampe situ   

Baiklah terus seperti 

kayak misal gini kayak 

misal aku nggak 

terpuruk dan aku nggak 

dipandang rendah sama 

cowok - cowok ada 

nggak usaha untuk 

meningkatkan 

kepercayaan diri mbak 

lagi ?  

Untuk saat ini sih yang saya berani 

lakuin masang tampang cuek aja 

mbak jadi lebih pede gitu 

P.D Dampak 

Psikologis 

Positif 

Oo cuek yang maksimal 

ya mbak ?  

Iya cuek maksimal makanya temen - 

temen saya banyak yang bilang gitu  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Mmm kemudian kalau 

bisa dibilang emosi saat 

itu apakah mbak sendiri 

merasa cukup labil, 

misalnya 

moodswingnya dirasa 

seperti apa ?  

Mood dalam hal apa ya ?    

Kayak mungkin setelah 

mengalami kejadian itu 

moodnya atau 

perubahan emosinya 

pengen marah atau 

pengen teriak atau 

pengen tenang atau 

ingin sendiri atau 

seperti apa ?  

Ya lebih pengennya sendiri sih mbak  C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Oo pengen sendiri, saat 

setelah kejadian itu 

perasaan pertama yang 

paling kerasa mungkin 

setelah pulang kerumah 

setelah dari rumah sakit 

atau setelah gebetan itu 

setelah kembali 

kerumah atau ke tempat 

istirahat itu yang dirasa, 

perasaan yang pertama 

Mmm, mikir gini mbak, „kok bisa ya 

?‟  

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 
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dirasa apa sih ?  

Lebih ke pertanyaan itu 

ya ?  

Heem,    

Perasaan ada yang 

kayak takut gitu, cemas, 

?  

Untuk kesananya sih mungkin terlalu 

ya mbak, nggak tau, saya lebih sering 

banyak pertanyaannya   

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Pertanyaan - pertanyaan 

yang nggak bisa 

kejawab tadi ya ?  

Heem    

Baiklah, terus kayak 

disini, mbak kan tadi 

berhasil bilang yang 

kayak „aku nggak boleh 

terpuruk gitu, aku harus 

bangkit mencari 

aktivitas‟ nih, terus 

ketika beraktivitas itu 

pernah merasa ada 

perubahan ketika 

berinteraksi mungkin ? 

ke pria mungkin 

sebelum dan sesudah 

kejadian seperti kayak 

gitu -gitu ?  

Ada lah mbak, tetep, apa ya   Faktor Internal 

Kayak gimana 

perubahannya ?  

Sekarang sih lebih kayak pasang 

pengaman dulu di depan sampe saya 

tau orangnya kayak gimana mungkin 

lebih terbuka sama dia 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

O mungkin lebih 

mencari tau dulu ?  

Heem   

Itu pengamannya kayak 

gimana contohnya ?  

Mmm kalau dulu mungkin saya agak 

„criwis‟ sama orang tapi sekarang 

saya agak lebih ke ngomong 

secukupnya, sepentingnya gitu lho 

mbak, dia ngomong apa aku jawab, 

kalau dia dia butuh apa aku jawab 

seperlune gitu lho mbak  

EMT Faktor Internal 

Mmm  Nggak sih kayak, „o ya gini – gini - 

gini‟ gitu lho,  

  

Mmm  Gitu   

Lebih kesitu ya ? kalau 

dirasa mbak setelah 

Kalau untuk, kalau untuk mmm fisik 

sih kayak berpakaian, karena saya 

C.E Dampak 

Psikologis 
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mengalami itu kan dari 

segi interaksi tapi hal 

yang paling menonjol 

tu apa mbak ? hal yang 

dirasa berubah paling 

menonjol setelah 

mengalami hal itu ? 

perubahan yang paling 

kamu sadari kamu telah 

berubah gitu ? entah 

mungkin aja, bisa jadi 

mungkin tadi interaksi 

iya, mungkin merubah 

cara berpakaian baju 

atau cara chattingan 

sama orang atau 

kenalan sama orang-

orang ?  

suka berpakaian yang aneh - aneh 

saya tetep pake yang aneh - aneh 

mbak, make up juga masih tetep pake 

make up mm apa ya mungkin karena 

banyak yang bilang sih mbak cara 

pandang saya ke orang itu kayak jadi 

ngerendahin  

Negatif 

Mmm tapi nganggep 

orang rendah gitu takut 

kepikiran ?  

Heem, padahal saya kalau ngeliat 

orang biasa aja tapi yang mereka 

rasain kayak gitu  

  

O mikirnya kesitu ya ?  Iya,     

Ada nggak sih 

kepengennya dulu aku 

pengen jadi sesuatu tapi 

terhambat mungkin 

karena hal itu atau 

mungkin mengganggu ?  

Sejauh ini nggak ya mbak    

Udah nggak ada ya ?  Heem   

Kalau dari modelling 

gitu ? apa kamu pernah 

terpikir kalau aku pake 

baju ini orang tambah 

berpikir macem - 

macem ? 

Pernah sih, mikir itu… (tertawa 

malu), banyak juga sih mbak pernah 

update apapun di instagram kayak 

gitu juga banyak komen yang nggak 

enak juga banyak tapi habis itu 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Mmm komen seperti 

apa ?  

Ya komen jahat gitu lah mbak   

Haters ya mbak ?  Ya bilang gitu   

Sensual ?  Iya sensual gitu, padahal saya ya 

biasa aja, tapi karena banyak 

komentar yang kayak gitu kan nggak 

enak ya saya hapus 

C.E Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kalau boleh tau itu Ya kayak gitu, suruh buka, enak -   
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komen yang kayak apa 

?  

enak  

Kayak gitu banget ?  Iya    

Terus ini dari kakak 

atau mama yang waktu 

kamu mungkin siapa 

saja temen-temen yang 

pernah tau tanggapan 

orang-orang disekitar 

seperti apa pada mbak ?  

Mama sih sering ngasih tau sih, 

maksudnya tetep ati - ati gitu lho 

mbak, intine jaga diri, intinya seperti 

itu 

LN Faktor 

Eksternal 

Lebih sering ngasih tau 

ya karena pernah 

seperti itu ?  

Iya tapi ya apa ya, eemm, tapi sih 

saya rasa sih mereka percaya sama 

saya sih mbak, maksudnya saya bisa 

jaga diri kayak gitu, kayak gitu nggak 

begitu ngekang sih sebenere cuman 

ya itu agak cerewet sih sebenernya, 

cerewetnya dalam hal apa ya, lebih 

ngatur hidup saya gitu lho mbak saya 

harus gini saya harus gitu 

DSN Faktor  

Eksternal 

O lebih yang pengen 

harus jadi apa ?  

Iya gitu   

Adakah waktu itu, 

kayak temen atau siapa 

aja yang bisa 

menasehati atau 

mungkin tempat 

bersandar gitu ketika 

kamu galau kayak 

tentang gebetan kamu 

kayak gitu atau saat 

kamu SMA ada nggak 

temen yang tau 

kejadian itu ?   

Ada mbak, 2 orang temen baik saya 

sih  

DSN Faktor 

Eksternal 

Mmm dia mendukung 

memberi semangat gitu 

?  

Iya heem tapi ya ada saat mereka 

nakal kan ya, jadi saya waktu itu 

sempet nangis lagi gara - gara mereka 

ngungkit – ngungkit itu lagi  

S.T 

C.E 

DST 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor 

Eksternal 

Mmm, ngungkit gimana 

?   

Jadi… waktu itu kan lagi apa sih 

kayak tes nyanyi penilaian nyanyi 

gitu terus, karena nunggu lamaa 

banget ya mbak berapa kelas gitu satu 

- satu terus kan saya tidur dipojokan 

saya tidur dipojokan terus itu salah 

satu temen saya tu ngungkit - 

S.T 

C.E 

DSN 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor 

Eksternal 



 
 

250 

 
 

ngungkit itu, „kowe merem ngene – 

ngene - ngene‟ gitu terus saya nangis 

lagi disitu  

Mmm merem nanti 

diapa - apain ya?  

Heem    

Itu temen cewek ?  Cowok    

Ooh ?  Cewek - cowok, iya cuman yang 

ngungkit itu yang cowok   

  

Terus yang cowoknya 

gimana ?  

Ya terus minta maaf sama saya sih 

soalnya kan nggak tau reaksi saya 

bakal kayak gitu  

C.E 

DST 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor 

Eksternal 

Hmm, dia mungkin 

bingung juga ya ?  

Iya dia niatnya cuman bercanda tapi 

nggak taunya saya sampe nangis,  

S.T 

C.E 

DST 

Dampak 

Psikologis 

Negatif & 

Faktor 

Eksternal 

Tapi pada saat itu ada 

nggak orang bersandar 

untuk meluapkan 

segalanya untuk tempat 

bergantung gitu ?  

Puji Tuhannya ada sih ya mbak A.G 

DSN 

LN 

Dampak 

Psikologis 

Positif & 

Faktor 

Eksternal 

Temen deket ?  Ada, heeem    

Kalau sama yang 

gebetan kemaren itu ? 

adakah ?  

Ada sih  DSN Faktor 

Eskternal 

Untuk sharing, cerita 

gitu ya ?  

Heem, ada  DSN 

LN 

Faktor 

Eksternal 

Sahabat deket kuliah 

berarti ya ?  

Heem  LN Faktor 

Eksternal 

Kalau dirumah sendiri 

gitu mbaknya kan ada 

turunan Tionghoa, ada 

nggak sih budaya yang 

ngajarin „kamu kalau 

pake baju gini, kalau 

ngomong sama orang 

yang lebih tua atau 

ngomong cowok‟ tu 

harus gini-gini-gini, 

budaya - budaya yang 

kayak gitu ada nggak 

Ada sih, mbak. Kalau pakaian sih 

nggak nuntut sih ya mbak, kalau cara 

berpakaian mereka nggak nuntut tapi 

kalau segi kamu harus sopan sama 

orang ini – ini - ini ya sopan, cuman 

ya nggak tau sih ya mbak, emang 

muka saya judes ya emang muka saya 

tu judes jutek, mama saya tu selalu 

kayak gini kamu tu lho kalau sama 

orang ramah - ramah ini – ini, jangan 

jutek ini - ini, kadang suka kesel 

karna saking keselnya ya mbak saya 

EMT 

LT 

Faktor Internal 
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sih ?  jawab gini, „lah emang cetakane 

ngene og‟ aku bilang gitu mbak nah 

soalnya saya tu nggak pernah bisa, 

nggak tau ya mbak setelah kejadian 

itu saya jadi nggak pernah ramah 

sama orang gitu lho mbak  

Curiga gitu ya ?  Iya gitu, dan tipene saya kan sekarang 

sudah nggak suka basa basi jadi 

langsung to the point gitu lho, nggak 

suka ya nggak suka, suka ya suka gitu 

lho,  

EMT  

Kalau ibaratnya temen - 

temen di sekolah ada 

nggak sih yang pernah 

cerita atau temen gitu 

dia pernah ibaratnya 

mengalami kekerasan 

seksual juga ?  

Sekolah jaman SMA ?    

Jaman SMA atau kuliah 

?  

Kalau kuliah ada sih mbak kalau 

SMA saya nggak tau  

  

Itu pernah ada yang 

cerita ya ?  

Iya    

Banyakkah orang yang 

tau ?  

Nggak, nggak banyak orang yang tau 

karena orangnya juga tertutup juga 

  

Mmm terus kalau 

ibaratnya yang kayak 

gitu apakah mbaknya 

merasa lebih lega, oh 

nggak cuman aku yang 

ngalamin kayak gitu 

atau mungkin malah 

simpati, oh ternyata 

temenku juga pernah  

Iya lebih itu mbak    

Simpati ?  Heem terus kadang - kadang kalau 

dengerin ceritanya lebih menyakitkan 

dari saya lebih banyak bersyukurnya 

sih mbak  

  

Yang ini lebih parah ?  Heem, yang ini lebih parah    

Kalau kayak ibaratnya 

membangun misal 

kepercayaan diri berarti 

lebih kayak dengan cara 

Membangun kepercayaan diri ?    
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kayak gimana mbak ?  

Heem  Setelah hal - hal kayak gitu mbak 

maksudnya ?  

  

Heem  Kepercayaan diri,    

Buat biar bikin orang 

nggak mikir aku 

serendah itu atau 

senegatif itu ? 

Ya paling itu sih mbak, apa ya.. ya 

kan kadang saya suka bercanda ya, 

tapi kan sama orang - orang yang 

menurut saya ini sih yang sudah akrab 

sama saya ya saya baru bercanda tapi 

kalau sama orang yang baru kenal ya 

saya masang tampang cuek mbak, 

kayak gitu sih paling  

  

Jadi kayak lebih tameng 

ya ?  

Iya bener   

Kalau meningkatkan 

orang biar nggak mikir 

kayak gitu dengan cara 

cuek berarti ?  

Heem, kalau saya gitu sih mbak, 

soalnya saya nggak tau juga harus 

ngelakuin apa  

  

Tapi kalau tameng, 

misalnya dengan ikut 

kegiatan ini ah biar aku 

menonjol biar orang 

menilai aku dari hal lain 

gitu ?  

Nggak kepikiran sampe situ iik, yang 

penting saya bisa ngelakuin ya saya 

lakuin aja kalau nggak bisa yaudah,  

KDN 

MON 

Faktor Internal 

Yaudah sampe situ gitu 

?  

Iya, cari yang lain yang menurut saya 

mampu  

  

Mmm gitu, oke mbak 

untuk ngobrol 

ngobrolnya hari ini 

makasih, untuk 

waktunya dan 

sharingnya semoga 

nanti bisa bermanfaat 

skripsi buat mbak dan 

yang lain,  

Amin..   

Mbak ada pesan nggak 

untuk mungkin yang 

mungkin akan 

membaca atau ibaratnya 

akan melihat kisah 

mbak juga, untuk 

wanita - wanita diluar 

Mungkin ini aja kali ya, jangan 

gampang dikadalin sama cowok  
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sana ada pesan gitu ?  

Digatelin ?  Dikadalin, diboongin maksudnya 

mbakk,  

  

Oo  Heem, maksudnya cari tau dulu 

orangnya kayak gimana baru kamu 

boleh terbuka, jadi jangan terbuka 

dulu sampe kamu bener - bener tau 

orangnya seperti apa  

  

Kedoknya gitu ?  Iya, kedoknya     

Oke terimakasih mbak, 

untuk kisahnya hari ini 

Iya sama - sama    


