
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

HASIL WAWANCARA



 

 

 

Subjek 1 

Jumat, 20 April 2018 

No Tanya Jawab Analisis Tema Koding Intensitas 

1 Langsung aja, 

akhir-akhir ini 

yang dikerjain 

apa? 

Kesibukannya. 

Eeemmmm, lets see.. 

skripsi? (berpikir) 

kuliah, ngajar, what 

else? Kayanya itu-itu 

aja. 

    

2 Kuliah, kerja, 

ngajar? 

Kuliah, kerja ngajar. 

Main itu terkadang. 

    

3 Kerjanya apaan? Ngajar, guru dance.     

4 Masih di Sedes? Masih-masih.     

5 Ah, oke. Kalo 

hobinya apa? 

Eemmmm, gak ada. 

Untuk sekarang. 

Untuk sekarang 

tidak ada hobi, 

namun subjek 

memiliki kegiatan 

yang biasanya 

dilakukan sebagai 

hobi 

Hobi 2C + 

6 Biasanya. 

Biasanya 

hobinya apa? 

(berpikir) apa ya? 

Eemmm, baca buku 

science, nonton video 

science, anything that 

have collateral with 

science. 

7 Science yang 

apa? Kimia, 

biologi.. 

Everything! 

Anything. 

    

8 Aku baru tau 

kalo kamu suka 

itu, haha. 

Lho? Because I’ve 

never shit it to 

anyone. Karena aku 

rasa jarang orang 

yang seneng 

begituan. Jadi ya, aku 

keep sendiri biasanya. 

    

9 Biasanya 

ngelakuin 

hobinya pas 

kapan? 

Setiap kali ada waktu 

kosong? Gak ada 

kerjaan atau memang 

lagi capek aja, nggak 

tahu mau ngapa-

ngapain, males, ya.. 

    

10 Tiba-tiba aku 

merasa tidak 

berguna 

(bercanda). 

Kenapa kudu 

science gitu lho? 

Heeeee (tertawa). 

I don’t know. Kayak, 

emang dari kecil 

emang udah seneng. 

Kayak... kalo 

misalnya kita 

ngomong soal filosofi 

atau kita ngomong 

soal.. istilahnya 

pemikiran orang, itu 

tu semuanya 

subjektif. Mereka tu 

    



 

 

 

ada pola pikir dan 

melihatnya dari sudut 

pandang mana. Tapi 

kalo science itu beda. 

Kayak dia tuh nggak 

ngasih sudut pandang 

manapun dia cuma 

ngasih ini faktanya tu 

seperti ini. Dia itu di 

tengah-tengah dan itu 

yang ngebuat gua tu 

kayak fascinating aja 

untuk mempelajari 

kayak this is how do 

you deserve world 

gitu lho. 

11 Aaaa, jadi kau 

tertarik dengan 

hal-hal seperti itu 

ya. 

Well, itu gue juga 

tertarik psikologi dan 

filosofi sebenernya 

cuma yaaaaa... I can’t 
eat everything. 

    

12 Kalo main? 

Masih sering 

banget, 

seminggu sekali 

gitu? 

Main, kalo misalkan 

memang diajakin aja. 

    

13 Gak sesering 

dulu? 

Eemmm, kalo 

misalkan dulu 

intensitasnya 

misalkan... misalkan 

aku kasih nilai dulu 

100 yah, sekarang 

mungkin sekitar 25.. 

20? 

    

14 Jauh banget! Iya, karena sekarang 

fokusnya kan, 

skripsiku kan juga 

tentang ngebikin 

game. Bikin! Dan itu 

makan waktu untuk 

research dan segala 

macem kan. Jadi 

akhirnya malah lebih 

sering untuk ngebaca 

dan nyari informasi 

dibanding untuk 

mainnya sendiri. 

    

15 Luar biasa, aku Daijoubu da yo.     



 

 

 

terharu. 

Oke, terus selain 

itu? Biasanya 

kalo ngajar 

berapa hari 

dalam seminggu? 

 

Seminggu sekali, hari 

sabtu dari jam 11 

sampe jam 12, satu 

jam. 

16 Aaaa, sou 

desuka.. 

Dari semua itu, 

dari ngajar, 

kuliah, bukan 

kuliah sih ya, 

skripsi.. yang 

mana bikin game 

adalah 

ketertarikanmu 

juga, trus hobi 

baca buku 

science 

kesukaanmu itu, 

kamu paling 

suka yang mana? 

Kayak yang 

paling dirimu 

banget gitu. 

Eung, kan cuman 

sebentar. 

Bacalah. 

    

17 Kalo 

pelarianmu? 

Hehehem. Pelarian 

ya... (berpikir) 

pelarian dari apa dulu 

nih masalahnya? 

    

18 From your 

problems.. 

maybe? 

Mungkin kalo lagi 

banyak masalah gue 

lebih suka nonton 

sama baca juga sih. 

Justru kalo lagi 

banyak masalah, gak 

mungkin aku ngerjain 

skripsi. Karna pasti 

buyar semua. Ngajar, 

harus berhubungan 

dengan orang lain, 

nah itu yang bikin 

jadi masalah. Aku tu 

susah soalnya, 

komunikasi sama 

orang lain. Kalo 

perasaan nggak enak 

trus komunikasi sama 

orang lain takutnya, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa tidak 

dapat 

mengendalikan 

perkataan ketika 

banyak masalah 

yang menekan 

sehingga lebih 

memilih 

sendirian agar 

tidak melukai 

orang lain 

dengan 

perkataannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relasi dengan 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



 

 

 

aku gak bermaksud 

untuk melukai 

(menekankan), tapi 

tahu-tahu omonganku 

ntar gak enak dan 

mereka tu ngerasa 

offended gitu lho. 

Jadi aku lebih seneng 

kalo ngelakuin 

sesuatu hal tu yang 

bener-bener sendiri 

aja, kecuali emang 

orangnya yang sudah 

deket banget sama 

aku dan tau kalo aku 

ngomong sesuatu tu 

I’m not really mean it 

gitu meski aku 

ngomongnya gak 

enak. 

19 Emang pernah 

ada pengalaman 

kaya gitu? 

Pernah dong. 

Seringggg! 

    

20 Yang paling 

membekas? 

Unika ini? 

Barusan ini? 

Sampe sekarang, 

masih terasa. 

Kampus. 

Em, aku dari 

semester 1 di kampus 

ini gak pernah punya 

temen lebih dari 3. 

Yang di kelas lho ya. 

Satu-satunya temen 

yang bisa kuajak 

ngomong di kelas tu 

cuma 1 orang dan itu 

juga aku kenal gara-

gara JCC. Jadi 

selebihnya dari temen 

kelasku, mau beda 

angkatan atau 

enggak, nggak pernah 

ngomong. 

Karena.. kayaknya 

diawal cara 

ngomongku tu rada 

nggak enak dan 

mereka jadi ngasi 

jarak sama aku. Atau 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak pernah 

berinteraksi 

dengan banyak 

teman lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa berbeda 

dan tidak cocok 

dengan 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relasi dengan 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyesuaian 

diri di 

lingkungan 

baru 

 

 

 

 

 

 

 

4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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mungkin karena 

memang aku dari luar 

kota ya misalnya.. 

mungkin orang 

ngeliatnya lebih aneh 

atau gimana aku gak 

tau juga. 

21 Emang waktu 

sebelum pindah 

ke Semarang, 

kamu juga kaya 

gitu? 

No, I got a bunch of 

friends. (berpikir) 

Mungkin culture 

shock, perhaps. Who 

knows? 

Sebelumnya saat 

di Jakarta, punya 

banyak teman 

Penyesuaian 

diri di 

lingkungan 

baru 

4A + 

22 Nah ini yang aku 

bingungkan. Kan 

dari SD, SMP, 

SMA, kuliah 

yang waktu itu di 

Jakarta masihan, 

itu kan sama aja 

kayak 

lingkungan baru 

gitu lho. Tapi 

kamu bisa 

beradaptasi dan 

punya banyak 

teman masihan. 

Kok ini berbeda? 

Mungkin meskipun 

lingkungannya beda, 

tapi kan pas gua.... 

mungkin yang rada 

terasa tu pas gue SD 

ke SMP. Itu rada 

kerasa, karna SD gua 

itu, emm, sekolahnya 

beda sama SMP sama 

SMA. Terus dari 

SMP SMA tu kan 

baru masuk kuliah 

lagi, pas kebetulan... 

kalo yang pas SMP 

SMA tu temen-temen 

gue tu ya cuma 

beberapa kelas doang. 

Jadi, untuk bisa 

ngerangkul semua tu 

lebih gampang dan 

entah bagaimana, 

mereka juga merasa 

cocok sama gua. 

Mungkin peribahasa 

orang yang ngomong, 

gimana caranya orang 

yang istilahnya.. 

eeeee, gimana ya? 

Friendless atau orang 

yang diem-diem gitu 

gak punya temen? Ya 

mungkin ada 

extrovert yang seneng 

sama mereka terus 

dipungut jadi temen, 

ya mungkin yang 

Perbedaan 

lingkungan tidak 

begitu 

memberikan 

dampak untuk 

kenyamanan 

subjek, akan 

tetapi apabila 

dibarengi 

dengan 

perbedaan 

lingkup teman 

yang baru, 

subjek merasa 

lebih kesulitan 

untuk 

beradaptasi 

Penyesuaian 

diri di 

lingkungan 

baru 

4A ++ 



 

 

 

kayak gitu lebih 

cocok. 

23 Kamu merasa 

apa? Ekstrovert 

apa introvert? 

Aku sih selalu 

ngerasa aku introvert. 

Tapi belakangan ini 

aku juga ngerasa 

kayanya ambivert. 

Aku tu, oke untuk 

keluar. Tapi kalo 

disuru lama-lama, 

aku gak kuat. 

Makanya kebanyakan 

hobiku atau kegiatan 

apapun yang kulakuin 

itu sebisa mungkin itu 

yang nggak 

melibatkan orang 

lain. 

Dapat 

memahami 

karakter diri dan 

mengetahui 

kebutuhan 

maupun batas-

batas yang dapat 

diterima atau 

ditolerir subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandangan 

terhadap diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Jadi kamu 

nyaman 

sendirian? 

Hahaha, nyaman 

melakukan hal 

sendirian. 

Is that.. one intended 

or double meaning 

intented? 

Iya.. tapi bukan 

berarti I’m fancy 

being alone loh ya. 

Bedain, aku seneng 

solitude sama aku 

seneng kayak alone 

gitu, nggak juga. Aku 

tetep seneng aja 

komunikasi sama 

orang, cuma.. ada 

batesnya, aku capek, 

aku perlu sendiri. 

25 Apakah ada 

pikiran gitu lho 

maksudnya... 

pernah nggak 

kamu berpikir 

kalo... perasaan 

nggak punya 

temen tu cuma 

kamu sendiri 

yang ngerasa 

gitu lho. 

Misalnya aku 

jadi temen di 

kelasmu, terus 

kamu merasa aku 

Sekali aku pernah 

ngerasa kayak.. 

mungkin.. karena aku 

yang nggak mau 

deket mereka. Terus 

aku juga coba 

ngedeket mereka dan 

yang jadi kendala itu 

ketika aku.. ngobrol 

sama mereka, untuk 

start conversationnya 

bisa. Tapi untuk 

maintain hubungan 

itu tetep jalan terus, 

eee itu susah banget. 

 

 

 

 

 

 

 

Ada usaha untuk 

berubah dengan 

mulai mendekat 

terlebih dahulu 

dan memulai 

percakapan, 

namun merasa 

kesulitan untuk 

mempertahankan 

hubungan 

 

 

 

 

 

 

 

Relasi dengan 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

menjauhi kamu, 

itu hanya kamu 

yang ngerasain 

itu, kamu pernah 

mikir kayak gitu 

nggak? 

Jadi kurang lebih 

kayak gitu 

masalahnya. Yaaa 

mungkin masalahnya 

emang di gue sih, 

bukan di mereka tapi 

guanya. Maybe 

because I’m weird or 

freak, maybe? I don’t 
know. 

pertemanan 

tersebut  

 

Memandang ada 

yang salah 

dengan diri 

sendiri sehingga 

tidak memiliki 

banyak teman 

 

 

Pandangan 

terhadap diri 

 

 

 

2A 

 

 

 

+ 

26 Kok bisa kamu 

bilang dirimu 

aneh? 

Kalo misalkan diri 

gua gak aneh, gua 

bisa diterima di 

society lebih 

gampang. Karna 

society pada dasarnya 

kan.. nggak terlalu 

seneng sama hal yang 

beda sendiri kan? 

    

27 Tapi kalo sama 

murid-muridmu? 

Deket? 

Well... kalo sama 

murid-muridku deket 

banget ya nggak. 

Tapi kita ngobrol ya 

ngobrol, chat ya chat. 

Cuma ya nggak 

sampe level kayak 

this is my besties! 

Nooo, nggak sampe 

kayak gitu.  

    

28 Tapi kamu kan 

punya... 

keberanian buat 

buka komunitas 

kan? Itu kan 

suatu hal yang 

bagus gitu lho. 

Kenapa kamu 

masih berpikiran 

nggak bisa 

diterima di 

society? 

Yes. 

Iya.. 

Hmmm, gimana ya? I 

don’t know, maybe 

karna ketika aku 

melakukan suatu hal 

yang kusuka dan aku 

ada koneksi terhadap 

orang yang juga 

ngelakuin hal yang 

sama, itu lebih 

gampang buat mereka 

nerima aku, dan aku 

lebih gampang 

nerima mereka. Tapi 

ketika aku ngelakuin 

suatu hal yang 

istilahnya nggak yang 

aku bisa atau yang 

Menjalani hobi 

dapat 

dimanfaatkan 

subjek untuk 

memperluas 

lingkup 

pertemanan 

dengan orang-

orang yang 

memiliki 

ketertarikan 

sama dengan 

subjek 

Hobi 2C +++ 



 

 

 

nggak aku seneng dan 

aku harus melakukan 

hal itu untuk bisa 

komunikasi sama 

orang lain, itu jadi 

kayak beban sendiri 

gitu lho. 

29 Ah, oke I see. 

Terus ceritain 

pengalaman.. ini 

yang nggak enak 

dulu ya, 

pengalaman 

ditolak society. 

Emmm, kalo 

ngomong masalah 

feeling, ya pasti 

nggak enak lah ya. 

Nggak enaknya tu 

bukan karna 

ditolaknya 

sebenernya. Cuman 

gak enaknya ketika 

kamu ngelakuin 

sesuatu yang 

berhubungan di 

kuliah, itu jadi susah. 

Karna orang berusaha 

ngehindarin kamu 

dan kamu berusaha 

ngehindari orang itu 

juga ujung-ujungnya. 

Jadi ketika ada kayak 

tugas atau apa, itu 

pasti info tu kamu 

dapetnya telat, atau 

bahkan nggak ada 

yang ngasih tau. Dan 

orang tu juga more 

careless about you. 

Jadi kayak, ah santai 

dia juga nggak terlalu 

peduli kok, ngapain 

kita peduli? Akhirnya 

jadinya kayak, 

ngehambat banget 

dan itu nggak enak. 

Darisitu tu ntar 

karena masalah 

kuliah, nanti pasti 

merembet ke masalah 

yang lainnya. Jadi tu 

biasanya kayak gitu, 

menurutku.  

    

30 Berarti aku boleh Nnnnn, not really.     



 

 

 

simpulkan kamu 

nggak 

sepenuhnya 

asosial? 

Kalo kamu 

ngebandingin aku 

sama orang-orang 

yang kayak Sherlock 

Holmes yang 

socialpath, I’m far 

from itu lah. Super 

far from it! 

31 Berarti aku.. 

boleh ngomong 

kalo kamu nggak 

fleksibel? 

Yah! You can say 

I’m stiff. Stiff as fuck 

(tertawa). 

    

32 Oke.. terus.. 

Kalo sama 

sodaramu 

gimana 

hubungannya? 

Yah, as brother 

pastilah sering 

berantem juga. Nggak 

mungkin kita seneng-

seneng terus kan pasti 

ada ributnya. Ada 

momen yang tag-

team banget itu ya 

ada. Depends on 

situation aja. Kadang-

kadang kita bener-

bener bisa koop, tapi 

kadang-kadang pas 

ribut tu bener-bener 

ribut, juga bisa. Yaa, 

kita nggak bisa sugar 

coating everything 

kan? Jadi pasti ada 

masalahnya. 

    

33 Emang 

terpautnya 

berapa tahun sih? 

Dengan dua-

duanya. 

Which one? With this 

one or with the other 

one? 

Yang satu terpautnya 

6 tahun, yang ini 7 

tahun. 

    

34 Agak jauh yaa. 

Terus kapan 

kalian bisa 

kompak akur 

gitu? Di situasi 

pas apa? 

And what is that? 

Yep, kind of far~ 

Ya jelas kalo 

misalnya kita 

ngadepin satu 

masalah yang sama. 

Eemm, simple things. 

Ketika menjelaskan 

ke orangtua kalo 

main game online itu, 

gak bisa dipause. Itu 

simpel, tapi itu yang 

    



 

 

 

ngebuat kita unified. 

35 Kalo yang pas 

gak akur? 

Ya ketika kita beda 

pendapat. Beda 

pendapat aja satu 

sama lain, misalnya 

dia ngomong, A itu 

fungsinya seperti ini, 

terus aku ngomong, 

nggak ini seharusnya 

seperti ini. Habis itu 

kita ribut, dah gara-

gara beda pendapat 

selisih sedikit gitu 

aja. 

    

36 Tapi ributnya 

kan.. sehari ribut 

besok selesai 

gitu kan? 

Depends. Mungkin 

ada yang aku cuma.. 

sekarang ribut 15 

menit kemudian udah 

beres, ya ada. Tapi 

kalo yang pas baru 

parah itu, ya mungkin 

juga yang pas adekku 

yang satunya kan 

juga baru masuk 

tahap puber juga kan, 

jadi dia kan juga 

keras kepala kan. Itu 

aku pernah ribut tu 1 

bulan, nggak 

ngomong sama 

sekali. 

    

37 Hah? Masalah 

apaan? 

Eee, masalah aku 

ngomongin dia soal 

dance dan dia tu 

nggak terima sama 

apa yang aku 

omongin. Terus aku 

omongin kalo 

misalnya itu tu 

begini, karena aku tu 

ngomongnya di 

kacamata pengalaman 

kan? Aku kan dah 

tahunan juga 

ngelakuin ini dan aku 

juga udah tahunan 

ngajar. Dia tu nggak 

terima dan pas 

    



 

 

 

kebetulan mama aku 

tu backup aku, 

backup omonganku, 

dia tu juga gak 

terima. Terus 

akhirnya dia 

ngediemin sama 

sekali, malah nggak 

mau ngapa-ngapain 

sama sekali, nggak 

mau latihan, nggak 

mau ngomong, nggak 

mau apa. 

38 Sampe sebulan? 

Terus yang bikin 

first move buat 

mengakhiri itu 

siapa? 

Oh dia? Dia 

akhirnya sadar? 

Dia. 

Sebenernya nggak 

dibilang sadar juga 

sih. Dia pura-pura 

lupa. 

    

39 Tapi kamu masih 

mengingat itu? 

Ah iya bener 

(tertawa). 

Maksudnya 

dendam apa 

nggak gitu lho. 

Masih lah! Kalo 

nggak inget nggak 

bisa cerita dong 

(tertawa). 

Aku sih nggak pernah 

dendam sama orang 

sih ya. Cuma kalo 

aku udah gak suka 

sama orang tu beda 

cerita. Aku nggak 

dendam kok. 

Misalnya aku nggak 

suka banget sama 

orang, terus orang itu 

tu bikin aku kesel 

pake banget, cuma 

dia minta maaf ke 

aku, dan dia bilang 

“oke gua tau gua 

salah”, “oke gapapa, 

gua maafin kok, its 

okey”, tapi.. aku tetep 

nggak mau deket lagi 

sama orang itu. 

    

40 Oke, aku tau 

maksudmu. 

Karna dia ngelakuin 

hal buruk sekali ke 

kamu dan dia minta 

maaf, nggak tentu dia 

Berhati-hati 

pada orang yang 

pernah 

berkonflik atau 

menyakiti 

Relasi dengan 

orang lain 

4C + 



 

 

 

nggak akan ngulangin 

lagi lho. Dan aku 

cuma ngambil 

precaution 

dibandingkan aku 

harus ngerasain hal 

yang sama, jadi aku 

mending jaga jarak. 

subjek. 

Memaafkan 

namun lebih 

memilih untuk 

tidak 

berhubungan 

lagi. 

41 Gak ada 

kesempatan 

kedua gitu ya di 

dalam kamus 

dirimu? 

Eeennn (berpikir), 

kalo kata temenku di 

Binus dulu sih ya, 

aku tu orangnya 

kayak.. “Kevin itu 

kalo misalnya 

temenan, dia tu punya 

dua kotak. Habis itu 

entar temen yang dia 

anggep bisa diajak 

temen dia bakal 

simpen di kotak 

satunya trus dijaga 

baik-baik. Tapi kalo 

dia udah nggak suka 

sama orang, dia bakal 

taruh di kotak satu 

trus nggak akan 

pernah disentuh lagi”, 

yaaa ada benernya. 

Tapi aku nggak tau 

juga, masalahnya aku 

juga jaga komunikasi 

sama orang kan. 

    

42 Kalo dibandingin 

sama dirimu 

yang waktu dulu, 

yang sekarang 

ini lebih kaku 

atau nggak? 

Well, that’s hard 

question tho. Karna 

kalo kamu bilang.. 

dulunya itu lebih ke 

arah aku atau 

sekarangnya yang 

lebih ke arah aku? 

Well, both of it is still 

me and its just proses 

kan? Kalo yang dulu 

aku ngomong lebih 

kayak aku, berarti 

perkembangan ini 

kan aneh. Tapi kalo 

aku ngomong yang 

sekarang ini kayak 

    



 

 

 

aku, belum tentu 

yang dulu itu gak 

kayak aku. Karna 

yang dulu itu bisa aja 

aku tapi dalam proses 

yang seperti itu. 

43 Kaku kaku. Stiff 

stiff! Masih sama 

seperti dulu? 

Kalo stiff sama! 

Sama, I’m still an ass. 

    

44 Nggak ada 

perubahan gitu? 

Padahal kamu 

kan ilmuwan gitu 

lho. Bacanya aja 

science, 

psikologi, 

fisiologi.. 

Well, gimana ya... 

(berpikir) sama aja 

kayanya. Mungkin 

bedanya orang yang 

bisa nerima aja sih. 

Aku dari dulu sampe 

sekarang kayaknya ya 

gitu-gitu aja kok. 

Kayak nggak ada 

perubahan ae. 

Merasa belum 

ada 

perkembangan 

atau perubahan 

pada karakter 

subjek yang 

kaku 

Perkembangan 

diri 

2B + 

45 Oke, sekarang 

kita pindah topik. 

Tadi kan udah 

dirimu, trus kita 

udah bicara 

society. 

Sekarang kita 

bicara 

pengalaman 

cinta~ 

Pernah 

mengalami kisah 

cinta berapa 

kali? Dari zigot 

sampe sekarang 

(tertawa). 

Boleh kalo kamu 

mau nyeritain 

sekadar crush 

gitu juga boleh. 

Maksudnya 

nggak jadi gitu 

boleh kamu 

ceritain juga. 

SMP? Why?? 

Hou, Lord... okay.. 

(tertawa) Zigot, 

katanyaaa. 

Let’s see... Itu, 

bentar-bentar ini rada 

fake ni. 

Pengalamannya itu 

setelah jadian atau 

sekadar deket doang 

atau gimana? 

Ada sempet dulu tu 

aku sempet seneng 

sama cewek, tapi aku 

nggak berani 

ngedeket. 

Iya, SMP. 

Because I’m a fat 

loser kid, thats why. 

Dulu tu aku gemuk 

banget masalahnya. 

Jadi aku ya sadar 

dirilah, aku nggak 

berani deket. 

Pas SMA (berpikir) 

emmm, not really 

much. Pas SMA aku 

cuma.. ya itu yang 

kamu tau sama si 

Bella, yang terakhir 

    



 

 

 

aku putus setelah 

kuliah. Sama ada 3 

orang yang 

ngedeketin aku tapi 

aku nggak terlalu itu 

sama mereka, 

karena.. ya aku dah 

ada kok. Ya ngapain? 

46 Yahhh.. kalo 

nggak ada? 

Lah aku dah narget 

kok. Jadi sebelum 

jadian sama yang 

waktu itu, mereka tu 

deket sama aku juga. 

Cuma karena aku dah 

ada yang aku targetin 

ya aku nggak terlalu 

peduli sama mereka. 

Ya aku tetep 

temenan, tetep 

ngobrol sama 

mereka... nggak tau 

ya mungkin 

friendzone maybe? 

    

47 Kamu 

ngefriendzone 

mereka? 

Oke, wanita 

kuat, tidak apa-

apa. 

Ho oh. 

Ya.. soalnya mereka 

baik kok, aku juga 

baik sama mereka 

lah. Aku akan 

memperlakukan 

orang sesuai orang itu 

memperlakukan aku, 

udah gitu aja. 

    

48 Terus setelah 

itu? He em, 

setelah itu 

selesai? 

Crush gitu 

mungkin? 

Ya udah sama yang 

terakhir itu. Hm? 

Nggak ada! 

No. 

    

49 Kenapa kok 

nggak mau 

membuat sebuah 

relasi lagi 

dengan orang 

lain? 

Hmmm, why I 

wonder (berpikir). 

Mungkin satu karena 

aku juga belum siap 

lagi. Maybe, I don’t 
know! Tapi itu udah 

lama banget jadi aku 

ya males. Kedua aku 

juga di Ikom tu dikit 

ceweknyaaa. 

    



 

 

 

50 Kan nggak harus 

di Ikom. 

Ya, where then? 

Kamu tau sendiri aku 

di Ikom aja barely 

have friends loh. 

    

51 SMA SMA 

SMA! 

Whhyyy?? Ya 

gapapa dong, 

yang selisih 20 

tahun aja ada 

(tertawa). 

Gakpapa yoh.. 

SMA? Coy! Selisih 6 

tahun! 

Pedophile (tertawa). 

Ya kalo kamu 

ngomong dari sisi 

cewek, kalo cewek 

yang lebih dewasa itu 

seneng sama anak 

kecil, itu tu orang 

ngeliatnya “awh, 

thats sweet”. Tapi 

kalo misalnya cowok, 

that’s fuckin’ 
pedophile! 

    

52 Enam tahun 

belum terlalu 

jauh lah ya.. 

Berarti kamu 

nggak tau ya 

kenapa? 

Njir, itu dah jauh. 

Not really understand 

it either. Mungkin 

juga karna orang 

nggak mau deket 

sama aku aja. 

    

53 Nah, dulu waktu 

SMP kamu 

nggak PD 

deketin cewek, 

trus waktu SMA 

kamu berani 

deketin si Bella. 

Kenapa? 

Eemm, mungkin awal 

mula itu juga karna 

dance awal ceritanya 

sih. Jadi waktu itu 

temen gue dateng  

bilang, “Vin, B-boy 

yuk nyoba! Keren 

loh, entar orang bisa 

pada ngefans loh” apa 

segala macem. Dan 

disaat itu karna gue 

juga I’m a fat nerdy 

kid, trus gua ngerasa 

“oh yea, sure, maybe” 

trus aku main. Nah 

darisini aku tu, yang 

3 orang friendzone ini 

tu juga kenal aku 

gara-gara dance. 

Mereka liat aku 

tampil di Mall, trus 

mereka ngontact 

lewat Facebook. 

Habis itu mereka 

    



 

 

 

mulai dateng. 

Kebetulan waktu itu 

aku udah kurusan 

gara-gara dance dan 

nilaiku juga.. yeah, 

I’m not really that 

dumb, I guess? 

Nah darisitu jadi 

agak, ada rasa 

percaya diri aja untuk 

coba ndeketin. Dan 

kebetulan temen 

deketku itu, cewek 

juga temen deketku, 

dia itu temen baiknya 

Bella. Jadi aku bisa 

nanya-nanya gitu 

informasi. Padahal 

pertama kali aku 

ngedeketin Bella tu, 

aku nggak ada niatan 

sama sekali. Like, pas 

pertama kali dia 

pindahan ke sekolah, 

semua temenku di 

kelas A dan B tu 

kayak “woi ada 

pindahan baru 

cewek!”. Wah, 

semuanya rombongan 

ngeliat kayak ada 

atraksi baru di kebun 

binatang yang masuk, 

trus semua orang 

kayak, everyone look 

at her. Dan aku tu 

kayak di kelas kayak 

“nah who cares”. 

Tapi, pas kebetulan 

itu pas juga ada 

kayak apa ya? Retret 

ya kita ngomongnya 

ya? Kalo misalnya 

pergi tapi untuk doa-

doa gitu, namnaya 

retret kan namanya 

kan? He eh. 

Pas retret tuh, aku tu 



 

 

 

rada kesel. Karna 

kayak biasanya 

spotlight kan aku 

yang dapet, karena 

aku juga dance kan? 

Nha tapi, karena ada 

murid baru yang 

masuk ini, trus 

spotlight itu kan 

arahnya ke dia 

semua, nah darisitu 

aku rasanya rada 

gimana, trus aku 

ngerjain dia selama 3 

hari tu aku kerjain 

terus! Tiap hari! 

Sampe pas dia cerita 

sama aku setelah 

jadian, dia ngomong 

pas pertama kali dia 

pindah trus aku 

jahilin dia tu kayak 

mau nangis rasanya. 

So, yeahhhh, 

technically awalnya 

bukan karna seneng 

sebenernya. Cuman 

mungkin karna terus-

terusan ketemu, karna 

ketemu ketemu 

ketemu terus baru 

akhirnya jadi ada 

relasi aja. 

54 Drama Korea 

banget ya, haha. 

Oke, tadi kan 

udah ngomongin 

itu, masa-masa 

remaja penuh 

dengan drama~ 

(jeda mengambil 

gula) So, where are 

we? 

Nggak drama juga sih 

ya, aku termasuk ya 

plain menurutku kok. 

Aku ngeliat temen-

temenku yang lain itu 

mereka lebih... kek 

film kayanya, haha. 

    

55 Oke, sekarang.. 

menurutmu 

kamu orang yang 

seperti apa? 

Jangan satu 

Asshole? Dickhead? 

Annoying? 

Jangan satu kata, itu 

banyak loh. 

    



 

 

 

kata~ 

56 Dua kata! 

(tertawa) Tiga 

kata! Empat! 

Jangan and and 

and semua tapi. 

Dickhead and 

annoying. Itu tiga! 

(berpikir) (tertawa) 

Oh let’s see.. 

aaaeeemmmmm.... 

(berpikir keras) 

Kayak apa ya gua? 

    

57 Okeih, 

strenghtmu apa? 

Weaknessmu 

apa? 

Sumpah? 

Special move, 

haha (tertawa) 

Strenght ya? 

(berpikir) Eemmm? I 

don’t know, haha. 

Yeah, like.. gua 

bahkan merasa gak 

punya kemampuan 

apa-apa kok. What do 

I have? Is being a 

dick, a special move? 

Yeah, maybeee. Oh 

okay, being an 

asshole. 

Sulit 

memaparkan 

kelebihan diri 

sendiri 

Pandangan 

terhadap diri 

2A + 

58 I-itu bukan 

strenght. Apa 

pun boleh. 

Alright. Apa yah? Y-

ya itu dia 

masalahnya, kalo gua 

tau apapun pasti gua 

sebutin, tapi gua gak 

tau.. No, I’m being 

serious! Apa ya? 

(berpikir mengetuk-

ngetuk meja) 

59 Weakness 

weakness 

weakness. 

Hahaha, selain 

itu! Apa itu? 

 

 

 

 

 

 

Aw, okay. 

Terus? 

Okay, I’m an 

asshole? Seclusive? 

Aku gak terlalu 

seneng komunikasi 

sama orang yang gak 

terlalu aku kenal dan 

orang baru, ataupun 

orang yang nggak 

sejalan sama aku. 

Maksudnya yang 

nggak sepemikiran 

yang sama kayak aku. 

I’m a dick. 

    

60 Kalo di dunia 

kerja misalnya? 

Kan dah pernah 

magang to? 

Aku suka nyepelein 

orang. 

    

61 Nyepelein 

orang? 

Lebih ke orangnya 

dibanding tugasnya. 

    



 

 

 

Nyepelein tugas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapi biasa aku 

nyepelein orang itu 

karena, mungkin 

orang itu tidak 

sepemikiran sama 

aku atau aku ngerasa 

dia lebih bego 

daripada aku. Padahal 

dalam arti mungkin 

aja gue lebih bego 

daripada dia 

(tertawa). Hm? 

Apalagi ya? Ah kalo 

misalnya dick, 

asshole bisa tu dah 

banyak banget lho! 

Apalagi ya? 

Gampang kepancing 

emosi.  

62 Aaa, 

temperamen? 

Contohnya? 

Kinda. Terutama-tapi 

bukan sama hal yang 

berbau fisik! Hal 

yang berbau pikiran. 

Ketika orang punya 

pola pikirnya sendiri 

dan aku punya pola 

pikirku, tapi aku gak 

bisa ngerti kenapa 

orang itu bisa berpikir 

seperti itu, karena 

menurut kalkulasiku 

what I think is better 

than that dan aku bisa 

buktiin kalo itu tu 

lebih baik. Tapi 

orang-orang itu tetep 

nggak mau terima, 

darisitu aku tu kayak 

“are you dumb or 

something?” 

    

63 Tapi kalo kamu 

nggak bisa 

membuktikan? 

Aku akan akuin kalo 

aku salah. 

    

64 Oooo, berarti 

strenghtmu apa? 

Mungkin aku kritis 

orangnya, mungkin 

lho ya! 

    

65 Oke, selain itu. 

Itu barusan itu 

(menggeleng) 

Apa?? 

    



 

 

 

tadi! 

Kritis, lalu? 

Gentle, sportif. 

Kalo kamu 

nggak bisa 

buktiin kamu 

mau mengaku 

salah kan? 

Ya berarti 

namanya 

orangnya sportif. 

He eh. Udah, apa 

lagi? 

Oh ya? Am I? 

Ya karena emang 

salah! 

 

 

Is that even a positive 

thing? 

66 Yes, of course!! 

 

Nggak, no! 

Emang kamu gak 

pernah ketemu 

orang yang udah 

tau salah masih 

gak ngaku salah? 

Nggak yo, aku 

aja kalo salah 

nggak mau gaku 

salah kok. Kalo 

malu.. 

Kalo cinta gak 

ngaku cinta, 

aaahhhh!! Aduh, 

baper. 

Itu tu kayak basic 

human being to ya. 

Ya itu kan namanya 

fault as human being. 

Nah itu dia.. itu tu 

basic-menurutku tu 

kayak.. 

Masa sih? 

(tertawa) 

 

Whhhaaaatttttt 

(tertawa) 

    

67 Menurutmu dari 

skala 1 sampe 

10, penyesuaian 

dirimu ada di? 

Terhadap 

lingkungan baru. 

Lingkungan baru? 

Dari berapa, 1 sampe 

10? Nggak ada minus 

ya? (tertawa) two, 

maybe? 

Merasa tidak 

dapat 

beradaptasi 

dengan baik di 

lingkungan baru 

Penyesuaian 

diri terhadap 

lingkungan 

baru 

4A + 

68 Dua? Segitu 

jeleknya? 

Menurutku, ya iya.     

69 Kalo dulu 

sebelum pindah 

Semarang? 

Empat.     

70 Kenapa ada 

penurunan? Apa 

kamu nggak suka 

Semarang? 

Nggak, tapi orangnya 

aja yang aku nggak 

cocok sebagian besar. 

Sebagian besar lohhh. 

Merasa kurang 

cocok dengan 

sebagian besar 

orang Semarang 

sehingga ada 

penurunan 

penilaian 

Penyesuaian 

diri terhadap 

lingkungan 

baru 

4A + 

71 Kok dia 

wajahnya beda 

sih sama kamu? 

Ya bedalah orang gue 

lebih ganteng. 

    



 

 

 

72 Oh my God..... 

(berbisik) 

 

 

 

Apa? Kenapa? 

Nah itu mungkin 

salahsatu kenapa 

orang susah ngomong 

ama gue ya karena 

itu. 

Overwhelming PD, 

haha! 

    

73 Ngga kok, asyik 

kok. Daripada 

sok cool? 

Nah, dulu orang 

ngomong gue tu sok 

cool. 

    

74 Sok cool yang 

gimana? 

Maksudnya kan 

ada sok cool 

yang PD “gue 

ganteng” atau 

sok cool yang 

dingin trus sok.. 

sok.. pendiam 

gitu lho, yang 

model karakter-

karakter cowok 

anime gitu.. 

seperti itu? 

Edgy gitu 

maksudnya? Tu 

bukan sok cool, itu 

kepedean namanya, 

haha. 

 

Enggak. Gue emang 

kan-mungkin orang 

ngeliat gue tu dingin 

lah, lebih tepat. 

Karena gue tu emang 

jarang banget 

ngomong. 

    

75 Nggak ig... Nha ya.. kan aku dah 

bilang. Aku tu disana 

tu kalo nggak sama 

temen deket, ya disini 

juga sama sih, kalo 

nggak sama yang 

bener-bener kayak 

sekarang aku 

ngomong sama kamu 

yang kita udah deket, 

atau paling nggak tu 

kenalnya lumayan 

lama lah ya, aku pasti 

diem. Karena aku 

takut kalo aku 

ngomong, aku salah 

ngomong, entar 

malah masalah. 

Takut menyakiti 

orang atau teman 

yang belum 

terlalu dekat 

dengan subjek 

sehingga subjek 

lebih menjaga 

jarak dan 

cenderung diam 

Relasi dengan 

orang lain 

4C ++ 

76 Masa sih? Waktu 

pertama kali kita 

ketemu, nggak. 

Karena kamu 

dikenalin sama si itu, 

Vanes. Dan kebetulan 

Vanes kan sama 

gilanya, jadi untuk 

connect tu lebih 

gampang gitu lho. 

Dan kamu sendiri kan 

orangnya juga aktif 

banget, jadi lebih 

gampang buat aku tu 

untuk membaur. 

Dibanding kamu pas 

    



 

 

 

ketemu orang yang 

istilahnya sama-sama 

diem dan itu kayak... 

“kamu mau makan 

nggak?” 

(menggeleng), 

emkay.. 

77 Aaa.. ‘kay 

seperti itu. 

Emang orang-

orang Semarang 

kenapa? 

Mungkin bukan 

orang-orang 

Semarangnya, guanya 

(tertawa). 

    

78 Berarti gak 

cocok kan sama 

Semarang? 

Maksud e 

pengen pulang 

Jakarta? 

Enggak juga! Gimana 

ya? Buat aku tu 

tinggal dimana pun 

nggak masalah, 

karena toh yang aku 

butuhin tu cuma 

kamar yang nyaman, 

udah sama internet. 

Aku kalo liburan, aku 

disuruh pergi pun 

sebenernya aku tu 

males. Aku lebih 

seneng ngabisin 

waktu di kamar, baca 

kalo nggak nonton. 

    

79 Yes. 

Aku juga seperti 

itu. 

What do you mean by 

yes? 

(high five) 

    

80 Menurutmu 

kamu lebih 

prefer lingkup 

teman dengan 

jumlah berapa? 

Deket. 

Deket atau cuma 

sekadar temen? 

(berpikir) hhmm.. 

mungkin kalo untuk 

temen deket yah, 5 tu 

masih nyaman lah. 

    

81 Dengan vision 

yang sama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nggak selalu harus 

dengan visi yang 

sama sih sebenernya 

menurutku, tapi yang 

penting mereka bisa 

terima aku aja. Aku 

gak terlalu pusing 

kalo mereka-yang 

penting mereka bisa 

mengerti kalo aku 

ngomong sesuatu, I 

don’t mean it! Gitu 

aja, untuk kalo 

ngomong gak enak 

maksudnya. Kalo ya 

aku sih ngomong 

masalahnya... 

kadang-kadang susah 

untuk gak blak-

    



 

 

 

 

Sensi sensi. 

blakan. Jadi 

misalnya, ini 

misalnya jelek gitu 

ya, “ampas, coy” 

(tertawa). Dan orang 

kadang-kadang kan 

yang nggak terbiasa, 

he e sensi, itu kan 

merasa kayak-dan 

disini tu setauku, ini 

setauku doang lho ya, 

orang di Pulau Jawa, 

mau di Jawa Barat, 

Jawa Timur, Jawa 

Tengah tu sama aja. 

Mereka tu kata-

katanya sopan, trus 

alus, dan kalo aku 

ngomong rada 

nyeblak, itu gak 

enakkk. 

Dan aku sendiri 

soalnya orangnya 

juga sensitif, kalo 

orang tu ngomong 

gak enak sedikit sama 

aku, aku juga sadar 

gitu lho. Jadi 

mungkin aja orang 

gak bermaksud 

ngomong kayak gitu 

ke aku, tapi trus aku 

salah tangkep ya bisa 

jadiii! 

Bisa jadi bukan 

berarti pasti lho ya. 

Bisa jadi lho itu, 

bukan berarti bukan 

itu masalahnya, harus 

diteliti lagi kalo itu.  

82 Telitiiiii, anjay... Nah kan memang 

begitu. Thats how 

science work. 

    

83 Terus seinget 

kamu, kamu 

mulai 

mengecilkan 

lingkup 

pergaulan itu 

sejak usia? 

Kelas 4 SD.     

84 Berarti dulu 

kamu punya 

banyak-pas 

sebelum kelas 4. 

 

Dulu aku aktif 

orangnya. Suka 

keluar-keluar, out 

goingnya kaya anak 

kecil rata-ratalah. 

    



 

 

 

Wooo, layangan! 

 

(tertawa) 

Ya, layangan, main 

bola. Meskipun badan 

gue sendiri kayak 

bola. 

85 Kelas 4 tu umur 

8 ya.. 

Kenapa? 

Iya, kayanya. 

I get tired. I got tired 

with peoples. Kayak, 

aku tu mungkin, 

karna dulu tu 

mungkin karna.. 

badanku juga kan, 

karena aku gemuk 

kan, jadi kalo 

misalnya kayak main 

bola, main layangan 

tu pasti kayak 

exorcised keluar gitu 

lho. Karena “ah udah 

lu jadi back aja di 

belakang udah jaga di 

belakang” jadi 

mereka tu kayak 

secara gak langsung 

nyisihin gua dari 

lingkungannya kan. 

Dan lama-lama gua 

juga “ah ada gak ada 

gua kayaknya sama 

aja kok” trus aku 

main sendiri aja. 

Karena buat aku sama 

aja kok, buat mereka 

aku ada atau gak ada, 

sama. So why even 

bother? Daripada aku 

main sama mereka 

dan aku nggak 

dianggep gak ada, 

mending aku ituin 

sendiri. 

    

86 Berarti di kelas 4 

kamu mulai 

sadar akan hal 

itu..? 

Ya. I believe I’m fat. 

So thats the point I 

guess? 

    

87 Kayaknya gak 

terlalu gendut 

deh, lebih gendut 

aku deh... 

Ya nggak tahu 

lah, emang aku-

nggak, jangan 

aku takut. 

Kan itu lucu 

tapi.. (tertawa) 

Nggaklah. Kamu 

belum liat aku aja pas 

aku kecil. 

 

Mau aku tunjukin 

fotonya? 

Iyalah, 3-4 kali lebih 

bulet kok. 

Heheh, liat dulu 

setelah liat muka gua, 

baru ngomong. 

    



 

 

 

88 Lima tahun ke 

depan.. iya ini 

ATGW, tau 

banget sih 

(tertawa). Lima 

tahun ke depan, 

kamu akan jadi 

orang seperti 

apa? 

Ni ATGW atau bukan 

sih sebenernya? 

Bentar, lima tahun ke 

depan? (berpikir) 

I don’t know its a 

mystery. Tapi kalo 

buat gue sendiri 

ngeinvision ke depan, 

gue at least... pengen 

punya penghasilan 

sendirilah pasti. Gue 

pengen udah bisa beli 

mobil, gue pengen 

bisa beli motor, dan 

gue bisa nyicil rumah 

lah paling nggak. 

Berarti untuk target 

itu, gue pengen at 

least bisa jalan di 

bisnis gue sendiri. 

Kalo misalnya gue 

belum bisa berdiri di 

bisnis gue sendiri, 

gua mau coba belajar 

saham lagi trus gue 

mau coba belajar 

kerja saham.  

    

89 Di Semarang? 

Nggak mau 

pindah? 

Yes. Saham dimana 

aja bisa kok. Rata-

rata apa yang pengen 

kukerjain itu, dimana 

aja aku ngerjain bisa 

kok. So, it doesn’t 
matter. 

    

90 Nah kalo yang 

cafe owner itu? 

Hm~ Well, 

sebenernya kalo 

ngeliat cafe, disini 

cafe banyak dan 

cukup maju kan. 

Cuma kan ya aku 

harus survei lagi 

dong. Aku nggak bisa 

cuma sekadar itu 

kan.. 

    

91 Di Jakarta aja 

udah. 

Well, di Jakarta 

mungkin bagus 

secara tempat dan 

karena banyak orang 

yang ‘kaya’, tanda 

kutipnya disana. 

Cuma yang jadi 

masalah, 

kompetitornya juga 

banyak. Mereka tu 

banyak makanan 

    



 

 

 

aneh-aneh entah dari 

belahan dunia mana. 

Mungkin makanan 

Afrika juga ada 

disana. Sementara 

aku sendiri juga 

masak kan ala 

kadarnya, aku belum 

bisa terlalu, ahli 

masak. Masakanku 

masih biasa-biasa aja. 

92 Nggak juga sih.. 

 

Ayam? 

Lu nggak pernah 

nyoba makanan gua, 

nggak bisa bilang 

nggak juga. 

Eeee, itu.. gue 

masaknya sedikit, 

mas. Lagian itu cuma 

ngegrain apa itu 

namanya? Kayak.. 

what? Spices? Habis 

itu dilempar ke 

ayamnya, nothing 

special. 

    

93 Gakpapalah, 

daripada cuma 

bisa masak telor? 

Makasih ya! 

Telor tu susah lho. 

Serius, masak telor tu 

susah lho. Masak 

telor yang bener-

bener perfect egg itu 

susah banget. 

Dibanding kamu 

bikin perfect chicken 

itu lebih gampang. 

    

94 Oke itu kan 

vision.. kalo 

harapanmu 

sendiri di 5 tahun 

ke depan itu, 

kamu ingin jadi 

orang seperti 

apa? 

Anything that better 

than this. 

    

95 Maksudnya apa 

yang ingin kamu 

perbaiki? 

I don’t know... 

gimana ya? Mungkin 

yang awal yang pasti 

yaaa.. paling nggak 

gua pengen bisa 

ngerubah model-

model gue yang susah 

untuk komunikasi 

sama orang. Tapi, di 

satu sisi ketika gua 

berpikir gua mau 

berubah, itu sama aja 

gua nggak jadi gua. 

Ya itu jadi kayak, 

    



 

 

 

contrary gimana gitu. 

96 Tapi kamu 

pengen jadi 

orang yang lebih 

fleksibel? 

Ya lebih tepatnya gue 

cuma pengen punya 

temen aja sih 

(tertawa). 

    

97 Ehem! Tadi mau 

ngomong apa? 

Mmmm, mungkin 

gue pengen lebih 

banyak belajar lagi 

terutama untuk 

science. Karena gua 

ngerasa apa yang gua 

tau sekarang itu 

masih cetek banget! 

Gue pengen lebih 

banyak baca, lebih 

banyak nonton lagi. 

Maybe one day, gue 

bisa ngaplikasiin itu 

semua untuk apa 

yang gue lakuin gitu 

lho. 

Ada rencana dan 

keinginan untuk 

mengembangkan 

wawasan ilmu 

pengetahuan 

yang disukai 

subjek 

Perkembangan 

diri 

2B ++ 

98 Kenapa gak jadi 

guru les? Guru 

les science? 

Eemmmm, karna apa 

yang aku pelajarin itu 

bukan suatu hal yang 

dipelajarin di sekolah. 

Kalo kamu jadi guru 

les, kamu pasti 

dituntut untuk 

ngajarin apa yang 

sekolah ajarin. 

Sementara apa yang 

aku pelajarin itu yang 

nggak diajarin di 

sekolah. Aku lebih ke 

arah science yang 

applicable atau 

science yang bener-

bener.. istilahnya 

gimana ya? Nggak 

yang.. itungannnn 

banget, kayak misal 

fisika. Fisika itu kan 

itungan itungan 

itungan, aku tu lebih 

ke arah konsepnya, 

how to grasp, 

pengertiannya, how it 

works. 

Meskipun sebenernya 

itungan ya aku bisa, 

kayak ngitung 

gravitasi apa segala 

macem ya masih bisa 

lah.. Cuma ya nggak 

sampe semendalam 

    



 

 

 

itu. Karena aku 

sendiripun benci 

itungan, ha. 

99 Terus 

menurutmu, 

kamu lebih 

nyaman 

komunikasi sama 

orang yang lebih 

muda, 

sepantaran, atau 

yang lebih tua? 

Depends untuk apa 

dulu. Untuk ngajar 

atau ngebagi ilmu, 

aku jelas lebih seneng 

ngomong sama yang 

lebih muda. Karena 

yang lebih muda itu 

gampang untuk 

diomongin, mereka tu 

bisa paham apa yang 

kita maksud, dan 

mereka merasa karna 

kita dah punya 

pengalaman. Tapi 

ketika aku pengen 

ngomong suatu hal 

yang istilahnya 

berbau pendapat, atau 

pengalaman, aku 

lebih seneng 

ngomong sama yang 

lebih tua. Karena, 

mereka jelas lebih 

punya pengalaman 

dan mereka visinya tu 

jauh lebih ke depan 

dibandingkan aku. 

Darisitu aku bisa 

belajar justru. Kalo 

sama sebaya.. ya buat 

bercanda, buat 

omong-omong yang 

ringan-ringan, aku 

lebih seneng. Karena 

mereka kan pasti 

ikutin perkembangan 

juga kan bareng kan, 

jadi ya paling begitu. 

    

100 Oke, cukup 

fleksibel. 

Menurutmu 

sekarang ini 

kamu bisa 

menerima dirimu 

sendiri atau 

nggak? 

Jawabannya 

cepet yaaa, hm, 

why? 

Anjay! 

Nggak. 

 

Karena gua ngerasa 

gua itu sampah 

banget sekarang. 

Eh, g-gue ngomong 

apa adanya. Menurut 

gue sekarang itu gue 

ampas banget. 

Belum dapat 

menerima diri 

sendiri karena 

masih merasa 

tidak berharga 

Pandangan 

terhadap diri 

sendiri 

2A + 

101 Dalam aspek? Semuanya. Literally 

I’m bad at 

    



 

 

 

everything.. I guess? 

I’m not that smart, 

I’m not that athletic, 

I’m not that stunning, 

I’m a dumb lazy 

asshole. I’m just bad. 

I even wonder why, 

someone want to be 

friend with me. 

Maybe thats why, 

they don’t wanna be 

friend with me? 

102 Tapi kamu 

nyaman? 

Nggaklah.     

103 Tapi kamu gak 

mau berubah, 

gimana dong? 

Untuk ngerubah dari 

sisi.. gimana ya? 

Susah untuk berubah 

ketika kamu nggak 

tau harus mulai 

darimana. 

    

104 Arasseo... 

(tertawa) 

wakatta! 

Terussss selain 

science kamu 

suka pelajaran 

apa? 

Arasseo janeezo. 

 

Selain science? 

Bahasa! 

    

105 Ada bahasa yang 

spesifik? Bahasa 

Indonesia, 

mungkin? 

(tertawa) Inggris, 

Jepang, adekku ini 

lagi belajar Bahasa 

Korea, jadi mungkin 

entar aku belajar dari 

dia. Dia bisa nulis 

sama baca tu bisa. 

Bahasa Jepang gua 

lagi belajar, sedikit-

sedikit. Karena 

waktunya aku bagi 

juga buat skripsi kan, 

tapi kalo seneng atau 

enggak, mungkin 

bukan seneng sih ya 

kalo ngomong bahasa 

itu lebih kayak ke 

arah.. kebiasaan? Jadi 

gua kalo ngomong tu 

kebiasaan nyampur 

sama Bahasa Inggris, 

tanpa sadar. Jadi 

karena kebiasaan itu 

jadi.. lama-lama 

seneng sendiri aja. 

Or maybe you can 

just mock people and 

they didn’t know 

    



 

 

 

what you say. 

106 Yes, betul betul 

betul! 

There is no 

coincidence, its all 

fate. 

    

107 Oke, aku rasa itu 

aja. Nanti di 

pertemuan 

berikutnya baru 

bahas hal yang 

lebih fokus. 

Gampang banget ya.     
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No Tanya Jawab Analisis Tema Koding Intensitas 

1 Oke, kemarin kita 

udah ngomong 

penyesuaian diri 

kan, teman, hobi, 

dan daily life. 

Minta tolong 

ceritakan masa 

lalunya dong. Atau 

biar gampang 

pengalaman yang 

menyenangkan dari 

kecil sampe 

sekarang. 

Darimana? Dari seinget 

aku atau mana? 

Pengalaman 

menyenangkan ya? 

(berpikir) When I 

achieve something.. 

like in what that I am 

good gitu lho. Jadi 

kayak ketika gua, 

menang lomba dari apa 

yang gua kuasain, nah 

itu yang paling 

memorable menurut 

gua. 

    

2 Dari SD itu? TK 

gitu? 

Nggak itu SMA. Kalo 

TK sih apa aja bisa jadi 

menyenangkan asal 

berhubungan dengan 

permen kayanya. SD 

nggak ada pengalaman 

menyenangkan sih 

menurut gua-ohhh! Pas 

gua ama kakek gua! 

    

3 Kakek dari mamah? 

Papah? 

Mamah, dari mamah. 

Dari bokap gua, gua 

gak pernah ketemu 

sodara lain kecuali 

adeknya. 

    

4 Ommu berarti? Ya, om gua. Cuma 1, 

padahal dia 4 

bersaudara. Tapi yang 

gua pernah ketemu 

cuma 1. 

    

5 Why? I don’t know!     

6 Di luar negeri to 

mereka? 

Enggak kok. Mungkin 

karena bokap gua 

    



 

 

 

sendiri, eemm, gak 

terlalu deket sama 

keluarganya karna 

adeknya tu nggak adek 

kandung. Jadi bokap 

gua itu, eee, anak 

pertama dari bokapnya, 

ya iyalah! Tapi habis 

itu, istrinya itu 

meninggal. Jadi 

nyokapnya bokap gua 

itu meninggal, habis itu 

ada penggantinya. Ada 

istri baru kan, jadi ada 

nyokap tiri, nah dia 

sama nyokap tirinya itu 

gak cocok. Karena... 

katanya nyokap tirinya 

itu jahat. Ama dia, 

katanya (menekankan). 

Dan dia tu.. umur 

berapa ya? Kayanya 

SMA 1 tu lari dari 

rumah. Terus 

prinsipnya dia, sebelum 

bisa kaya, nggak akan 

pernah balik kesitu 

lagi, sampe bokapnya 

meninggal dia nggak 

pernah balik akhirnya. 

Lebih tepatnya 

mungkin gak tau juga 

gitu. Soalnya nggak 

kenal siapa-siapa kok. 

Dia melalangbuana 

kemana-mana kok. Ke 

Japang, Korea.. 

7 Terus pengalaman 

menyenangkan 

sama kakek, pas 

ngapain 

maksudnya? 

Every single 

momentlah! Kakek gua 

tuh sayang banget ama 

gua yang dari nyokap 

dan sebaliknya gua 

juga. Di antara sepupu 

gua yang lain, yang 

paling deket sama 

kakek gua, ya gua. 

    

8 Kakekmu dimana? Sudah meninggal.     

9 Maksudku.. dari Banjarnegara, deket     



 

 

 

kota mana? kok. Sebelahnya 

Wonosobo, aku lahir di 

Wonosobo, numpang 

lahir doang tapi 

(tertawa). 

10 Berarti kan kamu 

jarang to ke 

Banjarnegara? 

Ya iyalah, setaun sekali 

doang. 

    

11 Biasanya pas 

liburan apa? 

Ya liburan kenaikan 

kelas lah! 

    

12 Sumpah?! Cuma 

sekali doang 

setaun? 

Eeee, kesananya gua 

sekali tapi kan kakek 

gua kan juga pernah 

pasti dateng gitu, jadi 

setaun ketemu dua kali. 

    

13 Oohh jadi kakekmu 

yang ke Serpong? 

Oke! Emang 

kenapa kok kamu 

merasa nyaman dan 

dekat dengan 

kakek? 

Eemm, gimana ya? 

(berpikir) Mungkin 

karena nyokap gue tuh 

salah satu anak 

kesayangan dari kakek 

gua. Nha karena itu 

juga mungkin ke 

guanya juga jadi baik 

gitu lho. Jadi gua 

ngerasa enak soalnya 

gua apa-apa sama 

kakek gua tu dimanja 

banget gitu. Eum, 

apalagi gua juga dulu 

tu gumpalan kentut gitu 

kan, bulet gitu gak 

jelas! Em, apalagi ya? 

    

14 Kalo sodaranya 

mamamu ada 

berapa? 

(menghitung) Keknya 6 

ata-7 tapi 1 meninggal, 

sebelum lahir tu 

meninggal jadi kayak, 

bukan kandungannya 

gugur sih, jadi totalnya 

6 lah. Enam 

bersaudara. Oh, 7 ding! 

Jadi kalo sama yang itu 

8 mestinya. 

    

15 Mamamu anak ke? Empat.     

16 Oh, tengahlah ya, 

‘kay. Kalo 

pengalaman 

sebaliknya, 

pengalaman yang 

Apa ya (berpikir)? 

Banyak sih, banyak 

banget! Semua yang 

membekas aku lupain 

masalahnya (tertawa). 

    



 

 

 

nggak 

menyenangkan? 

Yang... paling 

membekas sampe 

sekarang, dari kamu 

usia 0 sampe 

sekarang. 

Emm, apa ya 

(berpikir)? Yang paling 

barulah yang kemarin 

itu, yang putus, itu 

yang paling baru. 

Apalagi ya? Kayanya 

seumur-umur yang 

paling nggak enak yang 

itu, menurut gua. 

17 Yang kayak ketika 

kamu memikirkan-

nya lagi tu jadi 

jengkel lagi, emosi 

lagi.. 

Aku nggak pernah 

emosi, nggak pernah 

sampe marah gitu lho. 

Tapi ya dibatin aja. 

    

18 Sumpah nggak 

pernah marah? 

Mau marah juga 

orangnya nggak ada, 

mau marah juga kayak 

nggak akan merubah 

apa-apa, buat apa? 

    

19 Menurutmu kamu 

tipe orang yang 

kalo marah, ada 

orangnya nih, kamu 

marahin apa kamu 

diem? 

Ya aku ngomong 

langsung depannya, 

kalo nggak suka. Tapi 

kalo misal tipe-tipe 

orangnya nggak bisa 

diomongin ya udah aku 

diem. Jadi aku liat 

orangnya aja sih, tapi 

kalo masalahnya ada 

orangnya ya aku bisa 

frontal. 

    

20 Terus menurutmu 

pandangan sosial 

itu berdampak 

nggak sama dirimu? 

Lebih tepatnya bukan 

jadi kayak gitu tapi apa 

ya? Pressure. 

Pressurenya lebih 

banyak, karena yah 

semua orangtua kan 

pengen anaknya paling 

baik lah pokoknya. Nah 

itu kadang pressure 

untuk selalu jadi yang 

best itu yang bikin 

berat gitu. Karena kan, 

soalnya nyokap gue tu 

selalu ngomong, 

‘punya cewek kok 

sama ceweknya kalah 

pinter!’. Nahhh itu dah 

satu, habis itu kalo 

    



 

 

 

misalnya, emm, gimana 

ya? Cowok itu harus 

gentle banget, 

pokoknya kalo ada apa-

apa kamu harus paling 

anti-gini anti-gitu, 

harus gini harus gitu. 

Habis itu apa ya? Ya 

pokoknya lebih kayak.. 

tekanannya tu ke arah 

gender sebenernya. 

Karena gue cowok, gue 

harus begini. 

21 Lebih banyak 

tuntutan? 

Yaaa, tuntutannya 

banyak. Dan gak 

semuanya tu bisa gue 

lakuin semuanya dan 

itu kadang-kadang 

bikin pressure gitu. 

Tuntutan 

yang banyak 

menjadi 

tekanan 

untuk subjek 

Tuntutan 

dan 

peran 

anak 

1B +++ 

22 Menurutmu dari 

semua tuntutan itu, 

yang paling nggak 

bisa kamu lakuin 

yang apa? 

(berpikir) apa ya? Yang 

paling gue gak bisa ya? 

I have to be smarter 

than everyone else, itu 

yang paling susah buat 

gua. Karena menurut 

gue, gue tu tolol 

banget! 

    

23 But you are smart 

tho. 

I am feeling fucking 

retard. 

    

24 Coy! Kamu bisa 

mengingat begitu 

banyak teori itu dah 

smart yo. 

Well, according to my 

mom if you not get 

straight A on 

everything, you are 

fucking dumb 

(tertawa). 

    

25 Akademik banget 

ya. 

Karena simpelnya, itu 

semua ada di buku. 

Kalo kamu nggak bisa, 

berarti kamu nggak 

belajar. Kamu nggak 

ngerti apa-apa, udah 

gitu aja intinya. 

    

26 Bener juga sih. Lhaya iya! Padahal 

menurutku sendiri, 

yang namanya pinter 

itu nggak diukur dari 

akademik gitu lho. 

Pinter itu macem-

    



 

 

 

macem kan? Cuma, 

karena acuannya tu 

yang paling terlihat itu 

akademik, jadi nyokap 

gue tu mesti acuannya 

akademik. Dan dari 

kecilpun gue ama 

bokap juga dididiknya 

kayak gitu. Dulu gue 

inget banget, temen-

temen gue tu masih TK 

A tuh! Belajar ngitung 

1 sampe 10, suruh nulis 

1 sampe 10, gue sama 

bokap gue dipress, 

kamu harus bisa 

ngitung dari 1 sampe 

100. Kalo misalnya 

kamu nggak bisa, kamu 

di luar aja mendingan. 

Jangan masuk rumah. 

27 Sangar sangar. Yahhh, bokap gua dulu 

didikannya emang rada 

keras sih ama gua. 

Pokoknya, kalo kamu 

diapa-apain sama orang 

laen yang kamu bales. 

Kamu dipukul, kalo 

kamu pulang nangis, 

malah diomelin balik. 

Jadi kalo kamu 

dipukul, kamu pukul 

balik sana, intinya 

begitu. 

    

28 Ee, papamu nggak 

ada waktu kamu 

umur berapa? 

Eee kayaknya SMP 

kelas 3 tu terakhir. 

    

29 Berarti umur 14 

kan. Pas umur 

berapa itu papahmu 

nggak ada? 

Papahmu pas 

meninggal itu umur 

berapa? 

Meninggal itu aku 

nggak tau. 

    

30 Meninggalnya 

karena? 

Nggak tau! Sumpah.     

31 Why?! I don’t know! One day 

he just never came 

    



 

 

 

back! 

32 Hah?!! I swear to God. Not 

even my mom knows. 

    

33 Terus beritanya 

infonya tau dari 

siapa? 

Oh, come on. For years 

never came back, never 

give a phone, never 

give a text, what do 

you think? He’s dead, 

maybe? Perhaps, who 

knows? 

    

34 Sek sek, aku 

kehilangan arah. 

Kalem kalem kalem.     

35 Entar, itu SMP 

kelas 3 

memutuskan 

papahmu nggak 

ada. Atau kelas 

SMP 3 papahmu 

mulai keluar dari 

rumah? 

Eeemmmm, bener-

bener blesss gak ada. 

    

36 Bisa diceritakan 

detailnya? Ra 

mudeng aku. 

Aku sendiri juga gak 

terlalu paham 

sebenernya. Setahuku, 

bokap kan memang 

kerja tu.. pulangnya tu 

lama. Biasa kalo bokap 

gua kerja tu, 6 bulan 

sekali baru balik.  

    

37 Kerjanya apa? Ya, kayu. Kadang kan 

ke Kalimantan, ke 

mana gitu. Ya kan 

mentorin orang kan 

buat bangun pabrik 

atau apa. Dianya itu 

jarang banget pulang 

ke rumah. Balik itu 

paling 6 bulan sekali, 

kalo nggak kadang-

kadang 4 bulan sekali, 

jadi gue sendiripun 

udah terbiasa gitu lho 

gak ada bokap di 

rumah. Cuma paling 

lewat chat atau lewat 

telfon gitu nyokap kan 

biasa. Nah terus, one 

day... gak pernah ada 

kabarnya lagi. Nelfon 

Subjek 

sudah 

terbiasa 

dengan 

ketidakhadir

an ayah 

karena 

tuntutan 

pekerjaan 

ayahnya. 

Hubung-

an dan 

kondisi 

keluarga 

1A ++ 



 

 

 

enggak, apa enggak, 

terus kayak.. just gone 

like that! Bahkan 

temen-temennya 

sendiri nggak pernah 

ada yang ngabarin. 

Belakangan ini gua tau 

sebenernya bokap gua 

dimana. Gue dikasi tau, 

jadi.. secara nggak 

sengaja, om gua tu 

punya kenalan. Nah 

kenalannya itu ternyata 

tu bawahannya bokap 

gua. Dan dia tu cerita 

ke om gua, dan om gua 

cerita ke nyokap gua. 

Nyokap gua sama gua 

tu tau, cuma kita nggak 

ada yang peduli. 

38 Ya he e sih. Ya kan? Kayak.. why 

you gone look for 

someone that doesn’t 
want to look at you. Ya 

gitu aja kan? 

    

39 Adikmu tau? Taulah orang nggak 

ada orangnya kok. 

    

40 Hah? Maksudnya 

tau papahmu ada 

dimana. 

Ooohhh, nggak.     

41 Dua-duanya nggak 

tau? Berarti cuma 

kamu sama 

mamamu aja yang 

tau? 

Nggak. 

Iyak! 

    

42 Menurutmu 

mamamu orang 

yang seperti apa? 

(berpikir) Strong, 

independent. Gak 

pedulian. Keras, 

banget! Baik itu positif 

maupun negatif itu 

keras banget! Tapi 

somehow kind. Like, 

super kind! Pengertian, 

cuman ya.. itu, gara-

gara ketutup keras 

kepalanya itu. 

Tsundere gimana sih?! 

Dia tu kayak.. dia tu 

    



 

 

 

ngomel, tapi 

sebenernya tujuannya 

itu care. Tapi dia 

ngomel, karena nggak 

bisa bener-bener ngasi 

tau mau yang carenya 

itu bagaimana.  

43 Eee, kalo papamu 

orang yang kayak 

gimana? 

Keras! Banget. Keras 

kepala banget! Tapi 

kalo.. ee, kerasnya 

gimana ya? Kayak.. get 

all, giat banget 

orangnya. Kalo yang 

misalkan dulu yang gue 

inget pas gue kecil, dia 

tu.. pernah diceritain 

ama nyokap, ada 

ketemuan sama orang 

di kantor. Meetingnya 

tu jam 9, jam 3 pagi tu 

dah prepare dari rumah. 

Terus berangkat 

duluan. Untuk 

ngehindarin macet, 

takut apa, takut apa, 

kan itu di Jakarta kan. 

Jadi dia udah standby 

duluan. 

Cuma negatifnya dia 

itu.. orangnya tu 

setengah-setengah kalo 

ngapa-ngapain. Jadi 

misalkan lu ketemu 

masalah, trus 

masalahnya ini kan 

rumit banget kan. Ah, 

fuck it! Nah orangnya 

kayak gitu. Haaa, 

kadang-kadang nyokap 

gue tu kesel sama sifat 

dirinya. Tapi menurut 

nyokap gua dan 

sodaranya nyokap gua 

kayak om, tante, yang 

gua diceritain, kan gua 

nggak bisa bener-bener 

ngerti bokap gua kayak 

apa kan.. Karena yang 

    



 

 

 

kenal lebih lama 

dibanding gua itu 

malah adik-adik 

nyokap gua, sama 

nyokap gua itu sendiri. 

Katanya orangnya tu, 

pikirannya di luar 

pikiran yang sekarang. 

Ketika masa orang 

mikir masih pake 

pager, dia tu dah mikir 

mau beli laptop, motor, 

dia dah bisa duluan. 

Jadi orangnya tu 

visioner ke depan. 

Habis itu naluri 

bisnisnya itu jalan 

banget, instingnya tu 

jalan banget. Dan kata 

nyokap gua, eemmm, 

ini gua gak tau bener 

apa nggak, tapi ni kata 

nyokap gua doang yah. 

Ya sebenernya sih 

nggak ada artinya gue 

ngomong nyokap gua 

bohong juga, since dia 

juga peduli juga 

kayanya kok (tertawa). 

Bokap gua kalo 

misalnya baca atau 

ngelakuin sesuatu, itu 

misalnya lu kasi buku 

tuh, setebel ini, dia 

baca. Segini, habis itu 

baca tengah, baca 

belakang lu tanyain 

apapun bisa jawab, dari 

situ. 

44 Jangan-jangna 

bokapmu android? 

Yah, who knows ya? 

Ya intinya, he’s super 

smart. Makanya gue 

convince gue dumbass 

kayak gini (tertawa). 

    

45 Terus menurutmu 

ada perubahan 

sikap, karakter, 

kepribadian? Ya 

Jelas dong. Eee, 

nyokap gue jadi lebih 

strict. Habis itu lebih 

ngepush gua sama 

Terdapat 

tuntutan 

yang lebih 

besar untuk 

lebih 

Tuntutan 

dan 

peran 

anak 

1B +++ 



 

 

 

pokoknya 

perubahan 

mamamu antara ada 

dan setelah nggak 

ada papamu? 

adek-adek gua untuk 

bisa lebih bagus lagi 

dari sebelumnya, 

dengan alesan.. bokap 

nggak ada, kamu nggak 

bisa rely sama 

siapapun. Ya buktinya 

aja, ya kayak gini kan? 

Makanya kalo kamu 

mau itu kamu harus 

sukses, gimana caranya 

ya kamu harus belajar 

terus! Terus terus! Push 

belajar push belajar. 

Nggak usahlah main, 

nggak usahlah kamu 

nyentuh itu, itu tu 

buang-buang waktu, 

udahlah fokus aja terus. 

mandiri dan 

maju setelah 

ayah subjek 

tidak ada 

46 Nggak usah main.... 

(berbisik) 

Iyaa, nyokap gue tu 

paling anti ngeliat gua 

sama adek-adek gua 

punya waktu luang 

buat main. 

    

47 Dari dulu mamamu 

emang kerja 

sendiri? Apa 

nggak? 

Dari dulu nyokap gua 

emang seneng kerja, 

dia nggak seneng 

nganggur gitu aja 

masalahnya. 

    

48 Dulu kerjanya juga 

ini? Saham. 

Sama, he e. Tapi 

sebelum itu pernah 

sempet bisnis kok. 

Bisnis baju, bisnis 

percetakan, cuma 

berhenti semua tu gara-

gara ditipu orang. 

Karena nyokap gue tu 

yang jadi masalah tu, 

ketika bisnis dia terlalu 

percaya sama orang. 

Jadi kayak, yah kita.. 

konsep bisnis kan kita 

saling percaya satu 

sama lain kan? Nah 

tapi nyokap gue tu 

terlalu percaya sama 

orang lain. Nah 

akhirnya tu nggak 

    



 

 

 

bagus gitu lho. 

49 Terus alesan kamu 

pindah Semarang? 

Ya itu, karena nyokap 

ditawari kerjasama 

sama adeknya. 

Adeknya nyokapku tu 

kontraktor kan, nah 

terus ditawarin mau 

nggak kerjasama, trus 

pindah kesini sekalian 

aja. Jadi bisa kerja 

barengnya tu apapun 

lebih gampang. Nha itu 

alesannya itu, jadi 

pindah semua.  

    

50 Terus udah jalan? Udah selesai.     

51 Apa kerjaannya? Bangun, kan 

kontraktor. Bangun 

kayak ruko gitu lho. 

Rukonya itu ada di 

daerah.. Fatmawati 

bukan sih itu namanya? 

Bukan bukan 

Fatmawati. Soalnya 

kalo kita dari 

Majapahit belok kiri itu 

kan Fatmawati kan? 

Nah daerah situ, he e. 

Deket situ. 

    

52 Terus menurutmu 

pola asuhnya papah 

sama mamahmu itu 

efektif nggak untuk 

perkembangan 

dirimu? 

Mungkin efektif. 

Mungkin! Gua nggak 

tahu. Orang gue 

dijadiin bahan 

percobaannya kok, 

mana gue tau (tertawa). 

Gue gak tau, tapi kalo 

menurut gua sendiri sih 

bisa efektif. Karena kan 

konstan push untuk 

maju terus kan? Cuma 

yaa.. nggak semua hal 

itu positif terus pasti 

ada negatifnya. 

Negative sidenya yaa.. 

terutama untuk gua, 

gua nggak tau untuk 

adek gua. Terutama 

untuk gua, gua merasa 

kayak masa SMP SMA 

    



 

 

 

gua tu, ilang. Karna 

gue nggak bisa bener-

bener enjoy bareng 

ama temen gua, gua 

nggak bisa berbaur 

pergi bareng temen-

temen gua, karna 

konstan push gua harus 

gini itu gini gitu, dan 

mungkin itu bisa jadi 

salahsatu alesan kenapa 

gue jadi susah 

berteman sama orang 

lain ataupun 

komunikasi ama orang 

lain, mungkin darisitu. 

Mungkin, who knows? 

53 Terus kamu merasa 

nggak ada 

perbedaan mamamu 

memperlakukanmu 

sama ade- 

Ada donnnnggggggg. 

Pasti donggggg. Isn’t 
freaking obvious? 

    

54 Sedikit. Boleh 

diceritakan 

perbedaannya 

bagaimana? 

Adek gue yang salah, 

yang salah tu gua. Itu 

satu. Apapun kamu 

harus salah, kamu 

harus ngayomin adek 

kamu, jadi kalo ada 

apa-apa kamu yang 

salah, habis itu... ya 

pokoknya, adek gue 

yang pasti lebih 

diutamakan dibanding 

gua, dengan alesan 

kamu harus pengertian. 

Seperti itu. 

Tapi jadi adek tu juga 

ada nggak enaknya, 

disuruh-suruh 

kakaknya terus. 

    

55 Oh kamu kayak 

gitu ya?! 

Ya iya dong!     

56 Kan berarti 

menurutmu kan, 

agak nggak efektif 

kan pola asuh 

seperti itu. 

Yaaaaa aku nggak tau, 

tapi kan mungkin saja 

efektif. 

 

    

57 Terus ntar kalo Tidakkkk! (tertawa)     



 

 

 

andai saja kau 

punya anak, apakah 

kamu akan 

menerapkan pola 

asuh yang sama? 

Jelas nggak dong. 

58 Kenapa? Kan 

katamu agak 

efektif. 

Ada efektifnya kan tapi 

nggak efektif. 

    

59 Terus menurutmu 

yang efektif yang 

gimana? 

Sebenernya tu bukan 

efektif tapi.. menyiksa. 

Nggak enak! Sebagai 

aku yang ngerasain tu 

rasanya nggak enak 

digituin. Ketika aku 

nggak menguasai 

bidang itu dan aku 

nggak suka di bidang 

itu, tapi aku harus 

dipaksa maju di bidang 

itu tu nggak enak 

banget. Aku lebih 

pengen kalo aku 

ngembangin apa yang 

aku bisa, habis itu yang 

dari itu tu yang dipress. 

Yang dipush terus. 

Kayak misalkan, kamu 

suka biologi, tapi kamu 

benci matematika, 

cuma matematika tu 

penting kamu harus 

dipush terus di 

matematika dan 

biologi, ah, kamu kan 

dah bisa biologi 

ngapain kamu kayak 

gitu, dah fokus aja di 

mat-lah. Nah itu kan 

nggak enak. Kayak.. ya 

ketika sistem 

edukasinya kamu 

ngomong kayak.. ni 

ada banyak hewan, ada 

hewan ABCDEFG, 

banyak banget 

hewannya, tapi untuk 

tapi untuk kesamaan 

semuanya, untuk 

Subjek 

merasa 

sangat tidak 

nyaman 

dengan 

tuntutan 

yang 

diberikan 

orangtua 

Perasaan 2D +++ 



 

 

 

kerataan semuanya, 

kita tesnya manjat 

pohon semua. Ha kan 

nggak fair buat ikan, 

nggak fair buat burung, 

nggak fair buat apa lah 

ya, kurang lebih kayak 

gitu menurut gua. Jadi 

gue pengen, gue 

sesuaiin sama apa 

yang- yaa.. 

60 Demokratis lah ya? Nggak demokratis juga 

sih. 

    

61 Otoriter, heuh! Nggak otoriter, one 

way (tertawa). 

    

62 Olrett, kan tadi 

sudah 

membandingkan 

diri sendiri dengan 

adik-adik, sekarang 

skalanya lebih 

besar. Kalo sama 

sepupu? Bagaimana 

hubungan kamu 

dengan sepupu? 

Om, tante. 

Baik!     

63 Pernah ada crash 

gak? 

Enggak kayanya.     

64 Itu baik karena 

deket atau baik 

karna emang gak 

deket? 

Yang deket ada, cuma 

1. Dari kakaknya 

nyokap gua. 

    

65 Kamu sepupunya 

ada berapa sih? 

Duh, bentar! Ya lu 

bayangin aja 7 orang 

(menghitung). 

Sepuluhan. 

    

66 Ada yang lebih tua 

dari kamu? 

Banyaklah!     

67 O iya ya, kan anak 

ke empat, ouh 

gimana sih! 

(tertawa) Kan, mulai 

gak konsen. 

    

68 Yang deket sama 

kamu itu terpaut 

berapa taun? 

6 years.     

69 Emm, emang 

orangnya ramah? 

Cuma sama gua.     

70 Why? 

Cewek? 

Cewek, he e. Sekarang 

di Jerman orangnya, 

    



 

 

 

Cowok? masih contact-contact 

an sama gue kok. 

71 Jauh sekali. Da yo ne~ Padahal dia 

orangnya baik lho. 

    

72 Udah nikah? (menggeleng) Dia 

bilang nikah itu 

ngerepotin. Dia sih 

seharusnya udah nikah 

sekarang! Orang 

sepupu gue yang 

umurnya di bawah dia 

udah nikah kok. 

    

73 Udah punya 

keponakan dong 

berarti kamu. 

Udah~     

74 Terus menurutmu 

kamu sependapat 

gak sama kakak 

sepupumu yang itu? 

Nikah itu 

merepotkan. 

Jadi kesana arahnya, 

haha! 

    

75 Iya dong, kan ada 

flownya. 

Itu nggak flow, itu 

penasaran doang 

kayanya itu. 

    

76 Kagak cug, ini lho 

ini lho! 

Iya ya ya, percaya gue! 

Percaya gue! Gue 

percaya ama 

pertanyaan-pertanyaan, 

udah! 

Aku sih nggak setuju, 

aku nggak setuju. 

Mungkin kan dia tipe 

orangnya yang seneng 

pergi-pergi, seneng.. 

istilahnya hingar binar 

lah. Kalo misalkan dia 

misalnya harus 

berkomitmen gitu, itu 

akan ngekang dia 

makanya dia nggak 

seneng. Atau mungkin 

dia juga nggak suka 

anak-anak. 

    

77 Tapi dia suka kamu. Kan aku bukan anak-

anak. 

    

78 Kan kamu 

kekanakan tapi 

(tertawa). 

Buajirut, bajirut..!     

79 Terus menurutmu 

sendiri pernikahan 

itu apa? 

Bagaimana? Seperti 

apa? Apa yang 

dibutuhkan? 

Komitmen sih ya. 

Yaaa, no shit lah. 

Komitmen (berpikir)... 

status? Bukan status 

ya? Harta mungkin? 

Since, ya realistis aja 

deh. Lu mau nikah, lu 

    



 

 

 

mau makan cinta 

doang? Ya nggak bisa 

kan. Lha ya, jadi gak 

harus siap cuman itu, 

harus siap secara 

mental juga menurut 

gua. 

80 Paling penting 

komitmen ya tapi? 

Ya kalo nggak 

komitmen gimana mau 

jadi? Kalo tahap 

komitmen aja nggak 

lewat, boro-boro mau 

jadi pasangan. Lu baru 

jadian aja udah putus 

kali, kalo komitmennya 

nggak lewat. 

    

81 Oke, saya terima. Saya tidak.     

82 Lu yang ngomong 

terus lu yang nggak 

terima sendiri 

gimana sih. 

Yaa, yang gue 

ngomong kan soalnya 

belum tentu bener. Ini 

kan cuma menurut gua. 

Pendapat-eee nggak! 

Pasti bener, karena 

pendapat nggak 

mungkin salah. 

Pendapat gua kok. 

    

83 Manut wes manut. Eh serius! Fakta itu gak 

mungkin salah, 

pendapat juga gak 

mungkin salah. Karena 

pendapat setiap orang 

kan mesti beda. 

Menurutmu salah, 

menurutku bener. 

Opini kok, mau 

ngomong apa? 

    

84 Kalo merasa iri 

pernah? Sama 

siapapun. 

Iri? Pernah dong~     

85 Paling sering sama? Paling sering? Gue 

ngiri orang yang beda-

beda kok.  

    

86 Karena apa? They are better than 

me. 

    

87 Lebih baik dalam 

aspek? 

Banyak! Ada yang 

lebih pinter daripada 

gua. Ada yang gua 

ngerasa orangnya tu, 

jauh lebih dewasa 

dibanding gua. Ada 

yang istilahnya 

orangnya tu jauh lebih 

mapan daripada gua. 

Ya itu pasti sirik, gue 

pasti ke satu orang tapi 

    



 

 

 

beda-beda semua. 

88 Terus menurutmu 

tentang anak yang 

manja gimana? 

Kadang-kadang 

bingung, salah siapa sih 

kalo anak manja? 

(tertawa) Itu salah 

anaknya atau salah 

itunya.. yaa disatu sisi 

gua ngeliatnya tu 

geregeten, tapi disatu 

sisi well thats cute gitu 

lho kadang-kadang. 

    

89 Kalo adikmu manja 

gak? 

Nggak, tapi mereka 

rata-rata apatis. Nggak, 

adik gua yang pertama 

yang paling apatis! Dia 

sama sekali nggak 

peduli sama orang lain 

kok. Pokoknya 

urusannya dia ya 

urusannya dia. Mau 

orang lain susahnya 

kayak apa, kalo itu 

nggak ada 

hubungannya sama dia 

ya dia gak akan ikut 

campur. Mau dimintai 

tolong tu juga biasa tu 

ogah gitu lho kadang-

kadang. Jadi ya, heheh, 

jokes on me. 

    

90 Dari kecil sampe 

usia 24 ini, titik 

terendahmu ada di 

usia berapa dan 

karena hal apa? 

Titik terendah ya? 

(berpikir) Emm, 

mungkin 23. 23 atau 

22, sekitar itu. Gua 

ngerasa ancur. 

Studinya nggak bener, 

nggak bisa konsentrasi. 

Nggak ada yang bisa 

dilakuin. Habis itu 

juga, pas pindah kesini 

tu kan juga pas ada 

masalah disananya. 

Jadi kayak.. a lot pile 

of shit ngumpul jadi 

satu, gue bener-bener 

kayak I can’t even 

think straight. Pernah 

beberapa kali gue mikir 

kayak... gimana ya? 

Maybe its better if not 

live gitu. Kadang-

kadang tu pernah mikir 

sampe situ. But I’m 

such a pussy, jadi gua 

nggak berani. 

    



 

 

 

91 Kalo kamu pas lagi 

sedih, kamu lebih 

suka sendirian apa 

cerita sama orang 

lain? 

Sendirilah, karena 

orang belum tentu juga 

mau denger cerita lu 

kok. Ngapain kita harus 

cerita ama orang? 

    

92 Kalo sendirian kan 

kamu butuh 

mengandalkan 

dirimu sendiri 

supaya bisa bangkit 

kan? Nah itu 

biasanya hal apa, 

sumber apa, yang 

bikin kamu 

bangkit? 

Apa ya? Biasa kalo gue 

kaya gitu sih.. kalo 

misal nggak seberapa 

ya, ya gue paling cukup 

browsing internet, cari 

anything fun, meme, 

itu biasa udah bisa 

ngangkat mood lagi. 

Tapi kalo misalnya pas 

parah, malah nggak 

mau ngapa-ngapain. 

Jadi gue cuma di 

kamar, dengerin musik, 

dah diem, nggak 

ngapa-ngapain. Gue 

soalnya nggak tau mau 

ngapain. 

    

93 Misalnya 

menemukan 

masalah yang kamu 

nggak bisa selesaiin 

gitu? 

He e. Karena kalo gue 

ngomong ke orang lain 

pun... gue malah nggak 

pengen orang lain tau 

masalah gue sih kalo 

bisa! Kalo misalnya 

gue lagi ada masalah 

yang dihadepin tu gue 

nggak pengen ada yang 

tau. Karena ditambah 

lagi, gue takutnya 

respon orang lain 

terhadap masalah gue 

itu. Karena banyak 

ketika lu, nggak tau ya 

ini mungkin juga dari 

dulu gua, kalo gua 

cerita masalah ke 

nyokap gua, nyokap 

gua tuh selalu 

ngomong ‘yah kamu 

itu cuma begitu aja 

masalahnya’. Jadi 

kayak.. ah ini paling 

masalahnya juga nggak 

gede menurut nyokap 

gua, gue juga males 

juga cerita, ngapain? 

Respon ibu 

ketika 

subjek 

berusaha 

berbagi 

masalah 

dianggap 

tidak terlalu 

baik 

sehingga 

subjek 

memilih 

menyimpan 

masalahnya 

sendiri  

Hubung-

an dan 

kondisi 

keluarga 
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94 Terus titik 

baliknya? Dulu kan 

kayak ancur gitu 

kan, sekarang 

masih? 

Somehow still 

strugling to get the fuck 

out of it, tapi ya it 

much better lah dari 

yang itu. 

    



 

 

 

95 Yang membuatmu 

bisa bangkit apa? 

Waktu. Yaaa, gue 

literally nggak pernah 

ngapa-ngapain yang 

super banget untuk 

ngelift atau cari cara 

buat ngelift masalah itu 

tu nggak. Jadi ya 

udahlah, just get used 

to it. Dan akhirnya.. ya 

udah biasalah jadi ya 

udah. 

    

96 Menurutmu faktor 

spiritual itu 

berperan penting 

nggak dalam 

kehidupanmu? 

Bukan kehidupan 

sih, dalam cara 

berpikirmu. 

Pada dasarnya gua 

orangnya logis. 

Menurut gua! 

(menekankan) Menurut 

gua, gua tu orangnya 

logis. Gua nggak 

terlalu ngeliat agama 

sih. Karena gua aja ke 

gereja juga baru 

belakangan ini kok. 

    

97 Jadi nggak terlalu 

penting ya? 

Ya nggak tau ya? Gua 

no stick kayanya ya 

itungannya. Bukannya 

gua nggak percaya 

Tuhan itu ada, gua 

percaya tapi kalo 

misalkan suatu ketika 

ada pembuktian kalo lu 

bisa membuktikan 

Tuhan itu gak ada, ya 

gua akan menerima 

gitu. 

    

98 Bukan masalah 

kamu percaya atau 

nggak, tapi kayak 

emmm, ketika 

kamu sedih terus 

kamu berdoa dan 

kamu menemukan 

jawaban gitu lho. 

Well, just like what I 

said. Kalo misalkan 

gua kayak gitu, gua 

gitu gak? Nggak kan? 

    

99 Oke dari psikologis, 

fisiologis, sosial, 

menurutmu yang 

paling rendah 

sekarang ini yang 

mana? 

Semua rendah kayanya. 

Sosial, menurutku yang 

paling rendah tu sosial. 

Karena, nggak tau ya, 

aku sendiri merasa 

terkadang ketika aku 

ngomong sama orang 

lain, apa yang aku 

ekspresikan itu gak 

tentu adalah apa yang 

lagi aku pikirin atau 

aku rasain. Gitu aja sih. 

Jadi rada susah kadang-

kadang untuk korelasi 

    



 

 

 

karena gua nggak 

pengen orang lain tau 

juga soalnya. 

100 Tipu-tipu. Yaaa tipu-tipu bisa! 

Demi kebaikan 

bersama. Dibandingkan 

gua moodnya nggak 

enak, terus gua ngebuat 

satu kelompok 

moodnya nggak enak, 

kayak di JCC gitu jadi 

nggak enak semua 

kan... 

    

101 Dulu pernah punya 

sahabat? Yang 

kamu percaya 

banget. 

Pernah, ada 2 doang. 

Pas SD sama pas kuliah 

di Binus. 

    

102 Sekarang masih 

kontak kan? 

Masih!     

103 Kalo sekarang yang 

di Semarang ini 

kamu nggak ada? 

Boro-boro mau nyari 

sahabat, temen aja 

susah! 

    

104 Ryan? Dia bisa diajak 

ngomong, tapi secara 

personality gua sama 

dia, secara apa yang 

gua suka sama dia, itu 

tabrakan banget! 

    

105 Kan dia sama-sama 

logis to? 

Iya, tapi secara apa 

yang gua suka dan dia 

suka itu beda. Pola 

pikir mungkin bisa 

sama, tapi susah untuk 

nyatuinnya gitu lho. 

    

106 Dengan nggak 

adanya papamu, 

kamu merasa 

ngambil perannya 

papamu nggak? 

Mau nggak mau. Mengambil 

peran ayah 

di keluarga 

Tuntutan 

dan 

peran 

anak 

1B +++ 

107 Menurutmu 

perannya ayahmu 

apa? 

Provider lah. Harus 

bantu, harus bisa 

ngejaga, harus bisa 

ngajarin. Ngajarin 

maksudnya ngasi 

pengertianlah ke adek-

adek gua. Habis itu 

juga harus dewasa lah 

nggak bisa kayak anak-

anak terus, pola 

pikirnya. Ya kurang 

lebih kayak gitu. 

108 Kamu menerima 

nggak? 

Di satu sisi yang mau 

nggak mau, di satu sisi 

ya (berpikir).. gimana 

ya? Rasanya ada yang 

Merasa tidak 

lengkap dan 

kosong atau 

hampa 
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ilang memang, cuma ya 

ini kan apa yang harus 

dilakuin kan. Ya udah, 

kulakuin. 

109 Sekarang masih 

dilakuin secara 

terpaksa atau 

ikhlas? 

Ya udah lama sih ya 

udah.. gimana ya? 90% 

ikhlas gitu? Karena 

kadang-kadang rasa 

menyesal atau kecewa 

tu ya ada, tapi kan 

nggak setiap saat gitu 

lho. Jadi kadang-

kadang kayak, njir 

kenapa harus begini, itu 

tu kayak sempet 

beberapa kali 

kepikiran, cuman ya 

habis itu ya.. sudah. 

Kurang lebih kayak 

gitu. 

Sempat dan 

beberapa 

kali muncul 

perasaan 

tidak terima 

dan kecewa, 

akan tetapi 

selalu dapat 

diikhlaskan 

subjek 

Perasaan 2D +++ 

110 Kira-kira karakter 

mamamu yang 

pengen kamu 

contoh karakter 

yang apa? 

Pengen contoh tapi 

udah kesampaian apa 

belum? 

    

111 Yang belum dulu. Tekun.     

112 Kamu nggak tekun? Nggak! Serius.     

113 Terus? Pengertian.     

114 Ya kalo itu iya. (tertawa) ternyata 

orang lain aja, yaa 

orang lain pasti bisa liat 

lah! 

    

115 Nggak nggak, 

pengertian kok. 

Mengerti muke lu.. 

apalagi ya? Paling itu 

sih. 

    

116 Terus kalo dari 

papamu? 

Kharismatiknya. Bokap 

gue tu kharismatik 

banget lho, gue pengen 

itu. Sama, ya tapi kalo 

yang ini gua nggak tau 

bisa ngelakuin atau 

nggak ya, gimana 

caranya dia bisa baca 

buku cuma ngeliat 

tengah depan belakang 

terus bisa apal semua 

tuh! 

    

117 Kalo yang udah 

kesampaian dari 

karakter mamamu? 

Nggak ada kayanya.     

118 Terus, satu kata 

yang 

menggambarkan 

dirimu? 

Ampas!     

119 Kalo yang (berpikir) satu kata ya?     



 

 

 

menggambarkan 

mamamu, satu 

kata? 

Susah kalo satu kata.. 

120 Ya mungkin biar 

gampang sifat 

paling menonjollah. 

(berpikir) Super, 

maybe? Ya kayak, she 

can almost do anything 

gitu lho, menurut gua. 

Jadi ya.. thats fucking 

amazing, in my 

opinion. 

    

121 Kalo papamu? Satu kata? Douchebag.     

122 Apa itu? Asshole? Douchebag tu 

kayak lebih brengsek 

lah intinya. 

    

123 Kamu bisa 

menjelaskan daya 

juang gak? 

Daya juang ya? Hmm, 

kalimat gua nggak akan 

enak nih kayanya. 

Daya juang tu kayak, 

perseverance yang kita 

punya ketika kita ingin 

achieve sesuatu. 

Ketekunan yang kita 

punya dan kita lakukan 

untuk mengachieve 

sesuatu sampe hal yang 

kita pengen itu dapet. 

    

124 Kamu menilai daya 

juangmu berapa? 0 

sampe 10. 

Depends untuk apa 

dulu, pasti beda. 

Karena ada hal yang 

penting dan nggak 

penting. Ada yang bisa 

diprioritaskan sama 

yang tidak 

diprioritaskan. 

Kalo yang tidak 

diprioritaskan mungkin 

2 sampe 3, like I don’t 
really give a shit about 

itu jadi yaaa, heh. Kalo 

misalkan yang bener-

bener penting, gua bisa 

10 11 kali. 

    

125 Yang bener-bener 

penting itu apa? 

Ya relatif, waktu kan 

berubah-ubah. Kaya 

misalkan.... apa ya 

nggak ada yang penting 

belakangan ini 

(berpikir). Nggak ada 

yang penting kayanya 

belakangan ini. Kan 

gue dah bilang gua 

nggak ngapa-ngapain 

belakangan ini. 

    

126 Jangan-jangan 

hidupmu penuh hal 

Well, like.. it doesn’t 
really matter anymore, 

    



 

 

 

penting dan 

masalah tapi kamu 

cuek aja? 

maybe.. who knows? 

Mungkin aja. 

127 Skripsi? Penting, tapi kan 

pentingnya nggak 

sampe prioritas tiap 

hari harus ngerjain. 

Nggak gitu juga. 

    

128 Terus menurutmu 

sumber yang 

membuatmu 

bertahan dan 

semangat apa? 

Do I look like a high-

spirited guy? No, kan? 

    

129 Berarti kamu nggak 

punya? 

No, maybe? Karena 

gue ngejalanin kayak 

flat aja. Cuma kalo 

untuk orang, misalkan. 

Kan gue ngomong ama 

lo kan gue nggak 

pernah dendem sama 

orang, tapi gua kalo 

bisa tu jaga jarak. 

Cuma ada rasa pengen 

bales tapi balesnya tu 

nggak secara langsung. 

Menurut-nggak tau ini 

prinsip gua aja ya.. best 

card of revenge, itu tu 

being success! Ketika 

orang nggak bisa 

ngomong-ngomong 

apa, lo kayak ‘ha, ya 

terserah dulu lu mau 

ngapain gua’ tapi 

sekarang gua begini 

dan begitu, lu mau 

ngomong apa? 

    

130 Sukses? 

Definisikan sukses 

menurutmu, skor 

maksimal 30! 

(tertawa) Sukses ya? 

(berpikir) When I can 

have anything that I 

want. 

    

131 Berarti lebih ke 

materi? 

Bisa, tapi kan apa yang 

gua mau nggak selalu 

materi. Meski mostly 

apapun yang kita 

butuhkan itu materi. 

Karena, nggak tau ya, 

mungkin.. cowok tu 

kebanyakan dinilai dari 

materi juga kayanya. 

Jadi mau nggak mau 

kita pasti kesana 

arahnya ngomongnya. 

Kaya misalkan, lo ada 

pilihan cowok biasa, 

    



 

 

 

tapi kaya. Atau cowok 

ganteng, tapi biasa? 

Pilih yang mana. Kalo 

misalkan lo-nya dari 

keluarga yang mampu 

lo akan ngomong yang 

ganteng aja nggak 

punya apa-apa gapapa. 

Tapi kan, kalo kita 

ambil pukul rata, orang 

kan pasti nyarinya yang 

kaya. Makanya darisitu 

kan, worth cowok itu 

kan dilihat dari 

hartanya. Biasanya 

(menekankan)! Nggak 

selalu, tapi biasanya. 

132 Terus harapanmu 

apa? Misal yah 

semoga gue bisa 

jadi cowok yang 

begini! 

Gue bisa lebih baik dari 

kemarin aja udah 

lumayan kok, gak perlu 

muluk-muluk. 

    

133 Terus kamu milih 

supporting woman 

atau alfa woman? 

Supportinglah~ Isn’t it 
obvious? 

    

134 Kenapa? Kenapa ya? Gua lebih 

suka yang feminin aja. 

Biasa kalo supporting 

woman tu lebih 

feminin daripada alfa 

woman. Lagipula juga 

bisa jadi karena 

reverse.. magnetic.. 

daya tariknya gitu lho. 

Karena biasa kan kayak 

cowok yang maskulin 

itu akan menarik cewek 

yang feminin karena 

gender rolenya 

berbeda. Tapi kalo 

misalkan kamu itu 

cowok yangkayak 

somehow.. iyah, kayak 

gitu lah ya namanya, 

itu akan lebih menarik 

cewek yang dominan 

atau istilahnya 

maskulin. Karena 

mereka kan, namanya 

gender, mereka kan 

pasti akan narik satu 

sama lain yang beda. 

Kalo misal kamu 

gendernya maskulin 

kamu akan narik yang 

    



 

 

 

feminin, kalo misalkan 

kamunya feminin, itu 

akan menarik orang 

yang maskulin. Begitu 

juga ketika in 

relationship juga, 

ketika kamu 

memainkan gendermu 

sebagai provider atau 

alfanya, yang cewek 

akan mau nggak mau 

mainin provider. Kalo 

misalkan si ceweknya 

yang jadi provider dan 

bukan si cowoknya, itu 

hubungan nggak akan 

lancar menurutku. 

Karena mau nggak mau 

cewek itu harus ambil 

bagian yang cewek itu 

nggak bisa dan nggak 

suka, nha itu tu pasti 

nggak akan jalan. Pasti 

gitu, makanya. 

Seharusnya itu aku 

cuma teori doang lho 

ya. Dari baca buku, jadi 

jangan tanya. 

135 Aku paham kok, 

kan kamu orang 

yang sangat teoritis 

dan logis. 

Nggak, aku bajingan 

(tertawa). 

    

136 Kesanmu jadi anak 

pertama yang ada di 

dalam keluarga 

single parent apa? 

Repot (tertawa). Tapi 

tu emang, repot. 

Karena kamu harus 

serba bisa, kamu harus 

serba di atas yang lain 

karena harus ngasi 

contoh. Kamu nggak 

boleh ngelakuin hal 

negatif atau yang tidak 

sesuai karena itu 

diasumsi akan jadi 

panutan yang lain. Jadi 

mau nggak mau kamu 

harus ngasih, gimana 

ya kayak.. set jadi 

panutannya. Kamu 

diharapkan ngelakuin 

itu. Gitu aja, makanya 

jadi repot. Karena apa 

yang kamu lakuin 

harus bener-bener 

dipikir dulu. 

Selain 

mengambil 

peran ayah, 

subjek juga 

memiliki 

tuntutan 

sebagai 

kakak tertua 

yang harus 

menjadi 

panutan 

untuk adik-

adiknya 

Tuntutan 

dan 

peran 

anak 

1B +++ 

137 Kalo positifnya ada Apa yang gue lakuin     



 

 

 

nggak? lebih cepet daripada 

apa yang harusnya gua 

lakuin. Jadi misalkan 

disatu sisi ketika yang 

lain itu masih belajar 

ini belajar itu, gue tu 

udah harus ngeforce 

diri gua untuk belajar 

yang lebih. Jadi ketika 

dihadepin dengan satu 

masalah yang sama, 

gue tu udah bisa 

ngehandle duluan 

dibanding yang lain. 

Buat gua gitu sih 

positifnya. 

138 Persentase kamu 

menilai kebutuhan 

psikologismu? 

Yang kayak tadi 

hobi, 

perkembangan diri, 

dll. 

Mungkin around, 

roughly ya.. 15.. 20%? 

    

139 Jinjja? Kalo 

fisiologis? Berapa 

persen tingkat 

kepuasan dalam 

aspek fisiologismu. 

Hmmm, 60?     

140 Kalo sosial? Minus boleh nggak sih 

(tertawa)? 

    

141 Oke, minus boleh. Minus 40.     

142 Minus 60-nya 

kemana? 

Makin parah dong! 

Ya.. it’s bad, tapi 

nggak sampe gua 

nggak bisa punya 

temen banget sama 

sekali dan bahkan 

nggak bisa ngomong 

kali! Ya gitu lah. 

    

143 Kalo yang fisiologis 

kan 60, 40-nya 

karena apa? 

Susah ya kalo misalkan 

ngomong masalah 

kebutuhan tu ya, kita 

ada kebutuhan apapun 

tu ya nggak akan 

pernah terpenuhi. Pasti 

akan terus nambah 

nambah nambah terus, 

jadi ya percuma juga 

kalo kita mesti ngasih 

nilai itu 8 atau segala 

macem ya. Kita akan 

konstan mau yang baru 

lebih bagus lebih 

banyak lebih ini lebih 

itu ya nggak ada 

    



 

 

 

habisnya. Jadi ya 60 aja 

sih menurutku. 

144 Kalo yang 

psikologis kan, ya 

anggep aja 20 lah 

ya nilainya. 

17 setengah lah, kita 

ambil yang tengah-

tengah. Hayo berapa 

hayooo~ 

    

145 Berarti berapa tuh! 

82 setengahnya 

kemana? Karena 

hal apa? 

Karena menurut gua, 

gua seharusnya bisa 

lebih bagus daripada 

sekarang. Gua ngerasa, 

apa yang bisa gua dapet 

itu bisa lebih dari ini. 

Tapi entah kenapa gua 

cuma bisa seperti ini. 

    

146 Kamu nggak bisa 

menemukan 

jawabannya? 

Nggak, kalo misalkan 

gua bisa, gua nggak 

akan bermasalah.  

    

147 Terus kalo kita 

rangkum, namanya 

Life Satisfaction. 

Berapa persen? 

(berpikir) 25 setengah 

(tertawa), 25 25 25. 

Lebih ke arahnya ke 

gua nya sih 

masalahnya. Gua 

nggak puas sama diri 

gua sendiri. 

    

148 Berarti yang 

memegang peranan 

paling penting itu 

psikologisnya? 

Padahal sosial dapet 

minus lho. 

Justru masalahnya 

karena gua di psikologi 

gua sendiri tu nggak 

bisa, karena gua susah 

berteman sama orang 

itu berdampak gua 

punya sosial. 

    

149 Terus yang 

berdampak ke 

perkembangan... 

maksudnya... yang 

membuat 

psikologisnya gak 

rapi itu apa? 

PTSD, mungkin? 

(tertawa) Ya who 

knows? Bisa jadi. 

Mungkin nggak PTSD 

juga kalo itu, lebay 

banget kalo PTSD. 

Nggak tau, rasa 

percaya sama orang 

jadi rada nggak ada. 

Kayak.. nggak semua 

orang bisa dipercaya 

jadi ya, haah. Jadi 

mungkin karena ada 

self untuk.. orang tu 

semua orang tu nggak 

bisa dipercaya, jadi 

kayak ada gap gitu lho. 

Mau apa-apa tu udah 

gap duluan, mungkin 

itu. Mungkin~ I’m not 

really sure myself tho. 

    

150 Seingetmu kamu 

mulai punya pikiran 

seperti itu sejak 

Awalnya.. bibitnya ya.. 

itu pas dulu gua di 

gereja. Gua anak rajin 

    



 

 

 

kapan? 

 

 

 

 

Pas maen... 

lho ke gereja lho, hah 

boro-boro cuman hari 

minggu, gua hari sabtu 

hari kamis hari jumat 

aja gua samperin gereja 

gua yang pas maen. 

Nggak, jadi emang pas 

sekalian jalan aja 

makanya sekalian 

mampir 

151 Terus di dalam 

gereja itu apa yang 

terjadi di dalam 

sana? 

Orang yang cukup gua 

percaya, ya istilahnya.. 

deket lah ama gua. Itu 

secara nggak langsung 

ngebackstab dari 

belakang. Halnya 

sepele sih, tapi tu 

nggak enak rasanya. 

Dari itu.. habis itu, ya 

itu masalah pas 

sebelum gua pindah 

kesini. Itu juga, karena 

gua ngerasa, kalo 

misalkan gua ngelakuin 

the best yang gua bisa, 

maka orang itu juga 

akan ngelakuin the best 

buat gua, pikiran gua. 

How wrong am I? 

    

152 Oh ya.. kakekmu 

itu nggak ada 

kapan? 

2006.     

153 Emm, berarti pas 

kamu SMP? 

Tanggal 12, bulan 12, 

tahun 2006. 

    

154 Terus ada yang 

berubah? 

Yaaa gimana ya? 

Rasanya awalnya rada 

aneh aja biasa nyokap 

gua kan sering nelfon 

bokapnya kan, kakek 

gua. Dan gua tu pasti 

ikut ngomong, disitu. 

Terus nggak pernah 

nelfon sama sekali, 

cuma nelfon nyokap.. 

kan waktu itu kan, 

nenek gua, tu udah 

kena stroke. Jadi 

ngomongnya tu rada 

susah. Dan gua tu 

nggak terlalu deket 

jadinya sama nenek 

gua. Jadi nyokap gua 

nelfon nenek gua, gua 

juga bingung kadang-

kadang nenek gua tu 

    



 

 

 

ngomong apa. Jadi 

kayak, hah...? terus itu 

kayak iya, he e he e, 

cuma gitu doang. Jadi 

kurang bisa deket. 

Paling beda rasanya 

disitu sih. Kayak lebih 

sepi aja. Biasa setaun 

sekali ada yang dateng, 

buat mampir, ini nggak 

ada. 

155 Oke, untuk 

sekarang cukup 

sampai disini ya. 

Terimakasih atas 

waktunya! 

Yokkk.     

 

  



 

 

 

Subjek 2 

Sabtu, 21 April 2018 

No Tanya Jawab Analisis Tema Koding Intensitas 

1 Boleh dimulai 

dengan 

menceritakan 

kegiatan sehari-

harinya? 

Sehari-hari~ 

(tertawa) sehari-hari 

ya saya cuman 

bekerja. Saya bekerja 

sebagai karyawan di 

salahsatu hotel di 

Semarang. 

Hotel, tittt, haha! Ya 

sehari-hari saya 

kerja. Untuk jadwal 

kerja saya gak selalu 

sama, kadang masuk 

pagi. Jadi lima hari 

saya masuk kerja, 

satu hari saya libur. 

Bisa aja misal lima 

hari itu pagi terus 

saya libur, lima hari 

ke depannya saya 

sore, terus libur lima 

hari ke depannya 

saya malem. Jadi 

jadwalnya gak tentu. 

Selain itu aktivitas 

saya selain bekerja ya 

untuk mencukupi 

kebutuhan saya dan 

keluarga dan adek 

saya, saya juga cari 

tambahan di luar 

pekerjaan. Tambahan 

bisa berasal darimana 

saja (tertawa). 

Contohnya saya 

nyambi.... nyambi ki 

Bahasa Indonesia ne 

opo? Part time? Yah, 

freelance freelance. 

Freelance sebagai 

seorang penari. 

Penari biasa ya bukan 

penari yang ada di 

klub. Jadi untuk ngisi 

acara seperti 

gathering atau 

    



 

 

 

wedding atau 

birthday atau apa.. 

seperti itu. Ya itu 

kegiatan sehari-hari 

saya. 

2 Jadi kerja aja ya kak 

ya? 

Ya, kerja aja     

3 Terus kalau 

misalnya pas hari 

minggu atau hari 

libur gitu ngapain 

kak? 

Kalo hari libur 

biasanya.. seringnya 

si buat istirahat. Kalo 

nggak misalnya 

istirahat ya biasanya 

ketumpukan ada job. 

Kalo nggak job ya 

istirahat. 

Kalo nggak ya pergi. 

Pergi sama mamah, 

sama adek~ 

    

4 Ohh.. kakaknya gak 

diajak kak? 

Ndak suka (tertawa). 

Ndak mau ikut og. 

    

5 Oh ndak mau ikut. 

Terus kalo hobinya 

kakak apa? 

Hobiiiii... (berpikir) 

Hobi saya tidak 

tersalurkan, saya 

suka belanja. Hobi 

saya belanja, 

perawatan, tapi tidak 

tersalurkan. 

Tidak dapat 

menyalurkan 

hobi dengan 

maksimal 

Hobi 2C + 

6 Belanja apa? Ya belanjaaaa semua 

yang bisa dibeli. 

Barang yang lucu-

lucu. 

    

7 Oh, aksesoris gitu 

ya? 

Aksesoris ndak 

terlalu sih. 

    

8 Lha katanya barang 

lucu? Kaya saya 

gitu, haha. 

Haha. Krim mata tu 

lucu. Skincare atau 

fashion. 

Selain itu juga dance. 

    

9 Tertarik sama, apa 

ya maksudnya, 

perawatan rambut, 

perawatan wajah, 

perawatan tubuh 

gitu ya kak? Asik 

tuh kak, boleh 

ngajarin saya 

(tertawa) 

Iya (tertawa)     

10 Terus kalo nari itu 

bukan hobinya 

Hobi juga.     



 

 

 

kakak? 

11 Oooo, kan selain 

nari kan hobinya 

yang utama itu 

perwatan itu tadi 

kan, yang tidak 

tersalurkan. 

Nah, kira-kira.. 

maksudnya gimana 

ya, eeee pelariannya 

kakak ketika ada 

masalah tu ke apa 

gitu? 

Iya benar sekali. 

 

 

 

Ooo ya ya ya. 

Pelarian kalo ada 

masalah atau lagi 

butek gitu to maksud 

e to? Ya nomor satu 

ke dance sih. Soal e 

kalo dance tu kan 

enak. Selain tu kan 

kaya workout, 

exercise. Tapi, enak e 

adalah.. itu aku juga 

sama rileksi 

ndengerin musik gitu 

lho. Selain 

menenangkan pikiran 

juga menenangkan 

badan (tertawa) 

Menenangkan fisik. 

Maksud e tu kan ada 

workout e kan itu 

juga untuk relaksasi 

otot-otot. Aku itu sih 

pelariannya. 

    

12 T-tahun ini kakak 

umur berapa? 

Oooo.. 

Nggak, masih muda. 

Kan seumuran sama 

saya, haha. 

Iya, boleh. Srut srut 

srut oke~ 

Tahun ini saya 

menginjak usia 22 

tahun. 

Wes tuo ndes (bisik-

bisik) 

Ya ampun~ Saya 

minum dulu ya. 

    

13 Nah, kak kalo boleh 

tahu. Eaaa, boleh 

dong diceritain.. apa 

ya, kayak 

pengalaman 

pendidikannya. 

Pengalaman 

pendidikan saya, ya 

seperti yang lainnya, 

pada umumnya. 

Playgroup, kalo 

nggak salah inget sih 

playgroup dulu. 

Bener rak yo? Sek 

sek, seingetku sih 

playgroup. 

Playgroup, TK A, TK 

B, SD, SMP, SMA, 

    



 

 

 

kuliah. Cuman 

kuliahnya ndak 

sampe selesai. Jadi 

ya kalo ijazah ya 

cuma sampe SMA 

sih pendidikannya. 

Itu pendidikan yang 

formal. 

14 Kuliahnya nggak 

selesai kenapa, kak? 

Kuliahnya gak 

selesai ya ada 

masalah. Faktor 

utama ya karena 

ekonomi dan juga 

keluarga. Faktor itu 

yang paling... bukan 

yang paling ya, 

memang itu yang 

membuat tidak 

melanjutkan kuliah. 

Pendidikan 

terhambat 

karena faktor 

ekonomi 

Ekonomi 3A + 

15 Eeemmm, dan 

memilih untuk 

bekerja karena 

faktor finansial itu 

tadi ya? 

Bisa, ini hape murah 

kok, jadi kerekam 

semuanya. Wingi 

wae kerekam og. 

Jelas lah.. Kan dewe 

ngomong banter 

(tertawa) 

Iya bener. 

 

 

Sek aku meh tekon, 

iki opo rak rame ya 

suarane? (tertawa) he 

e to? Jelas suarane? 

Oke oke. 

    

16 Nah, kakak ini kan 

anak keempat ya 

dari lima 

bersaudara. Terus 

kakak-kakaknya, 

kalo boleh tau, 

terpautnya berapa 

tahun sama kakak? 

Yang paling tua, itu 

terpaut lima tahun. 

Yang kedua tu tiga 

tahun. Yang atas, 

yang persis lagi tu 

dua tahun. Sama 

yang terpaut sama 

adekku itu 

(menghitung) 18 

tahun...., 17 tahun! 

    

17 Oh, 17 ya? Salah 

ingat ya? (tertawa) 

Maaf 

matematikanya.. agak 

bodo (tertawa geli) 

    

18 Oke, nah. Tapi kan 

kakak kan paling 

nggak pernah.. 

pernah, eeee apa ya.. 

 

 

 

 

    



 

 

 

mencecap 

pendidikan kuliah 

gitu. Wejian, 

gayanya bahasa 

saya. Wwoooouuu~ 

Nah waktu dari- 

(tertawa) 

Kalo dari TK, SD, 

SMP, SMA, kuliah. 

Kuliah tu sampe 

semester berapa ya? 

Oh, sampe semester 

dua itu, kakak 

paling punya banyak 

teman, itu di jenjang 

yang apa? Teman 

dekat. 

Makasih lho 

(terharu) Ow taik 

(tertawa) 

 

 

(minuman tumpah) 

Ngecrot rak 

ngomong-ngomong 

ndeng. 

 

 

 

 

Sampe semester dua 

selesai. 

 

SMA. 

 

 

 

 

(terharu) tapi koe rak 

tak itung (tertawa) 

19 Terus kalo kuliah 

emang gak punya 

banyak temen? 

Ya banyak temen. 

Tapi gak deket. He 

em, tadi kan yang 

ditanyain yang deket. 

Hahahaha, gateli 

ndeng. Ihihihihihi. 

    

20 Nah kalo sekarang 

ini, lingkup 

pertemanannya ada 

yang dekat kayak 

waktu dulu SMA 

atau nggak? 

Deketnya deket. 

Cuman deketnya gak 

tahu ya gimana 

ngomong e. 

Deketnya tu beda 

gitu lho. Ya, deket, 

cuman... apanya ya? 

Jenis pertemanannya 

kayak beda gitu lho. 

    

21 Ooo, jenis 

pertemanannya 

kayak gimana tu 

kak? Kayak 

profesionalitas aja 

gitu? 

Ya endak, lebih 

lebih. Tapi nggak 

sedekat sama temen-

teman yang SMA. 

Dan juga untuk 

pembahasan apanya 

tu beda. Kayak 

lingkup, ya lingkup 

apa yang dibicarakan, 

terus kayak, ya 

bedalah rasane. Ya 

karena mungkin beda 

orang e ya. Cuman ya 

    



 

 

 

deket, beberapa. 

22 Oke, berarti boleh 

saya simpulkan ini, 

lingkungan kerja tu 

kan lingkungan 

yang baru gitu ya 

buat kakak. 

Menurutmu, dari 

skala 1-10, 

penyesuaian dirimu 

di lingkup yang baru 

itu dapet nilai 

berapa? 

(berpikir) ya 8 lah. 

Paling dikit 7. 

    

23 Tinggi juga ya, 

hehe. 

 

 

Spotlight? 

Soalnya saya disana 

tu, sebagai 

primadona. Ya 

gimana ya? 

Ya he e. Soalnya aku 

gak seneng, 

maksudnya yang... 

kan aku kalo ketemu 

orang nyapa, ramah 

gitu, aku gak seneng 

cuman yang diem-

diem, soalnya kan ya 

ketemu tiap hari. Ya 

seperti itu. 

Lebih suka 

bersikap 

ramah dan 

melibatkan 

diri secara 

aktif 

Penyesuaian 

diri di 

lingkungan 

baru 

4A +++ 

24 Nah emang sama 

temen-temen SMA 

udah jarang kumpul 

ya? Jarang ketemu. 

Jarang, jarang 

banget. Ya jarang 

lah. Kan gak bareng 

terus soal e. 

    

25 Oke, mungkin bisa 

diceritain 

pengalaman 

menjalin hubungan 

yang spesial sama 

lawan jenis? Ada 

nggak kak? 

Belum pernah. 

Saya emang nggak 

ada.. nggak tahu ya 

belum ada pikiran 

untuk itu. 

    

26 Kalo cuma 

cemceman? 

Kesengsem doang 

gitu. Crush doang 

gitu. Cuma suka, 

sebatas suka. Ada 

nggak? Pernah 

nggak? 

Sek, tak ileng-ileng 

sek. Sebatas suka pun 

kaya e nggak ada 

deh. 

Tapi yang suka, 

maksudnya, beda kan 

antara suka pengen 

kenal sebagai temen 

atau suka, ya maksud 

e, ya gitu lah. Nggak 

    



 

 

 

pernah. 

27 O berarti memang 

nggak pernah ada 

pikiran buat pacaran 

gitu ya. Kenapa ig 

kak? 

Pengennya langsung 

nikah. 

    

28 Ooooo, target nikah 

umur berapa kak? 

Modiar, hahaha. 

Ndak ada, ndak ada. 

Belum punya target. 

    

29 Tapi emang nggak 

ada pengalaman 

sebaliknya gitu? 

Maksudnya ada 

cewek yang 

menyatakan cinta ke 

kakak, ke dirimu? 

Ada, SD ya. Tapi 

nggak diitung. 

    

30 Oh SD. Cinta 

monyet lah ya itu. 

Oooo, SMP SMA 

kuliah, kerja ini 

nggak ada kak? 

Yang lawan jenis 

lho kak tapi kak. 

Boleh diceritakan 

kak. 

Adanya yang sesama 

jenis. (berpikir) SD, 

nggak ada. SMP, 

nggak ada. SMA... 

kui no rak ono sopo-

sopo sekolah e 

(tertawa) 

Kuliah pun..... ada 

sih. Ya bukan 

ngomong ya, cuman 

menunjukkan gerak 

gerik into something 

gitu. 

    

31 Hm, ingin PDKT 

gitu lah ya. 

Cowok tapi.     

32 Oooo.. terus 

tanggapannya kakak 

gimana? 

Ya tetep tak 

tanggepin ya baik 

aja. Maksud e tapi 

nggak lebih. 

Cenderung 

menjaga 

hubungan dan 

relasi yang 

baik dengan 

orang lain 

Relasi 

dengan 

orang lain 

4C +++ 

33 Semisal yang 

mendekati kakak tu 

cewek? 

Tanggapannya 

kakak? 

Pandangan... 

tanggapanku ya tetep 

tak tanggepin positif. 

Maksud e aku bukan 

e aku menerima dia 

sebagai punya 

hubungan, endak. 

Maksudku ya, tetep 

ya.. piye sih namane? 

Ya menjalin relasi 

gitu lah biasa. Soal e 

aku nggak mau, apa 

ya namane? Bikin 



 

 

 

orang kecewa gitu 

lho. Nggak suka 

saya. 

34 Berarti pengen tetep 

ada hubungan yang 

baik gitu lah ya. 

Impresi yang baik. 

He em. Daripada aku 

langsung menolak ya 

kan. 

    

35 Lah emang kenapa 

sih kak? Kok nggak 

mau pacaran dulu? 

Apa yang 

menghalangi? 

Nggak tahu. Kenapa 

ya? (berpikir lama) 

Opo yo aku ra reti ig, 

Stef. 

Mungkin aku pasif ya 

soal e mikir e. Yang 

menghalangi.... ndak 

tahu, entah kenapa 

pikiran kayak gitu tu 

belum ada gitu lho, 

belum muncul. Dan 

aku memang ndak 

berpikir seperti itu. 

Dan aku tipenya 

orangnya pun 

menunggu, ndak 

yang mengejar. Jadi, 

ya nggak pernah sih. 

Kalo ditanya 

kenapanya ya aku 

nggak tahu. Ya gitu.  

Ya dah gitu aja, 

maksud e nggak, aku 

pun kalo ditanyai 

alesan e nggak tau. 

Kok bisa kaya gitu, 

kok bisa kayak gini 

gimana. 

    

36 Jadi emang belum 

ada rasa kayak apa 

ya.. ketertarikan, 

mengalirkan, 

menuliskan kisah 

cinta. Belum ya kak 

ya? Mungkin karena 

sibuk bekerja? 

Belum (pelan). 

Sibuknya endak sih. 

Kalo dibilang sibuk 

bekerja kan ya endak, 

masih bisa 

melakukan hal-hal 

yang lain. 

    

37 Atau mungkin ada 

ketakutan? Untuk 

membina suatu 

hubungan? Atau 

ketakutan gimana 

Kemalasan mungkin 

ya. Ya bukan takut 

sih, maksud e kayak 

(berpikir) pikirannya 

lebih (berpikir) masih 

    



 

 

 

gitu. ke diri sendiri mikir 

e, kayak belum mikir 

ke orang lain. Jadi 

kalo mikir.... ya kan 

fokus e masih ke diri 

sendiri sama 

keluarga. Daripada 

aku mikirin yang lain 

ya kan? Aku belum 

tentu bisa. 

Nyenengke nonik 

wae mbuh-mbuhan. 

Maksud e nyenengke 

keluarga sendiri aja 

belum bisa apalagi 

orang lain. 

 

Nek aku mau ne 

diurusin (tertawa). 

Hahahaha, ki gundik 

sejati ndeng. 

38 Oke, berarti family 

man lah yaaa. 

Nah kalo hubungan, 

kan saudaranya 

kakak banyak nih, 

hubungannya sama 

saudaranya kakak 

gimana? 

Ya. 

 

Ya baik sih sebagai 

saudara. Kalo dulu 

kecil ya sering 

berantem lah, tapi 

sekarang gede ya 

nggak. 

    

39 Paling deket sama? Nha itu, baik cuman 

kita ya nggak terlalu 

deket. Deket, cuman 

nggak.. kayak semua 

saling tahu apa yang 

terjadi, nggak. 

Maksud e ya deket, 

baik. Tapi nggak 

semua tahu 

rahasianya atau.. 

selain di rumah 

ngapain aja gitu 

nggak. 

Hubungan 

dengan kakak 

tidak terlalu 

dekat 

Hubungan 

dan kondisi 

keluarga 

1A ++ 

40 Sekadar tahu lah, 

ngerjainnya apa apa. 

Tapi jarang curhat 

gitu lah ya. 

He em, cuma 

detilnya nggak. Kalo 

hubungannya ya 

baik. (diam) sok 

dong. 

    

41 Lah ini kan, eee, Oh, masih. Menjadi Masih ada Hubungan 1A +++ 



 

 

 

intinya boleh 

kubilang kayak jadi 

tulang punggung 

keluarga gitu kan. 

Ketika jadi tulang 

punggung keluarga 

itu meskipun 

hubungannya tidak 

terlalu dekat dengan 

saudara yang lain itu 

apakah masih 

bekerjasama? 

satu tulang punggung 

to? Ya masih sih. 

Soalnya.. kalo kayak 

kakakku, itu kan 

semuanya udah kerja. 

Yang satu kerja, ya, 

freelance, ngelesi apa 

apa gitu. Lumayan 

lah dapetnya, tapi ya 

nggak banyak. 

Cukuplah buat dia 

sendiri. 

kerjasama 

untuk 

menanggung 

keperluan 

keluarga 

dan kondisi 

keluarga 

42 Pernah ada cekcok 

gitu nggak kak? 

Yang gede banget, 

yang membekas. 

Pernah. 

Oh, yang kalo itu.... 

gede banget... kalo 

yang gede banget 

menurutku kan yang 

sampe apa, teriak-

teriakan lah, sahut-

sahutan, mungkin ya 

pukul-pukulan, kalo 

sampe kaya gitu sih 

ndak pernah. 

Ya paling sekedar 

terucaplah suatu 

kata-kata, dah terus 

diem gitu tok. 

    

43 Kalo yang paling 

membekas, 

pengalaman tidak 

mengenakkan 

dengan saudaranya 

yang apa kak? 

Karena masalah 

apa? 

Ini bukan ke aku sih 

yang kena. Aku 

melihat, mendengar.. 

merasakan (tertawa) 

mengetahui. 

Beberapa bulan yang 

lalu kayanya. 

Barusan, awal bulan 

po ya? Masalah 

keuangan. 

Kakakku kan yang 

nomor 1, ngelesi itu 

kan. Maksud e dapet 

e kan ya lets say, ya 

rata-ratanya, ARR-

nya, averagenya tu ya 

mungkin 1 juta 

sebulan. Nah 

sedangkan kakakku 

yang nomor 2... yang 

nomor 3 maksudku. 

    



 

 

 

Yang nomor 3 di 

rumah, tu kan dia 

sebulannya bisa 

empat gitu, aku pun 

ya sebulan bisa 

segitu. 

Nha dan kakakku 

yang nomor 3 kan 

semua dikasi, 

maksud e kan, kalo 

kita uang, gaji, kaya 

gitu kan langsung 

disetor ke bank kan. 

Bank Mami (tertawa) 

soal e dia kan yang 

ngurus. Soal e mami 

nggak kerja, jadi 

mami aja yang 

ngurus. 

Kalo kakakku yang 

nomer 3 tu ya semua 

dikasi langsung. 

Begitu dia dapet uang 

bulanan langsung 

dikasi, ‘mi, aku dapet 

segini’ blablabla. 

Cuman mungkin kalo 

lagi butuh-butuh dia 

minta sangu. 

Mungkin 2 hari 

sekali apa 3 hari 

sekali gitu minta 

sangu. 

Kalo aku, kalo aku 

ndak tak kasi semua. 

Jadi, kalo aku, misal 

aku bilang dulu ‘mi, 

bulan ini aku butuh 

ini ini ini’, ya range e 

maksimal 700, nha 

sisane tak kasi 

semua. 

Nha, kakakku juga, 

yang nomer 1 

semuane dikasi ke 

mami. Nah, terus.. 

waktu kemarin itu, 

terjadilah namanya 



 

 

 

komputernya rusak. 

(tertaawa) lha kalo 

itune yang rusak, aku 

ndak mudeng. Nha 

komputer e rusak, 

terus itu kan kondisi.. 

ya uang e masih 

cukup lah tapi buat 

yang laen gitu lho. 

Soal e katane 

kakakku, katane tu 

minimal 500 

benerinnya. Si 

kakakpun bertanya 

pada si mami, ya kan. 

‘Mi, ada nggak uang 

segini buat benerin 

komputer paling 

ndak 500’. ‘Ya ada 

tapi tu kan uang e 

buat yang laen’. Buat 

bayar listriklah, bayar 

motorlah, bayar 

cicilan lah, bayar 

internet lah, buat 

makan lah, uang 

sekolah nonik lah, 

kan semua udah 

dipisah sendiri-

sendiri kan. Dah 

ditaruh amplop 

masing-masing. Nah 

akhirnya, mungkin 

karena mami juga ya 

maksudnya, mami 

kan mau adil gitu lho, 

ndak semua ndak 

salah satu tok paling 

disayang. Lha mami 

bilang, ‘ya kamu to 

oh cari apa tambahan 

apa gitu’. 
Nha gak tahu ya, 

mungkin si kakak 

lagi capek, terus si 

kakak pun berkata 

seperti ini dalam 

bahasa jawa ngoko, 



 

 

 

‘yo ngko nek ono 

duit meneh paling 

mbok jipuk meneh’. 
Bilang gitu ke 

mamiku dan aku 

langsung terdiam 

beberapa detik. Ke-

stun aku, haha. Aku 

langsung ngomong 

sama mami, ‘ya 

ampun mi, sabar ya. 

Maaf ya mi belum 

bisa.. 

membahagiakan 

orangtua’. Ya ndak, 

itu tok sih. Itu yang 

paling membekas 

kemarin. Maksud e 

kan ndak sepatutnya 

dia berkata seperti itu 

gitu lho ke mami, ke 

orangtuanya. Toh ya, 

maksud e tu dah jadi 

tanggungjawab dia, 

apalagi dia anak 

paling besar. Bukan e 

aku membedakan 

antara yang besar dan 

yang kecil, tapi kan 

memang itu, 

logikanya kayak gitu 

to. Wong dilihat dari 

segi usia juga lebih 

dewasa, harus e kan 

pemikiran, 

tanggungjawab, 

semuane kan dia 

lebih gitu lho 

daripada adek-

adeknya. Tapi apa 

yang terjadi malah 

endak. Dan dia tu 

endak bisa mikir 

seperti itu gitu lho. 

Seperti yang kayak 

aku pikirke, kaya 

mami pikirke tu ndak 

bisa. Dan dia ya, ya 



 

 

 

seperti itu.  

44 Berarti aku boleh 

simpulkan kamu tu 

kaya pacifist gitu ya, 

jadi kayak.. kalo ada 

masalah lebih milih 

diam gitu lho. 

Damai, peace! Terus 

lebih, daripada 

cekcok sama kakak, 

lebih ngayem-

ngayemin si 

maminya. 

He em. He e ya napa 

ya kok aku gitu ya? 

Ndak seneng gitu lho 

ribut. Jadi kalo gitu 

pun aku jujur, aku 

diem karena aku pun 

kaget. Aku kaget 

nggak tahu harus 

bales apa gitu lho. 

Kayak tertegun 

ngono. Oh my God, 

gitu. 

    

45 Tapi dalam hati, 

kayak ngumpat gitu 

apa, buat hal-hal 

yang nggak kamu 

suka. 

Ya paling gini sih, 

dalam hati aku, ‘ih! 

Tekkeee, kok iso 

ngomong ngono ig’ 
endak sing 

‘jangkrik!’ haha, 

endak sih. Cuman ya, 

apa ya yang 

dirasakan pertama 

kagetnya itu sih.  

    

46 Tapi emang gak ada 

pengalaman yang 

kakak bener-bener 

marah gitu? 

Pengalaman marah. 

Kalo nangis, saya 

tahu banyak 

(tertawa) Kalo 

marah kak? 

(berpikir) marah.... 

kok rak pernah yo? 

Marah marah...? Saya 

tu orang e gak suka 

marah. 

Saya sukanya 

dimarahin (tertawa) 

soalnya saya nakal. 

Saya tu sampe ndak 

inget terakhir kali 

saya marah kapan, 

saking ndak 

pernahnya. Ya cuman 

jengkel-jengkel gitu, 

tapi ndak pernah 

marah besar sampe 

nendang tembok lah, 

opo, salto. 

    

47 Kalo ada kejadian 

itu, kamu lebih suka 

anu ya, kayak.. 

refleksi ya malahan.  

Bukan pijat refleksi, 

bahlul (tertawa) 

Kayak lebih 

Kan capek, harus 

refleksi (tertawa) 

 

 

Iya he e, bener. 

    



 

 

 

memandang dari diri 

sendiri gitu lho 

maksudnya. 

48 Nah oke, berarti 

kalo menurutmu 

sendiri... SWOT 

tahu nggak ya? 

Nah Strenght sama 

Weaknessnya kakak 

apa? 

Lho kan pintar 

merefleksi (tertawa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progress oriented? 

Result oriented? 

SWOT, tahu. 

 

Aduh, aku paling 

ndak bisa ig kayak 

gitu (tertawa). 

Strenght... 

Strenghtnya apa ya? 

Aku ditakoni ngene 

langsung blank 

ndeng. 

Ya strenghtnya kalo 

dari anu sih, saya 

orangnya teliti. Kalo 

dibilang antara skala 

males sama rajin ya 

saya, agak rajin. 

Maksudnya saya 

nggak suka menunda 

pekerjaan gitu lho. 

Saya tu strenghtnya, 

(berpikir) apa ya? 

Maksud e kayak 

(berpikir) tahu 

prioritas yang mana, 

apa yang harus 

diselesaikan dulu. 

Saya bisa multi-

tasking, telfon sambil 

ngobrol sama tamu 

ya kan? Apalagi ya? 

Kalo masalah kerja 

strenghtnya.. kan ono 

loro yo sing result 

oriented mbe opo 

ngono ki lho. Pokok 

e sing satu cuman 

lihat hasil e, ya aku 

ndak sih ya. 

    

49 Kalo kamu lebih 

oriented kemana? 

Ke hasil atau ke 

proses? 

Ya hasil sih. Tapi kan 

tu maksud e bikin 

kerjaku jadi lebih 

cepet. Kan kalo 

hasilnya bener, mesti 

kan prosesnya juga 

gak mungkin salah 

    



 

 

 

kan. 

Nha kalo 

weaknessnya itu saya 

orangnya sensitif, 

perasa, sangat perasa 

(berpikir) moody! 

Oh, tadi strenghtnya 

tak tambahin ya, 

flashback ya. 

Strenghtnya itu saya, 

ehem, ya karna saya 

perasa itu, saya 

penyabar orang e. 

Saya tidak suka 

keributan, saya suka 

yang damai. Menurut 

saya itu kelebihan ya. 

Terus saya ramah! 

Sampe dibilang 

murahan (tertawa)  

Nek dah, 

weaknessnya.. kalo 

weaknessnya tadi. 

Sensitif, perasa, 

moody. Moody kata 

orang sih, padahal 

menurutku ya endak. 

Yaaa, moodynya tu 

tapi masih bisa tak 

kontrol. Ndak yang 

bipolar, dari yang 

seneng banget tiba-

tiba down banget. 

Masih bisa tak 

kontrol. Tapi 

pelariannya ya paling 

aku, menyendiri gitu. 

Moody, apa lagi ya? 

(berpikir) Yang saya 

sadari kelemahan 

saya adalah saya, 

karena saya orang 

nya menunggu, 

maksudnya nggak 

yang bisa memulai 

sesuatu gitu lho. 

Cuman saya pengen, 

tapi saya ndak tahu 



 

 

 

harus mulai 

darimana. Itu 

termasuk kelemahan 

sih, menurut saya. 

Terus mau opo? 

Opportunity? 

50 Itu nggak usah sih. 

Cukup strenght 

sama weaknessnya. 

SW.. T (tertawa) 

Terus, eee, 

menurutmu dirimu 

dalam satu kata bisa 

dirangkum pake 

kata apa? 

Rangkum dirimu 

dalam satu kata, 

skor maksimal 25! 

Kayak sifat paling 

menonjol gitu lah. 

Itu juga boleh.  

Keibuan, 

maksudnya? 

SW, berarti. 

 

Kowe kui (tertawa) 

SWEAT. 

Gundik (tertawa) 

Aduh ki.. pertanyaan 

paling angel ndes 

(berpikir). 

Rangkum diriku 

dalam satu kata 

(berpikir). 

 

Ibu. 

 

 

Hahaha, keibuan. 

    

51 Keibuan, oke. 

Menurutmu dulu, 

wejian, kita kayak 

flashback mundur 

sekitar 5 tahun yang 

lalu sama yang 

sekarang, lebih 

mending mana? 

Ya tentu lebih 

mending yang 

sekarang. 

    

52 Memang yang dulu 

kenapa? Yang dulu 

kan mungkin lebih 

ceria, lebih 

bertenaga, lebih 

punya banyak waktu 

luang. 

Maksudnya yang 

lebih mending karena 

aku lihat dari 

karakternya, bukan 

dari keadaanya sih. 

Keadaannya sih gak 

memengaruhi ya. 

Maksud e yang 

penting kan diri kita. 

Ya aku liat e yang, 

yang sekarang kan 

tambah dewasa 

tambah ngerti temen, 

tahu cara berpikir 

yang lebih baik, terus 

juga, ya seperti itu. 

Dapat 

memaparkan 

perkembangan 

karakter 

Pandangan 

terhadap 

diri 

2A +++ 

53 Kalo.. tadi udah He e, ki modar opo ii.     



 

 

 

mundur, sekarang 

kita maju. 

Lima tahun ke 

depan kamu.. ada, 

kamu jadi orang 

seperti apa? 

 

Yang, visiku ya, lima 

tahun ke depan 

(berpikir). Meh 

nangis ig malahan, 

piye sih.... 

Saya lihat diri saya 

dalam 5 tahun ke 

depan tu, saya harus 

bisa membahagiakan 

mami.  

54 Standar 

membahagiakan 

maminya boleh 

dibreakdown kak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oo ingin jadi anak 

yang berbakti. 

Ya pertama finansial, 

tercukupi kebutuhan 

kan. Kebutuhan 

keluarga, mami, 

selain itu juga 

membahagiakan dia 

secara materi 

(tertawa) sing angel, 

haha. Materi, kalo 

rohani, eh secara 

rohani, Maksud e 

secara.. materi mbe 

opo sih? Ki materi 

ya? Maksud e yang 

lain selain materi ya 

dia udah cukup sih. 

Maksud e juga sudah 

bersyukur punya 

anak seperti saya.  

He em, cuman 5 

tahun ke depan 

pokoknya saya harus 

sudah lebih sukses 

daripada ini. 

    

55 Tadi saya lihat cita-

citanya brand 

ambassador kak. 

Ada hal-hal apa aja 

yang udah dilakukan 

untuk mencapai 

cita-cita? Itu itu, 

bagimu, itu cita-cita 

belaka atau target? 

Memang kayak jadi 

mimpi siang bolong 

gitu ya? 

Loreal (berpose) 

(tertawa) 

 

 

 

 

 

Cita-cita belaka. 

Kayak asyik aja gitu. 

Daydrrrrream! 

    

56 Lima tahun ke He e ndeng. Cuman     



 

 

 

depan kita umur 27 

ig kak. Gak mau 

nikah kak? (tertawa) 

Mbe sopo? Mbe 

tante-tante. Heh! 

(tertawa) 

jodoh siapa yang tau? 

Siapa tau saya pulang 

darisini, dilamar ya 

to? 

Mbe Om Broto 

(tertawa). 

57 Terus, kakak 

berharap apa? 

Maksudnya, eee, 

selain bisa 

membahagiakan 

mami, selain bisa 

jadi lebih sukses 

dari ini, hal apa 

yang ingin kakak 

kembangkan gitu 

lho? Harapannya, 

misalnya kayak aku 

pengen dari diriku 

yang pasif menjadi 

aktif. Jadi lebih ke 

karakter gitu, 

karakter apa yang 

ingin kakak 

kembangkan? 

Ohhh (berpikir). 

Saya... (berpikir) 

yang tadi tu pasti ya, 

yang Kakak Stefanny 

sebutkan ya. Dari 

yang dulunya pasif, 

jadi aktif. Dari yang 

dulunya sabar 

sekarang lebih sabar 

lagi, tabah! Terus 

dari yang (berpikir) 

karakter saya apalagi 

ya? Dari yang moody 

jadi lebih moody lagi 

(tertawa) apa ya? 

(berpikir) Ya jujur 

saya sudah ini sih, 

apa, kayak terbiasa 

dengan karakter saya 

sekarang, ya ada 

beberapa yang mau 

diganti ayak tadi sih, 

cuman ndak 

semuanya bisa, 

gimana ya jelasinnya. 

Gak semuanya bisa 

diterapkan gitu lho, 

gak semuanya bisa 

dieksekusi. 

    

58 Untuk sekarang ini, 

kakak melihat diri 

kakak, bangga atau 

gak bangga, atau 

memandang diri 

rendah atau cukup 

atau gimana? 

 

 

 

 

 

 

Kurang sih, saya 

memandang diri saya 

kurang. Maksud e 

kalo saya 

memandingkan 

dengan banyak orang 

di luar sana yang 

seusia saya.. saya 

otomatis melihatnya 

yang diatas saya ya. 

Kalo mereka pun bisa 

kenapa saya ndak 

gitu lho. 

Merasa diri 

masih banyak 

kekurangan di 

banyak aspek 

khususnya 

pemuasan 

materi 

Ekonomi 3A ++ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memandang diri 

rendah, bangga, 

atau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurang di banyak 

aspek gitu ya? 

Fisiologis banget 

ya? Sandang pangan 

papan kesehatan 

pendidikan. 

Itu tu hal pertama 

yang saya 

pertanyakan, pada 

diri sendiri. Setelah 

itu saya pun 

menjawabnya 

sendiri, maksudnya 

kalo aku mau pun, 

aku bisa gitu lho. 

Aku terlambat gitu 

lho. Aku ndak kaya 

yang lain, karena tadi 

itu lho aku 

menunggu, aku 

nggak tahu harus 

mulai darimana. 

Sebenernya bisa. 

Kalo aku mau, 

maksudnya, jangan 

terlalu banya kdipikir 

gitu lho. Pertanyaan e 

opo to? Kok aku dadi 

njawab dewe? 

(tertawa) 

Ooo, ya, kurang 

kurang. Maksudnya, 

ya emang orang 

startnya beda-beda 

ya. Tapi itu bukan 

sebagai apa ya? Itu 

kan bisa di.., 

maksudnya buat 

alesan ayem-ayeman, 

‘ah itu kan mereka 

startnya gak sama 

kayak kita’. Tapi itu 

bukan sebagai alesan 

buat aku. Aku 

melihat diri aku 

kurang. Kurang 

semua. 

He em, tapi lebih ke 

itu sih, ya.. materi. 

Sandang pangan 

papan dandan 

(tertawa). 

59 Kalo sekarang 

masalah yang 

Maksud e masalah 

apa dulu? 

    



 

 

 

sedang kakak hadapi 

apa? Kalo finansial 

itu kan, maksud e 

kan emang berturut-

turut tak pernah 

selesai. Masalah 

selain finansial. 

Mungkin ada 

kejadian yang belum 

terselesaikan. 

 

Kerjaan di hotel 

kak? 

 

 

 

 

 

Ooo ada, barusan 

kemarin. Jadi, itu kan 

waktu saya libur. Ini 

dalam hal kerjaan ya 

masalahnya. 

He em, ada temen 

saya. Namanya 

anggap saja Cynthia, 

cowok sih (tertawa). 

Jefri Jefri. 

Nah Jefri tu masuk 

malem, saya kan 

sebagai resepsion, 

penerima tamu, kalo 

masuk malem tu 

tugas yang kita 

lakukan adalah cek 

semua, nah tetiba 

ndilalah semalem ada 

yang salah. Jadi 

semisal harganya 

berapa tapi yang 

dimasukin ke sistem 

gak sesuai. Akhirnya 

karna saya jaga pagi, 

saya dapat info dari 

accounting, kalo itu 

tu salah. Harusnya 

seginim blablabla. 

Untungnya selisihnya 

tu kita masukin ke 

sistemnya malah 

kurang, bukan 

kelebihan. Kalo 

kelebihan kan 

otomatis kita harus 

ganti, nha kalo 

kurang maksudnya 

dimasukin lagi 

manual gitu lho. 

Selisihnya berapa 

dimasukin sistem 

tagihannya. Nah tak 



 

 

 

infokan ke grup, 

karena sebelumnya 

emang sudah dibahas 

sama supervisor, ‘ini 

lho semalem tu salah 

blablabla’. 
Terus tak infokan ke 

grup tu ada fotonya 

dari accounting, 

untuk dokumennya, 

maksudnya 

selisihnya berapa gitu 

lho yang harus 

dimasukkan lagi 

tambahannya. Tak 

sebutkanlah 

namanya, ‘minta 

tolong ya, Jef, 

dibuatkan kronologi’. 
Nah si Jefri 

sepertinya merasa, 

terus dia langsung 

jawab, ‘oh jadi 

cuman saya yang 

malem yang 

disalahkan?’. Padahal 

aku kan ndak 

menyalahkan dia 

sama sekali gitu lho. 

Toh kalo dibilang 

salah emang dia yang 

salah, soal e emang 

dia yang malem. 

Malem kan emang 

tugas e kayak gitu, 

sebagai filter. Nah 

kenapa sampe bisa 

salah kan ya mungkin 

aku gak tau ya fakta 

dari dia, cuman kan 

posisi kan, aku gak 

menyalahkan tapi dia 

emang salah gitu lho. 

Nah dia malah 

ngomong kayak gitu, 

langsung personal 

chat ke aku dan 

nadanya pun sangat 



 

 

 

tidak enak. 

Jadi foto yang tak 

kirim sama chatku, 

dibunder, dilingkarin 

merah kan, terus di 

bawahnya ditulisi, 

‘bakakakaka’, 
ketawa. Dia ketawa. 

‘Insyaallah kalo 

nombok, tak tombok. 

Tak bayar, tak cicil’, 
dia bilang gitu. Tak 

bales, ‘untung ndak 

jadi nombok’ aku 

bilang gitu kan. 

Maksud e tu kan aku 

juga masih baik gitu 

lho, maksudku ini 

lho, ini tu dimasuke 

sini jadi tu kita ndak 

usah nombok, 

dibantu kronologi ya 

Jef. Itu, dia 

tersinggung baca itu. 

Terus akhirnya, itu 

jujur saya emosi, 

cuman aku gak tak 

balesi emosi gitu lho, 

aku gak mau 

memperburuk 

keadaan. Jadi, sek tak 

bacain chat-nya aja. 

Aku lali soal e. 

Nah setelah dia 

mengirimkan foto itu, 

dia nanya, ‘nek 

nombok piro ig, 

mbak?’ kalo nombok 

berapa. ‘Ngeri ya 

kalo yang masuk 

malem’. Tak jawab, 

‘wah kalo nombok 

aku ya gak tau’, tak 

jelasin lah 

untungnya, itu tak 

jelasin bisanya kok 

malah jadinya kurang 

itu lho, tak jelasin. 



 

 

 

Untungnya karena 

ada yang kelebihan 

blablablablabla. 

Terus tak tanyain, 

‘nha gimana? 

Bukannya aku 

bermaksud 

menyalahkan. Cuman 

kan kalo anak 

malem, yang masuk 

malem memang 

tugasnya seperti itu’. 
Dia pun masih 

bahasa kalopun 

nombok tu lho nanti 

tetep tak bayar, kalo 

emang harus 

nombok. Akhirnya 

dia chat panjang 

lebar, intinya dia 

mengatakan, ‘coba 

bayangkan kalo 

kamu di posisiku, 

baca kata-kata seperti 

itu’. Kata-kata yang 

dilingkari dia tadi 

yang aku bilang, 

menyebutkan nama 

dia gitu lho. Terus 

dia malah bahas 

kesalahanku yang 

pernah tak lakukan 

dulu, seperti itu. 

Terus ini kan posisi 

dia tu orang e mang 

suka ngasi tahu, suka 

mbilangi, suka kalo 

Bahasa Jawa, 

ngandan-ngandani. 

Lha dia ngomong 

gini, ‘aku ngerti 

mungkin selama ini, 

aku tu berusaha 

mengoreksi kalian, 

bener-benerin kalian. 

Dan mungkin dengan 

kayak gitu tu kalian 

mikir aku tu yang 



 

 

 

paling bener. Tapi tu 

kalo kalian mikir 

kaya gitu tu kalian 

salah’, lho kenapa dia 

malah bahas kaya 

gitu gitu lho? Kok 

sampe kaya gitu kan 

aku gak maksud, aku 

pun sudah ndak 

nambah-nambahi lho 

tapi dia malah terus 

bertambah to 

emosinya to. Nah, tak 

balesi dengan satu 

kalimat, ‘aku nggak 

bermaksud 

menyalahkan kaya 

gitu’ aku bilang gitu. 

Terus dia ngomong 

lagi bawahnya, ‘aku 

tu cuman 

menunjukkan cara 

kerja yang bener tu 

kayak apa biar kalian 

ndak nombok kaya 

aku, hahaha’ dan itu 

kan kata-kata yang 

bener-bener gak enak 

to.  

Terus dia, ‘its okey, 

gak papa’. Itu baca 

atas e yang biar aku 

gak nombok itu. Aku 

jujur emosi, tak 

balesi tapi aku 

ngomong gini, aku 

membela diri. ‘Jadi 

tak akui memang 

yang dulu tu aku, 

memang kebiasaanku 

tu salah. Cuman 

kalo-‘, jadi kan kalo 

pagi atau sore kan 

kita harus tetep 

ngecek sistem seperti 

apa, jujur kalo pagi 

aku nggak ngecek. 

Karena emang gak 



 

 

 

sempet to karna 

kerjaan banyak. Tapi 

tu kalo sore tu lho 

nggak pernah aku 

nggak ngecek. Dia 

pun tak balesi 

kesalahan yang dulu 

dia pernah buat, tak 

sindir. ‘Jujur kalo 

sore, aku nggak 

pernah nggak ngecek. 

Itupun semuanya tak 

cek satu-satu’, aku 

bilang gitu. Soal e dia 

ndak pernah ngecek 

satu-satu. Tetep aku 

bilang, ‘tenangno 

pikirmu’, aku bilang 

gitu. Terus dia malah 

balas, ‘I know, ndak 

perlu dijelasin’. What 

the hell, aku dah 

sabar-sabar ngono. 

Aku bales e ngga 

pake emosi ni, 

kalimatku lho ya. 

‘Nanti kronologinya 

biar dibuat atas nama 

satu tim aja, jangan 

satu personal’, aku 

bilang gitu akhirnya, 

menenangkan. Terus 

dia, ‘ahahaha lol’ 
kayak gitu kan.. 

gimana ya rasane? 

Tahu kan? ‘Ndak 

usah ndapapa, kalo 

cuman diginiin aku 

dah biasa’, tambah 

ngomong gitu. Tak 

balesi, ‘aku nggak 

tahu harus bales apa 

lagi. Sorry aku nggak 

bermaksud 

menyalahkan’. Terus 

dia bilang, ‘kan yang 

bersalah memang 

harus diarahkan, its 



 

 

 

okey’. 
60 Terus? Sampe 

sekarang belum? 

Udah sampe situ. 

Eee, dia hari ini libur 

nanti gantian aku 

yang masuk pagi, 

jadi belum ketemu. 

    

61 Berarti untuk 

menyikapi masalah 

itu kakak masih bisa 

sabar ya. 

He em. Jujur aku 

emosi si kemarin. 

Soal e kan dia tu, kan 

memang posisi dia 

salah, kenapa dia 

marah gitu lho? 

Bener ndak sih? 

Orang dia yang salah. 

Soal e dia tu mang 

kaya gitu orang e 

kalo aku liat dia 

emang emosian, terus 

gak mau kalo 

disalahin. 

Pernah aku tu juga, 

misal dia tu waktu itu 

bilangin, bilangin aku 

apa, tapi aku tu tahu 

yang bener gak kayak 

gitu. Tak jawab, dia 

pun ndak terima 

jawab e gini, ‘yo wes 

to karepmu nek 

ngono’. 

    

62 Dia umur lebih tua 

apa lebih muda? 

Ndak, seumuran aku.     

63 Lebih duluan mana 

yang kerja disitu? 

Ooo pantes. 

Dia. 

 

Ya dia suka bilangin 

gitu. Lha tapi aku 

jujur gak terima, 

wong dia kayak gitu 

og. Maksud e aku 

pun ndak 

menyalahkan lho, 

aku cuman bilang ini 

tu harusnya seperti 

ini, mintanya dari 

accounting kayak 

gini. Dan aku pun 

masih baik, 

maksudnya 

    



 

 

 

bilanginnya ndak, 

‘iki lho koe ki salah 

ndes, piye sih kerjo’ 
ndak tak gituke lho. 

Aku sampe mau 

nangis kemarin. Ya 

to sing salah sopo 

sing meh nangis 

sopo? (tertawa) 

64 (tertawa) gembeng 

og kamu kak, kak.  

Nah ini rencana kalo 

ketemu sama si Jefri 

mau ngapain? 

Lha aku ndak kuat 

og. Aku tu ndak suka 

terjadi kekerasan 

seperti itu. 

Ya tetep biasa aja 

aku. 

    

65 Lha kalo dia mulai 

nyindir-nyindir? 

Ya aku biasa, ndak 

mungkin, soal e 

paling aku diem. 

    

66 Ooo, satu shift to? Endak. Paling nanti 

dia habis libur masuk 

sore, aku yang masuk 

malem to, paling ya 

ketemu malem e itu 

(sedih). 

    

67 Ndapapa, pasti 

bisalah ya. Anaknya 

Ibu Rita, sindir-

sindir asique. 

Kalo menurut, 

bagimu lebih 

nyaman diskusi 

sama yang lebih 

muda, sepantaran, 

apa yang lebih tua? 

He em. Jadi tu 

termasuk masalah ya 

belum terselesaikan. 

Aku kok nggak 

melihat itunya ya. 

Maksudnya, soal e 

berdasarkan 

pengalamanku usia 

ndak berpengaruh ig. 

Maksud e usia nggak 

berpengaruh pola 

pikir dia, yang 

berpengaruh kan 

pengalaman. Ya 

memang, mungkin 

kadang 

bertambahnya usia 

pengalaman lebih 

banyak. Tapi, endak. 

Contohnya kayak 

kakakku pun sendiri 

juga nggak bisa 

diajak diskusi kayak 

gitu. Dan justru 

Tidak 

memandang 

perbedaan 

usia sebagai 

penghambat 

untuk 

berdiskusi 

dengan orang 

lain dan 

sangat terbuka 

Relasi 

dengan 

orang lain 

4C +++ 



 

 

 

temen-temenku yang 

lainnya yang bisa. Ya 

ada sih yang lebih tua 

yang bisa juga. Ya 

aku nggak-ya yang 

penting orangnya tu 

yang enak diajak 

diskusi tu yang bisa 

memberikan timbal 

balik, komunikasinya 

baik, dan tidak 

baperan. Maksud e 

gak emosian gitu lho. 

Ya bisa menerima 

pendapat, diskusi kan 

kaya gitu kita saling 

ngasi masukan to. 

Terbuka, open-

minded. Just like me. 

68 Oke, meski belum 

ada satu jam kita 

lanjutkan minggu 

depan ya. Karena 

bahasan minggu 

depan itu butuh 

ketenangan. Dan 

tisu (tertawa). 

Harus sambil tidur 

ya, tenang. 

    

69 Oke, terimakasih 

kakak. 

Terimakasih, kakak.     

 

Senin, 23 April 2018 

No Tanya Jawab Analisis Tema Koding Intensitas 

1 Kemarin kan kita 

udah ngomongin soal 

keseharian to. Nah 

yang sekarang ini 

kita lebih berfokus 

ke topik 

penelitianku. Boleh 

diceritakan masa 

kecilnya? 

Darimana maksud e 

ini? 

    

2 Dari mungkin, 

momen bahagia dulu 

deh. 

Momen bahagia.. 

(berpikir). Pas kecil... 

aku inget e mung 

TK.. aku inget e 

kejadian-kejadian 

sing membuatku 

terluka sih. Momen 

    



 

 

 

bahagia itu ya... kui 

opo yo jeneng e 

tempat e lali aku. 

Tiap malem mesti 

kan pergi to belanja 

to mbe papahku. 

Kaya hypermart gitu 

tapi alfa apa gitu, 

masih ada to dulu tapi 

sekarang dah jadi 

kayak gudang-

gudang. Ya itu tiap 

hari belanja disitu 

dulu, beli apalah 

french fries lah, ayam 

lah, es krim lah. Itu 

aku masih kecil, inget 

aku hampir setiap 

hari sih. Terus.. masa 

kecilku sih seingetku 

hepi-hepi aja. Aku 

pernah ngglundung 

dari tangga, ya to. 

3 Itu umur berapa itu? TK! Lompat-lompat, 

di rumah, mbuh piye 

kok aku inget e 

gluduk-gluduk gitu. 

Tapi ndak sakit! 

Terus aku rapopo sih. 

Terus.. lompat-

lompat tangan e 

toklek ki. Terus nek 

masa kecil 

kesehariannya dari 

kecil.. pokok e dari 

kecil aku sudah 

tertarik kepada.. 

namanya, perawatan 

(tertawa). 

    

4 Umur berapa tu 

mulai tertarik sama 

skincare? 

SD, waktu itu. 

Tengah, kelas 3. 

    

5 Gara-gara? Tu kan aku sudah 

sering naik sepeda 

kan, ke sekolah juga 

naik sepeda. Trus 

timbullah sebuah 

iklan di sosial media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

alias TV (tertawa), di 

TV tu kluar iklan 

vaseline ya to. 

Handbody, kok 

bagus. Trus aku 

minta mami to, ya 

ndapapa dibeliin. 

Dibeliin e sing gedhi 

san! Sing 400ml ki 

lho ndes (tertawa)! 

Opo ra sangar ya? 

Ora heran ora opo yo 

to. Kan baru ono sing 

pink to dulu itu to, 

sing healthy white 

itu. Ya itu yang aneh-

aneh e ya. 

Tapi nek dari kecil 

aku lebih deket ke 

mami, kan apa-apa 

sama mami. Sekolah, 

dari kecil ya mami 

sing nganter, dari 

kecil sampe besar. 

(berbisik) ya mesti to 

moso dari besar 

sampe kecil! 

Dari kecil sampe 

besar mami sing 

nganter, apa-apa ya 

sama mami.. yang 

nganu bekal ya mami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak dulu 

sudah lebih 

dekat 

dengan ibu 

ketimbang 

ayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan 

dan 

kondisi 

keluarga 
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++ 

6 Berarti sama mami 

malah udah kayak 

sohib ya dari dulu 

ya? 

He em. Terus waktu 

itu kan, eee, sodara-

sodara masih 

serumah, maksud e 

bukan sodara, piye ya 

njelasin e? Sodara 

tiri. Sodara tiri kan 

masih di rumah, ya 

itu kan rame tiap 

malem. Ya kumpul 

makan, sampe aku 

SMP nek ndak salah. 

Sejak itu kan dah 

ndak di rumah lagi. 

Tu dari kecil, SD, 

ndak ada, ya itu sama 

    



 

 

 

mami terus. SMP kan 

mulai apa-apa 

sendiri. Dari situ 

mulai kerja juga. 

Ngelesi, nari, trus 

sampe sekarang 

mandirinya. Mandiri 

dah dari SMP sih 

sebener e. Kan SMP 

pas... pas papi 

meninggal kan SMP 

akhir waktu itu. 

7 Kelas 3 ya? He em. Kelas 2 naik 

kelas 3, jadi pas aku 

pelajaran apa itu. Pas 

siang pelajaran 

terakhir kok.. 

dijemput tetanggaku. 

Aku masih biasa wae, 

trus meh sampe 

depan rumah kok 

beda gitu, tetanggaku 

ya diem tok. Di 

rumah dah sepi, 

adane mami, mami ya 

dah nangis. 

    

8 Itu papah nggak ada 

karena apa? 

Sakit.     

9 Berarti sebelum 

nggak ada itu udah 

menunjukkan sakit-

sakit? Sakitnya apa 

ig? 

He em. 

Hepatitis nek ndak 

salah, tapi bukan 

yang virus. Yang 

rusak itu lho hatine. 

    

10 Liver? Liver, tapi katane 

hepatitis. Maksud e 

bukan virus, karena 

rusak hatine. 

    

11 Emang papah suka 

anu to, tidur malem.. 

minum minuman 

beralkohol? 

He em, tidur malem, 

minum, ngerokok, 

trus katane mami dari 

kecil ndak pernah 

minum air putih to, 

minum e coca cola, 

teh, sirup gitu. Sirup 

ndak pake air lho, 

sirup e langsung 

(tertawa). Ndaklah! 

Paling sering coca 

    



 

 

 

cola, wong pas masih 

kecil sering e beli 

berapa krat gitu. 

12 Waktu papahmu 

masih kecil? 

Ahahaha! Rak bosok 

ya? Rak bosok coca 

cola ne. Ndak, waktu 

aku masih kecil, ya 

TK itu to, waktu 

belanja kan beli 

sekalian. 

    

13 Tapi untung e kamu 

ndak mengikuti gaya 

hidup e papamu ya? 

Ndak, aku ndak 

terlalu suka soft 

drink. Suka e hard 

drink. 

Nha dari SMP itu kan 

terus.. apa mungkin 

karena deket sama 

mami ya aku jadi 

kayak sensitif gitu 

lho orang e dari kecil. 

Maksud e ya peka, 

mami butuh apa gitu, 

aku yang bantuin 

daripada kakak-

kakakku. Dari kecil 

ya masak nasi, 

maksud e kan mami 

kerja, karena papi 

ndak ada tu kan mami 

kerja asuransi 

berangkat pagi-pagi 

trus pulang e agak 

malem gitu to. Jadi 

aku pagi tu beli 

sarapan dulu buat 

kakak-kakakku. 

Terus kalo pulang, 

aku masak nasi, ya to 

kan soal e masih pada 

sekolah tu. Masak 

nasi, sekalian makan 

e sore sekalian 

nunggu mami. Lha 

habis masak nasi aku 

bersih-bersih kamar, 

bersih-bersih apa 

gitu, tak bantuin yang 

aku isa. Kalo yang 

Ada 

hubungan 

sangat erat 

dengan ibu 

dan subjek 

merasa telah 

mencontoh 

karakter 

ibunya 

Hubungan 

dan 

kondisi 

keluarga 

1A +++ 



 

 

 

laine untung masih 

ada mbak e dulu, jadi 

baju atau apa gitu ada 

mbak e. Dah sih terus 

sampe SMA. 

14 Nah kalo kakak-

kakak itu emang dulu 

deket e sama papah 

to nggak sama 

mamah? 

Ndak deket dua-

duane sih. Mereka 

kayak. Ya hubungan 

e biasa gitu lho. Oh 

ya udah mereka papi 

mamiku, ndak yang 

bonding. Soal e 

emang apa-apa sama 

mami ya aku, dulu. 

Entah kenapa soal e 

kan sifat e sama to 

aku sama mami. 

Kakak yo.. wong 

dulu aja, papi mami 

kan sering berantem, 

nha kakaku yo udah 

diem tok gitu. 

Maksud e aku kan 

nangis to, ndengerke 

aku nangis, dia malah 

tanya gini ‘koe 

nangis nopo?’ 
(tertawa). Kan aku yo 

piye ya njawab e. Ya 

udah gitu, terus.. 

mungkin karena 

belum dewasa kali ya 

mereka. Maksud e 

pemikiran e malah 

aku dulu gitu lho 

yang dewasa, 

sebelum usianya. 

Soal e dulu ya 

kakakku ya masih 

kayak, biasa to anak-

anak SMP kayak 

gimana sih maksud e 

pengen seneng, apa to 

apa to. Orang males 

dulu tu dia, maksud e 

masih seneng main 

tok. Sekarang endak 

untung e, yang Daryl! 

    



 

 

 

Yang nomer 1 masih 

suka main. 

15 Terus kalo 

pengalaman yang 

sedih-sedih tadi 

katanya. Sebelum 

papah ndak ada. 

Sedih-sedih tu.. 

(berpikir) Ohhh! Jadi 

kan dulu papi mami 

sering berantem. 

Mesti kan ya pergi to 

sama papi tiap 

malem, pergi diajak 

kemana gitu beli apa. 

Lha papi tu ngobrol, 

maksud e, nyeritain 

gini gini gini. 

Maksud e bilangin ke 

aku gitu lho mami tu 

jelek e gini gini gini. 

Nha aku, maksud 

kan, lho ki kok malah 

gitu, kok malah 

ngomongke mami. 

Terus aku bilang ke 

mami (tertawa). 

Terus kayak e 

mereka, mbuh 

berantem lagi apa 

ndak. Tapi ndak sing 

sampe gedhe. Cuman 

trus papi bilang, ‘lho 

yang papi kemarin 

bilang kok mbok 

bilangin mami to?’. 
Nha darisitu, maksud 

e pertama kan aku 

ndak mudeng to, 

namane anak-anak 

belum terlalu paham 

sih kalo itu tu kayak 

rahasia. Trus mereka 

tu berantem gitu lho, 

kan aku ndak terlalu 

paham dulu. 

    

16 Papah paling deket 

memang sama kamu 

to? 

Sama yang Daryl, dia 

lebih seneng sama 

yang Daryl. Apa-apa 

ngajak e kakakku 

seneng e. Soal e 

mirip dia og, keras 

gitu lho orang e. Aku 

    



 

 

 

kan klemak-klemek, 

manja! 

17 Terus setelah itu 

apalagi? 

Ini dari SD sih, soal e 

kan memang dari 

dulu masalah 

finansial. TK-nya 

endak sih, makmur. 

Berangkat sekolah 

antar-jemput pake 

mobil. SD mulai 

hartanya menipis to 

papi, itu darisitu 

bayar uang sekolah 

dah susah, maksud e 

sampe nunggak 

berapa lama 3 bulan 2 

bulan, trus ndak 

boleh ikut tes, apa-

apa gitu. Ya sebagai 

anak-anak malu sih, 

kan sedih. Itu kan 

diumumke to di 

kelas, sapa yang 

belum bayar. Trus do 

ndeloki kabeh, 

maksud e etok-etok 

ndelok ra ndelok 

ngono ki lho 

(tertawa). Ndelok e 

ngarep tapi ndeloki 

wong e mburi, haha. 

Itu sedih sih, anak-

anak. Nha untung SD 

dah biasa gitu lho, 

SMP kan juga 

maksud e trus papi 

kan ndak ada, mami 

kan ya kelabakan cari 

uang. Itu aku dah 

mulai biasa sih, 

maksud e ya, ya 

memang kayak gitu. 

Cuman kan kita harus 

izin sekolah to, ya 

harus gimana? Kalo 

SD pun itu ya, ya 

yang bikin aku sedih 

juga tu, yang apa-apa 

    



 

 

 

selalu mami gitu lho. 

Papi ndak mau 

tanggungjawab gitu 

lho. Maksud e ya 

yang ke sekolah 

mami, kalo ketemu 

guru mau bayar uang 

sekolah kapan, ya 

yang kayak 

mempertanggung-

jawabkan uang e 

dimana gitu lho kok 

belum bisa bayar, ya 

mami gitu lho. Ya 

maksud e kondisine 

mami kan cuma 

rumah tangga tok, 

belum kerja. Yang 

kerja papi tok. Ya 

mungkin karena itu 

juga aku jadi lebih 

deket sama mami, 

soal e aku liat e kok, 

apa-apa mami. 

Sedihnya lagi ya 

terus, SMP. Kan itu 

papi mulai rada parah 

sakit e, sebelum dia 

ndak ada itu kan 

maksud e muka e 

keliatan sakit gitu 

lho. Ndak ke rumah 

sakit, cuman kadang 

dia ya ngeluh tok 

sakit, terus di rumah. 

Tu kan papi buka 

bengkel, variasi 

motor waktu aku 

SMP. Cuman ya sepi 

sih, yang aku sering 

pulang sekolah disitu 

bantuin, jaga, 

mbengkel. 

18 Kamu mbengkel? 

Wow. 

Njaga tok! Itu pun 

ndak ada yang tanya-

tanya (tertawa). Terus 

nha sering sakit itu, 

trus dia jadi kayak 

    



 

 

 

sensitif gitu lho, 

sering marah. Hal-hal 

kecil pun, misalkan 

cucian piring lah apa 

lah, maksud e dia 

pengen anak-anak e 

mandiri gitu lho. Jad 

itu aku baru ngeh 

sekarang sih. Cuma 

dulu anak-anak kan 

‘lho ki ngopo kok 

malah ngamuk-

ngamuk wae’, lha 

terus sampe akhir e 

berantem to. 

Berantem trus dia, 

aku lupa karena apa, 

saking banyak e hal-

hal kecil yang dia 

perhatikan. Terus dia 

ngomong, ‘kamu ya 

besok nek papi ndak 

ada baru tau kamu!’ 
aku diem. ‘Pokok e 

nek papi ndak ada, 

ndak usah nangis 

kamu!’, trus aku 

emosi to malahan 

jadine, aku SMP tu 

masihan. Aku 

njawab, yo yo aku 

lho rak bakal nangis! 

Aku ngomong gitu ke 

papi, yo wes trus 

akhir e dia ndak ada, 

aku nangis (tertawa). 

Baru teringat, nha tu.. 

sedih-sedihnya itu 

sih. Terus apa-apa 

sama papi kan dulu 

ndak boleh, maksud e 

mami kan sering 

dikasii apa gitu to, 

adiknya mami kan di 

Malaysia, maksud e 

ngasi uang gitu kita 

ngumpet-ngumpet 

gitu lho, soal e ndak 



 

 

 

seneng, papi. Padahal 

ya uang bukan dari 

dia, maksud e ya buat 

mami ya ndakpapa 

gitu lho. Maksud e 

salah e dimana? 

Wong buat 

nyenengke anak e. 

Itupun misal kita beli 

apa, beli sepatu, baju 

gitu kan, dapet uang, 

itu wae diumpetke 

sek. Ditaruh bawah 

gitu to, biar papi ndak 

tau. Ya itu juga sedih 

sih soal e kok 

sembunyi-sembunyi 

ndak terbuka gitu kan 

ndak enak to rasane. 

Padahal kan satu 

keluarga.  

Terus SMA, itu kan 

kelas berapa ya? 

Kelas 1 mau kelas 2 

ketok e, akhir-akhir 

itu kan mami 

menemukan seorang 

lelaki. Ya deket sama 

orang, ya itu dah 

kenal dari dulu sih, 

aku juga kenal. Jadi 

tu awal mulanya, aku 

lomba dance di 

Matahari, trus kita 

makan di Tongtji. 

Lha kok tiba-tiba dia 

lewat, disapa mami, 

‘Cek Bur!’ gitu to. 

19 Cek Burrrr. Soal e kan memang 

lebih muda dari 

papaku. Terus 

darisitu, pertamane 

darisitu, mulai deket. 

Itu kan memang 

sudah kenal sama 

papi lama to, kenal 

anak-anak e juga. 

    

20 Itu siapa e papi to? Aku to ndak mudeng     



 

 

 

ig keluargane ig. 

21 Itu masih keluargane 

papamu? 

Kayak e iya, tapi aku 

ndak mudeng kait-

kaitke ne darimana. 

Ooo!! Engkongku 

kan punya anak, 

kakak e papi, cacik e 

papi, trus sopo e, 

pokok e berhubungan 

dengan kakak yang 

pertama gitu lho. 

Tapi sapa e mbuh, 

lupa. 

    

22 Ipar e? Mungkin! Kayake 

iya. Oh ya he e, adik 

ipar! 

    

23 Yo adoh banget lah. Lha kan wes menjadi 

keluarga. Yo to 

itungan e keluarga to. 

He e bener berarti 

adik e istrine kakak e 

sing pertama. Kok 

koe malah ngerti to 

ndeng? 

    

24 Orak og, aku 

ngertine kui sahabat 

e papamu og. 

Lha yo aku yo 

ngertine ngono. Soal 

e mereka tu sama, 

maksud e papi tu 

kayak jadi panutan e 

dia gitu lho. 

Nha darisitu mulai 

deket. Nha itu 

membaik 

kehidupanku SMA ya 

kan? 

    

25 Emang Subur kerja? Ndak sih cuman... ya 

aku sih taune cuman, 

mami sih taune 

cuman dia ikut yang 

cacik e itu. Yang 

istrine kakak e papi 

to, di Jakarta, kan 

bisnis properti tu. 

Apa namane aku 

lupa, gedhe og pokok 

e. Nha ngertine 

cuman bantuin itu, 

wong dia ngomong e 

    



 

 

 

gitu. Emang daridulu 

kita taune juga itu 

gitu lho. Nha 

kehidupan membaik 

dari finansial. Lha 

kok terus ndak lama 

dalam kisaran berapa 

itu? Mulai aku SMA 

3 mau kuliah itu baru 

kelihatan aslinya gitu 

lho. Dia emang ndak 

kerja dan maksud e 

uang e kan dah mulai 

habis to. Ya akhirnya 

aku sempet kuliah 

terus berhenti kuliah 

karena ndak ada 

biaya lagi. Itu pun 

kan.. jadi aku tau 

barusan kuliah,  

uangku yang buat 

bayar kuliah pertama 

bukan uang papi gitu 

lho. Itu kan mami 

ambil dari arisan. 

Soal e katane mau 

diganti, mau dapet 

uang dari cacik e, 

wong ya namane ya.. 

percayalah tetepan, 

maksud e, gimana 

ya? Yo orang 

deketmu terus bilang 

gitu ya kamu percaya 

to Ya ternyata endak. 

Ya udah akhir e 

sampe sempet 

istilahnya.. pelarian 

ya to, mami mbe aku. 

26 Oh ya, nonikmu tu 

lahir pas kamu SMA 

kelas berapa? 

SMA kelas 3 itu. 

Lha itu, akhir e tu aku 

mulai kerja. Ya aku 

sedih e kok, kenapa 

malah ketemu gitu 

lho. Terus kan punya 

adik kecil, terus 

ternyata sekarang dia 

ndak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

bertanggungjawab, 

meninggalkan kita 

begitu saja. Ya itu 

aku sedih sih aku, 

lebih ke benci sih. 

Sedihnya sedih yang 

level tinggi gitu lho. 

Bukan cuman sedih 

biasa. Kayak nek 

hujan trus ndak jadi 

pergi tu kan sedih 

level rendah, nha ini 

endak. Kecewa.. 

Ya aku sampe 

sekarang masih 

sering sedih sih kalo 

inget. Maksud e kok.. 

soal e aku ndak bisa 

memahami kenapa 

alesan e dia gitu lho. 

Tapi sekarang dia 

ndak pernah kembali 

sih, contact pun ndak 

pernah.  

 

 

 

Merasa 

kecewa dan 

membenci 

ayah tirinya 
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27 Ya udah itu lebih 

baiklah. Dah 

ndapapa. 

Daripada dia dateng 

kayak ndak ada apa-

apa ya to? Kui rung 

pernah disiram air 

panas yak e kui 

(tertawa). 

Sedih e banyak sih, 

tapi sing sedih kecil-

kecil aku dah ndak 

terlalu nganu sih. 

    

28 Nonik pernah tanya 

papah dimana? 

Pernah.     

29 Cedak ya nek mbe 

Bapak Subur? 

Ya dulu sering, 

maksud e apa-apa 

mbe papi. Diajak 

muter-muter kan nek 

namane anak-anak 

kan seneng. Nah dia 

besar ni nanyake. 

    

30 Umur berapa itu dia 

tanya? 

Dah besar og, dah 

bisa ngomong. Kayak 

e mulai sekolah ini. 

Ya dia tanya papi 

mana. Ya mungkin 

    



 

 

 

maksud e kan di 

sekolah bahas e papi 

mami, lengkap gitu 

lho. Sampe nonik pun 

ngomong, ‘nonik 

ndak punya papi, 

punyane ooh’ 
ngomong gitu to ya 

ampun. Rak kuat 

ndes aku ndes. 

Terus sing ndaftarin 

nonik sekolah kan 

juga aku sama mami, 

dikira aku papine. 

Terus aku ngomong 

endak saya kakaknya. 

Saya kakaknya, 

kakak perempuan 

(tertawa). 

Yo dan terus, aku 

lupa waktu itu 

kemana gitu to, sama 

mami, mami yang 

cerita. Habis itu 

nonik isa ngomong 

gini og ‘dulu nonik 

sama papi pernah 

disini’ gitu. Kan 

inget, maksud e 

ternyata dia waktu 

kecilpun inget gitu 

lho. Terus setelah aku 

browsing-browsing 

gitu to memang 

ternyata anak-anak 

memang inget dari 

dia bayi gitu inget, 

cuman nanti dia lupa, 

mulai dari usia 

berapa gitu nanti 

lupa.  

Nha itu.. terus ya, 

tanya papi nonik 

mana. Jadi selama 

ini, kan di rumah 

memang ada fotone, 

cuman karena kita, 

piye ya, karena nonik 



 

 

 

masih kecilpun 

ngomong e papi dah 

ndak ada, pergi. 

Cuman kalo ditanyai 

papine mana, kita 

nunjukin e fotone 

papiku, bukan papi 

asline. 

31 Lha kakak-kakakmu 

kalo sama nonik 

deket juga nggak? 

Deket, semua deket 

kalo sama nonik. 

    

32 Menurutmu, 

almarhum ayah itu 

orang yang seperti 

apa? 

Menurutku 

(berpikir).. dia 

perhatian sih 

sebenere, sayang 

sama anak-anak. 

Cuman dia kayak, 

jadi pas masa-masa 

jaya, maksud e pas 

harta melimpah itu ya 

dia sayang, setelah 

itu? Setelah 

memburuk, maksud e 

kan dia kayak orang 

yang ndak sabar gitu 

lho. Dalam memulai 

usaha pun dia ndak 

sabar gitu lho, pengen 

langsung kayaknya. 

    

33 Emang usahane apa 

to? 

Dulu waktu TK tu 

buka itu lho pabrik 

speaker, gedhe tu. 

Trus dia apa yang 

ngetrend tu to, jual 

hape, ganti jual hape. 

Itu ditutup, jual hape 

jual nomer, kan dulu 

ngetrend sampe jual 

nomer hargane mahal 

tu to. Hapene masih 

yang nokia gedhe-

gedhe tu lho. Nha tu, 

aku masih inget tu 

dulu di rumah ada 

nek sing buat 

ngecharge bentuk e 

kursi ki lho. Tu kan 

masih booming tu. 

    



 

 

 

Setelah itu, ikut 

temen e bisnis ikan, 

ganti-ganti, ndak 

konsisten. Ya itu kan 

yang bikin uang e 

habis kan dari situ ya 

to, ini belum untung 

dah buka modal lagi. 

Ndak bisa memanage 

gitu lho. Dan dia 

orang e keras kepala, 

maksud e dikasi 

masukan ndak mau 

gitu lho. 

34 Kelahiran berapa sih 

papah? 

Wah, ya mbuh. 

Pokok e mami tu kan 

73, lha pokok e sama 

mami tu terpaut 16 

tahun. Berarti 57. 

Mami kan nikah 

SMA to, mamiku dah 

ngomong maksud e 

nek ndak isa usaha 

disimpen gitu lho, 

deposito. Nek ndak 

ya dibelike rumah, 

mami dah bilang gitu. 

Maksud e ndak ilang 

gitu lho uang e, kalo 

buat modal usaha kan 

ilang. Maksud e jadi 

barang sih cuman 

ndak.. ya gitu lah. 

Tapi ya endak, ya 

udah namane mami 

tetep nurut to. 

Maksud e mami 

cuman ngasi masukan 

tapi dia ndak mau ya 

udah. Sampe akhir e 

jadi boomerang buat 

dia sendiri, dan 

keluarganya, dan 

anaknya. 

Terus karena itu, nek 

aku nangkepe dia gak 

bertanggungjawab sih 

orang e papi tu. Ya 

    



 

 

 

soal e mungkin stress 

ya, setelah menurun 

itu perekonomian, ya 

dia kayak apa-apa 

mami yang suru maju 

gitu lho. De en ndak 

mau ambil 

tanggungjawab dia 

lagi gitu lho harus e 

seorang ayah gimana. 

35 Dalam hati marah 

nggak? 

Dulu, dulu iya. 

Dalam hati dulu 

marah sih, jengkel. 

Makane mungkin aku 

mikir, ih papi kok 

kayak gitu. Mungkin 

aku jadi keibuan 

darisitu ya. Mungkin 

aku liat mami jadi 

pengen kayak mami 

malahan, mungkin 

aku kecil nangkepe 

kayak gitu. Endak 

mau kayak papi gitu 

lho. 

    

36 Kalo Dylan yang 

sekarang, mau 

mencontoh karakter 

papah yang seperti 

apa? 

Ndak ada ig aku. 

Ndak ada, jujur. Aku 

ndak tau apa yang 

harus tak contoh, 

ndak bisa. 

Kurang 

dekat 

dengan ayah 

kandung 

Hubungan 

dan 

kondisi 

keluarga 

1A + 

37 Terlalu berbeda ya? He em. Ndak ada. 

Soal e selama ini aku 

berpikir banyak 

negatif e sih. 

38 Kalo dulu kan 

marah, nek 

sekarang? 

Sekarang ya buat apa 

di-maksud e ya tak let 

go gitu. 

Sudah 

merelakan 

perasaan 

negatif ke 

ayah dan 

dapat 

memahami 

ayahnya 

Perasaan 2D +++ 

39 Maksud e kayak 

perasaan memendam 

jengkel.. dengki.. 

marah! 

Ooo kalo sama papi 

itu endak. Kalo sama 

almarhum papah, 

ndak. Soal e aku 

udah, ya memang aku 

mikir e gini sih. Ya 

mang gini og, 

maksud e memang 

nerima gitu lho jalan 

e harus gimana. 

Cuman ya aku pas 



 

 

 

tambah gedhe tu aku 

ya mikir, oh mungkin 

dulu papi gitu karena 

gini. Mungkin dia 

stress atau apa dia, 

maksud e kayak 

nggak tau harus 

gimana gitu lho. Dia 

sebenere mungkin 

pengen 

bertanggungjawab 

mbe anak-anak e tapi 

dia mungkin bingung 

sendiri gitu lho. Nek 

aku sih mikir e gitu, 

positif e ya. 

40 Itu mulai umur 

berapa bisa mikir 

gitu? 

SMA sih, pokok e 

setelah papi ndak ada, 

ih kok nek tak pikir-

pikir gitu. Mungkin 

setahun dua tahun 

setelah dia ndak ada. 

Dengan sering berdoa 

dulu, tenan. Sering 

berdoa mungkin 

kayak aku lebih 

terbuka, pikirannya 

lebih tenang. Berkata 

kasar pun aku tak 

pernah. 

    

41 Sing mau opo?? Duluuuu!     

42 Dulu semakin akeh 

yo malahan yo! 

Mosok? Sing pas TK 

og, kan rung ngerti 

(tertawa). 

    

43 Oke, kalo mamah 

orang yang seperti 

apa menurutmu? 

Mami orang yang 

perhatian, baik, 

tanggungjawab, 

banyak banget ig.  

    

44 Yang membuatmu 

kagum sama 

mamah? 

Selfless. Opo yo 

Bahasa Indonesiane? 

Koyok divergent ki 

lho selfless, maksud e 

ya dia.. apa-apa ya 

anak-anak dulu. Dia 

ndak urusan pokok e 

semua ya anak-anak 

dulu. 

    

45 Kalo yang pengen (berpikir) kayak e     



 

 

 

kamu contoh? kok udah semua 

malahan ya? Maksud 

e tanpa aku sadari ya 

aku dah kayak dia. 

46 Kalo gitu tak balik 

pertanyaan e. Apa 

yang belum bisa 

kamu contoh dari 

mamamu? 

Masih sabar mami sih 

daripada aku. Nek 

semuane ya meh 

sama sih. 

    

47 Dengan semua 

kejadian yang sudah 

terjadi ini, kamu 

merasa 

bertanggungjawab 

apa nggak? Kayak 

muncul perasaan 

kamu pengen 

mengambil peran 

ayah di keluarga itu 

gitu lho. 

Nek pengen 

menggantikan 

mengisi ndak sih, 

soal e ndak mungkin 

bisa. Cuma aku ya 

nangkep, aku yang 

ambil tanggungjawab 

ya masalah finansial, 

maksud e apalagi 

yang bisa tak bantu 

selain itu wong mami 

ndak kerja, aku ya 

bisane menggantikan 

ya darisitu tok. Nek 

sosok ayah ya ndak 

mungkin, buat apa 

kakakku ya dah 

gedhe-gedhe gitu, 

cuma buat nonik tok. 

Menurutku ndak 

penting sih sosok 

ayah, yang penting 

sosok ibu. Dia punya 

ibu dua (tertawa) . 

Merasa 

bertanggung

-jawab 

perihal 

ekonomi dan 

tumbuh 

kembang 

adiknya 

Tuntutan 

dan peran 

anak 

1B +++ 

48 Menurutmu tuntutan 

apa yang belum bisa 

kamu terima? 

Tuntutan... kalo yang 

paling tertuntut 

maksud e ya masalah 

finansial itu ya. 

Maksud e yang 

lainnya, kan kamu 

ndak harus 

menghabiskan 24 jam 

sama papi to, ndak 

ada sosok ayahpun.. 

sosok ayah kan ya 

ngertiku sebagai 

penafkah utama, 

pelindung, ya pokok 

e ya yang mengayomi 

Menerima 

tuntutan dan 

mengambil 

peran 

sebagai 

penafkah 

sekaligus 

figur yang 

baik dan 

penyedia 

untuk 

adiknya 

 

 

 

 

 

Tuntutan 

dan peran 

anak 
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keluarga. Nah kalo 

menurutku yang 

kedua ketiga tu ndak 

perlu sosok papipun 

bisa gitu lho. 

Tuntutannya ya aku 

bisa nerima sih, kan 

aku ya tertuntut to 

maksud e buat nganu 

adekku, memberi 

lingkungan yang 

baik. Ya aku masih 

bisa nerima, ya 

mungkin yang aku 

masih belum bisa 

nerima sedikit.. ya 

mungkin finansial 

sih. Sedikit, kayak 

ndak selalu tapi.. 

kadang. Ya karena 

sekali lagi aku 

mungkin karena lelah 

aja ya, kan aku liat 

yang lain kadang.. 

kok yang lain bisa, 

maksud e bisa gitu 

lho mereka buat diri 

dia sendiri, nah 

sedangkan aku pun 

semua tak kasih 

keluargaku gitu lho, 

bukan buat diriku 

sendiri. Ya kadang 

aku memang ada 

pengen ini pengen 

itu, mungkin itu sih. 

Ya tapi tetep aku 

menerima, cuman ya 

kadang mikir atau 

sedih sih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa 

kurang dapat 

berkembang 

dan 

memerhati-

kan 

kebutuhan 

pribadi 
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49 Terkait dengan itu, 

berarti memang 

terutama saat capek 

muncul pemikiran 

membanding-

bandingkan ya. 

Capek e bukan capek 

fisik ya, ntah kenapa 

kadang tiba-tiba 

timbul gitu lho 

menyeruak dalam 

dada, menyesak. 

Kayak penuh tiba-

tiba perasaan e gitu. 

Terkadang 

muncul 

perasaan 

tidak 

nyaman 

Perasaan 2D ++ 



 

 

 

Ndak tau tu kenapa 

bisa gitu, tiba-tiba 

penuh perasaannya. 

50 Terus untuk 

menaikkan motivasi 

itu semangat itu bisa 

didapat dari apa? 

Dari hal apa. 

Ohhh, semangatnya 

(berpikir).. dari 

nonik, dari mami, 

dari diriku juga, dari 

keluarga sih. 

    

51 Kakak nggak ada? Kakak ya ada... 

sedikit, haha. Ya 

terutama mami sama 

nonik sih, nek aku 

semangat e. Ya 

semangat e memang 

selalu ada, cuman 

tertutup waktu sedih 

tu to. Ya aku 

menghilangkan 

kecapekan dengan... 

menangis. Yang 

penting aku harus 

nangis sek gek lega. 

    

52 Kalo nangis harus 

sendirian atau..? 

Ndak sih, ada mami 

pun ada siapa aku 

nangis. Cuman nek 

pas ndak kuat nangis. 

    

53 (berbisik) ih menye 

tenan.. 

Ih kenapa?! Memang 

harus seperti itu! 

Harus tak tangiskan 

sek. 

    

54 Pernah nggak di satu 

waktu kamu pengen 

banget nangis tapi 

pas nggak sendirian? 

Ow, pernah. Sering. 

Nek pas kerja sering. 

Tapi kan namane 

kerjaan jadi kan ndak 

fokus ke sedihnya to. 

Soal e aku kan 

kerjane di depan 

ketemu tamu, ndak 

mungkin aku bisa 

melampiaskan 

kesedihanku. Kalo 

waktu sepi gitu 

kadang mulai keluar, 

soal e nggak ngapa-

ngapain nggak ada 

yang dikerjakan, 

pikiran e langsung 

perasaan terus. 

    



 

 

 

Pernah di kerjaan 

cuma mbe 

mbrambang tok sih, 

masih tak tahan tapi 

tu! Tiba-tiba anget 

gitu mataku, untung 

ada temen sing tanya 

apa gitu. 

55 Emang kalo sepi 

nggak ada kerjaan 

sama sekali to? 

Ya soal e kerjaan e 

udah semua sih, jadi 

ya ndak ada. Aku 

cuma liat komputer 

terus teringat apa apa 

gitu to. 

    

56 Paling sering teringat 

apa? Yang paling 

sering membuatmu 

berhasil down. 

Teringat ya nonik 

juga sih sebenere. 

Maksud e kasian gitu 

lho. Yang aku paling 

buat aku down tu 

kayak kecewa.. piye 

ya maksud e..? Aku 

kecewane ya ampun 

mosok adekku nonik 

ndak pantes lah dapet 

kehidupan kayak 

gini. Ya bikin aku 

kecewa kenapanya 

gitu lho, itu yang 

bikin aku ndak kuat, 

jadi aku langsung 

down. Aku wes meh 

nangis ndes (tertawa). 

Eekkkkk!! 

Soal e dia kan sering 

seneng to maksud e 

pergi-pergi atau apa 

gitu lho, lha aku kalo 

ndak bisa nyenengke 

dia tu kayak aku.. 

ndak enak gitu lho. 

Aku kayak sedih 

maksud e aku udah 

tau kehidupan masa 

kecil e dia kayak gitu, 

moso sekarang.. piye 

ya rasane? Kok aku 

buat dia lebih kasihan 

lagi gitu lho! Ya 

walaupun dia 

mungkin.. biasa ya 

namane anak-anak 

kan belum ngerti, 

cuman ya kita yang 

Sering 

teringat adik 

dan 

membuat 

subjek 

merasa sedih 

Perasaan 2D ++ 



 

 

 

ngerti ndak bisa 

melihatnya seperti 

itu. Tapi menurutku 

dia pantas gitu lho 

mendapatkan sesuatu 

yang lebih, ndak 

pantas mendapatkan 

sesuatu seperti itu. 

57 Mamah pernah ndak 

nangis pas berkeluh 

kesah sama kamu? 

Pernah sih. Ada ikatan 

yang kuat 

untuk saling 

berbagi 

masalah 

maupun 

beban dan 

keluh kesah  

Hubungan 

dan 

kondisi 

keluarga 

1A +++ 

58 Tentang apa? Ya sama, tentang 

nonik juga gitu. 

59 Oo, merasa bersalah 

ya mamah ya.. 

Ya dia merasa 

bersalah karena anak-

anak yang lain juga 

sih, maksud e malah 

jadi gini gitu lho. Dia 

pun kadang curhat e 

juga masalah 

orangtuane dia, 

makku gitu lho 

maksud e. Mami kan 

posisi anak paling 

besar, maksud e dia 

tu malah makin 

nyusahke orangtua 

gitu lho. Padahal kan 

dia pikir e bisa 

nyenengin, trus dia 

sedih jgua sih. Soal e 

dia pernah ngomong, 

‘mami tu dah paling 

besar, malah masih 

nyusahke mak e’ 
kadang kan soal e 

kalo kita misal nggak 

ada kan, masih minta 

uang emak gitu lho. 

Soal e emak kan 

masih dapet kiriman 

dari adek e mami 

kan, lha kadang 

malah kita pinjem sek 

gitu lho bukan e kita 

ngasi, tapi malah 

masih nyusahke.. nha 

mami tu ndak kuat 

disitu. Mami pokok e 



 

 

 

jugap engen 

nyenengke mak e gitu 

lho, mami takut e ya 

belum bisa 

nyenengke mak e 

malah sudah ndak 

ada. Paling takut dia 

itu. 

60 Mak dimana to? Ungaran.     

61 Menurutmu selain 

masalah finansial, 

selain tantangan 

ekonomi, menurutmu 

hidup hanya dengan 

satu orangtua, 

tantangan apa lagi 

yang ada di depan 

mata? 

Kalo dewasa ini ndak 

ada sih, cuma waktu 

anak-anak. 

Apalagi kondisi 

masih kecil ya, kayak 

nonik. Aku mikir e 

nonik sih, soal e 

kayak aku SMP kan 

sudah bisa menerima. 

Maksud e pun ndak 

ada ya ndakpapa gitu 

lho. Ya rintangan e 

ke orangtuane sih 

bukan ke anak-anak e 

yang sudah besar. 

Maksud e kan 

sekarang dia berjuang 

sendiri, apa-apa 

sendiri, mencukupi 

semua sendiri, itu kan 

juga ndak gampang 

to, apalagi kalo anak 

e banyak. Belum 

kerja, belum ngurusi 

anak-anak, terus dia.. 

gimana sih rasane 

ditinggal pasangan 

gitu lho. Orang 

terdekat maksud e 

yang kamu share 

hidupmu gitu lho 

terus tiba-tiba kamu 

sendiri, ya itu yang 

terberat buat 

pasangan e yang 

ditinggal. Kalo buat 

anak-anak e sih ya.. 

kalo masih kecil 

mesti sosial sih, 

Merasa 

terlibat dan 

memiliki 

kewajiban 

untuk 

bertanggung

-jawab pada 

adik dan 

ibunya 

Tuntutan 

dan peran 

anak 

1B +++ 



 

 

 

masalah pergaulan, 

ngerti lingkungan kita 

kayak apa sih. Nek 

aku ndak, bebal aku. 

Cuman ya aku mikir 

e ke nonik sih.. 

maksud e aku takut e 

nanti.. anak-anak gitu 

lho maksud e nanti 

kan yo pergaulan e 

dia nanti kan mesti 

ya.. bisa aja nanti 

mungkin dia iri, kita 

kan nggak tau nanti. 

Tu kan makane dari 

kecil nonik dah 

diomongi kan 

ndakpapa nonik ndak 

punya papi, yang 

penting kan punya 

ooh, gitu lho. Maksud 

e dah sering kita 

omongin gitu. Jadi 

pun dia pun ya 

ndakpapa, maksud e 

ndak harus sama 

papi. Dia pernah 

ngomong og, ‘nonik 

kalo pergi, sama 

mami sama ooh, ndak 

sama papi soal e ndak 

ada’ gitu katane. 

62 Terus kamu nangis di 

tengah Mall gitu? 

(tertawa) ndak itu di 

rumah sih ngomong 

e. 

    

63 Kalo nonik pernah 

nangis nggak di 

depanmu? Nangis 

karena berkeluh 

kesah, bukan karena 

jatuh atau apa. 

Oh belum sih, belum 

ada. Masih umur 5 

juga sih soal e 

mungkin ya. Gaya-

gayane kayak apa sih 

bercandaan e, mereka 

ya masih belum 

bisalah ngece gitu 

‘hii ndak punya papi’, 
belum bisa 

menurutku usia 5 

tahun. Kecuali nek 

emang ono sing 

    



 

 

 

nggateli seko lahir 

yo! Mbuh yo, koyok 

e ra ono sih koncone 

sing ngono. 

64 Kalo di keluargamu 

sekarang ini ada 

family time yang 

rutin gitu ndak? 

Endak, ndak ada sih. 

Cuman ya mami 

pengen. Maksud e ya 

kita tiap minggu apa 

tiap bulan sekali, tapi 

mang kendalane di 

finansial. Terus yang 

kedua tu kakak mang 

nggak suka pergi-

pergi gitu ndak suka 

dia. Ya menurutku 

QT kan kita pergi 

hangout bareng. Soal 

e di rumahpun kita ya 

sendiri-sendiri, 

maksud e ya mungkin 

main bareng tapi 

ndak bener-bener 

giman gitu lho. 

Cuman ya pengen 

sih. 

Jarang 

berpergian 

bersama 

karena 

masalah 

biaya 

Ekonomi 3A ++ 

65 Btw kita mundur 

bentar ya, aku 

kelupaan kemarin. 

Kamu kan kuliah e 

perhotelan to, kan 

kamu suka masak to.. 

itu bukan hobimu to? 

Nggak terlalu sih. Ya 

suka tapi bukan hobi. 

Nek hobi kan meski 

capek kamu masih 

mau gitu lho 

melakukan itu. Nek 

masak tu capek aku 

yo emoh! Cuman aku 

seneng. Hobi kayak 

pelarianmu apa gitu 

to, hobiku nangis 

berarti (tertawa). 

    

66 Hampir 9 tahun 

tinggal dalam 

keluarga orangtua 

tunggal, kesanmu 

tinggal hanya dengan 

seorang ibu 

bagaimana? 

Kesanku selama ini 

hidup hanya bersama 

seorang ibu.. nek aku 

nangkepnya positif 

sih. Karena adanya 

cuman satu jadi ya 

bener-bener satu itu 

mbok jaga baik-baik 

gitu lho. Jadi makin 

deket, makin 

perhatian lagi, 

    



 

 

 

makin.. gitu sih. 

Karena hanya ada 

satu itu aku nggak 

mau kehilangan gitu 

lho. 

67 Jadi menurutmu 

kamu malah jadi 

punya karakter lebih 

baik dari dulu? 

He em. Lebih baik 

daridulu, untungnya 

sih ya. Ndak tau jadi 

lebih baik. 

    

68 Menurutmu itu 

karena apa? 

Faktor pertama ya 

karena... dari 

lingkungan sih 

mungkin. Rohani ya, 

maksudku rohani 

yang paling penting. 

Soal e karena dengan 

dulu itu ya aku 

semakin aware sama 

diri sendiri. Karena 

kalo ibadah itu aku 

bener-bener sendiri 

aku duduk sendiri, 

jadi aku bener-bener 

fokus gitu lho. Bukan 

gereja, ngobrol, trus 

makan di kantin, 

bukan gitu. Jadi ya 

mungkin karena 

sering.. kayak tanya 

jawab sama diri 

sendiri ya jadi lebih 

kayak ngerti diri 

sendiri. Terbuka, 

harus mikir seperti 

apa. Ya disitu sih 

pikirannya lebih 

terbuka, nangkepnya 

beda gitu lho ndak 

pake emosi, ndak 

perlu apa. Ya 

mungkin faktor dari 

gereja sih kalo aku 

nangkepnya. 

Dapat 

mengatur 

diri dan 

menemukan 

faktor yang 

dapat 

membantu 

karakter 

subjek untuk 

terus 

berkembang 

Perkem-

bangan diri 

2B +++ 

69 Kalo mamah ada 

perubahan ndak 

dalam mendidik 

kamu dari sebelum 

dan sesudah ayah 

Mami mendidiknya.. 

(berpikir) ndak sih. 

Tetep sama. Soal e 

untung e anak-anak e 

mami kayak ndak 

    



 

 

 

ndak ada? perlu dibilangi gitu 

lho harus gimana, 

kecuali sing paling 

gedhe ya ndak tau. 

Soal e mami pun 

orang e bebasr, 

maksud e dia emang 

dari dulu terserah 

anak-anak e gitu lho, 

cuman ya dia ngasih 

arahan dulu gitu lho. 

Tapi ya mami sekali 

lagi cuma mbilangi, 

cuman mbantu tok. 

70 Dari 9 tahun 

itu, aku ingin 

mendengar 

dirimu 

berkisah dari 

titik terendah, 

titik balik, titik 

bahagia, lika-

liku terus 

dinamikanya, 

sampai bisa 

menjadi Dylan 

yang bijak, 

lapang dada, 

dan dewasa, 

penuh 

penerimaan 

seperti ini. 

Jadi kalo dari titik 

terbahagia dari 

selama aku kecil 

sampe sekarang sih, 

mungkin waktu ada 

nonik ya, maksud e 

waktu nonik lahir. 

Soal e aku memang 

dari dulu pengen 

punya seorang adik, 

apalagi perempuan. 

Tu titik terbahagia, 

bener-bener kayak 

serasa berbeda. Kalo 

titik terendahnya, 

bener-bener aku yang 

sedih, kayak ndak ada 

semangat hidup lagi, 

bener-bener pengen 

mengakhiri 

semuanya, ya waktu 

pelarian itu. Jadi kan 

mami ndak pernah di 

rumah tu, mami sama 

nonik ndak pernah di 

rumah. Jadi dari 

boarding house satu 

ke boarding house 

yang lain dan itu tu 

bener-bener cuma 

nonik sama mami. 

Setelah aku kuliah 

kan aku nemeni, ya 

udah kita bertiga tok. 

Dan itu tu kita cuma 

di kamar, nggak 

ngapa-ngapain gitu 

lho selama setahun. 

Sampe akhirnya kita 

    



 

 

 

memutuskan buat 

pulang, ya itu sih saat 

terendah e. Apalagi 

liat nonik gitu lho, 

bener-bener ndak 

tega to. Titik terendah 

itu sih, soal e bener-

bener paling parah. 

Untungnya! 

Untungnya tu jadi 

aku sama mami tu 

down e ndak bareng. 

Jadi kalo mami down, 

aku ya masih biasa, 

kalo aku yang down, 

mami yang endak. Ya 

mungkin kalo kita 

dua-dua ne sudah dah 

down, mungkin aku 

sekarang sudah ndak 

ada disini kali. Soal e 

tu aku bener-bener 

ndak kuat og itu. Dah 

mikir ke utang ya to, 

itu pun ndak ada 

kejelasan dari-ya itu 

tu bener-bener kayak 

sendiri, terlantar gitu 

nggak ada 

kemampuan untuk 

apa-apa gitu lho. Toh 

kita mau pulang ya 

ndak isa. Mesti nek 

pulangpun langsung 

ditanyain ya to. Mesti 

langsung ditagih, 

ndak mungkin bisa.  

Ya akhir e saat itu ya 

aku memberanikan 

diri buat pulang sek. 

Kan karena bujukan 

kakakku to, daripada 

gini terus mosok meh 

gini terus, wong 

kelihatan itu ya ndak 

tanggungjawab og, 

wong katane mau 

ngganti ya ndak 

ngganti. Lha akhir e 

aku pulang dulu, 

beres-beres rumah 

dulu, tu kan kondisi 

rumah.. bener-bener 

ndak kayak rumah. 

Ngeri sak ngeri-



 

 

 

ngerine, untung ndak 

pulang bareng sama 

mami sama nonik ya, 

jadi aku pulang sek, 3 

hari itu to aku 

bersihin rumah dulu. 

Kamar mandi, kabeh, 

semua, gek mami 

pulang. Mami pun 

sebenere piye sih 

rasane, ndak mungkin 

lah punya keberanian 

buat pulang, 

menghadapi semua 

itu gitu lho. Ya akhir 

e untung bisa sih, 

untung kita berani. 

Ya titik terbahagia tu 

sih waktu ada nonik, 

titik terendah waktu 

pelarian itu. Soal e 

kitap un ndak 

megang uang sepeser 

pun. Kita cuman 

mengandalkan.. 

seseorang gitu lho, 

piye sih rasane kayak 

tau apa yang harus 

dilakukan tapi ndak 

punya kemampuan 

buat melakukan itu 

lho. Kamu cuma bisa 

menjalani ini gitu lho, 

kamu sebenere aku tu 

harus gini gini gini, 

cuman kamu kayak 

ndak ada kemampuan 

buat melakukan itu. 

Kan rasane ngerti tapi 

ndak bisa gitu lho. 

Gitu sih. 

71 Berarti waktu itu ada 

faktor.. emm, kayak 

gunjingan, nyinyiran, 

dari tetangga-

tetangga gitu ya. 

Nyinyiran e sudah 

ada sih, kan keliatan 

kok tiba-tiba ndak 

ada orang e kan mesti 

dah keluar to 

gunjingan e. Cuman 

ya faktor itu sih 

yang... ya faktor 

sosial sih lingkungan 

yang ndak bisa kita 

hadapi. Soal e itu kan 

orang banyak, 

maksud e uang kan 

juga uang orang 

    



 

 

 

banyak. Dan 

posisinya pun kalo 

mami pulang, mami 

ndak bisa 

memberikan solusi 

langsung gitu lho ke 

orang-orang itu. Dan 

orang e mami kan 

bertanggungjawab, 

maksud e mami ndak 

mau gitu lho kayak 

gitu. Ndak bisa, wong 

mami ndak pernah og 

sebelum e kayak gitu. 

Kecuali kalo orang e 

emang aslinya jelek, 

ya beda. Kan endak 

mami, ya akhir e 

untung e bisa sih. 

72 Sekarang udah 

dibayar ya tapi? 

Udah, semua.     

73 Terus dah berhenti 

gunjingan e? 

Udah sih..     

74 Tetangga-tetangga 

dah baik atau malah 

menjaga jarak? 

Ada yang biasa, ada 

beberapa yang masih 

ndak terlalu, ndak 

menjalin komunikasi 

lagi ya ada. 

    

75 Terus titik baliknya? 

Mulai bisa bangkit 

kembali itu karena 

apa dan disaat apa? 

Ya karena bisa 

pulang itu. Titik balik 

e adalah bisa pulang 

terus ngerti bahwa 

reaksine orang-orang 

ndak seperti yang kita 

bayangkan gitu lho. 

Ndak separah apa 

yang kita bayangkan. 

Darisitu oh ternyata 

gini ya, maksud e 

masih bisa gitu lho 

kita menjalani kayak 

gini tok. Cuma 

ditagihi tok gitu 

terus.. memang uang 

kan bisa diusahakan 

kok. Maksud e kamu 

bsia pinjem dimana 

aja gitu lho, ndak 

cuma satu tok. Nha tu 

bisa diusahakan, nah 

titik baliknya disitu, 

liat oh ternyata 

untung kayak gini tok 

ndak separah yang 

dibayangke. 

    



 

 

 

Langsung muncullah 

aku harus bisa gini 

gini gini. Itu titik 

baliknya. 

76 Terus mulai kamu 

cari kerja. Kerja 

pertamamu apa? 

He em. 

Saya sebagai seorang 

pramusaji alias 

waiter, haha, di Kura-

Kura, di Karimun 

Jawa. 

    

77 Terus habis itu 

keluar, karena? 

Karena tempat 

tinggalnya selama 

disana dan karen 

ndak kuat.. 

kangennya, itu sih. 

    

78 Terus habis itu cari 

dapet yang di hotel 

ini. 

He em, di hotel 

sekarang ini. Jadi 

kerja udah.. 2 

tahunan. 

    

79 Yang di hotel? Endak, sama yang 

dulu. Di hotel baru 

setaun. 

    

80 Lha yang jadi 

penari? Itu mulai 

dari? 

SMP to aku nari 

sebenere. Cuman.. 

nha ini juga susah sih 

buat aku kembali. 

Maksud e sudah lama 

ilang, terus kembali, 

ndak jelas gitu. Aku 

hanya bisa 

memberikan 

alesannya gitu lho ke 

orang, aku ndak bisa 

bohong gitu, mending 

kamu ndak usah 

tanya sisan tapi kan 

ndak mungkin gitu 

lho orang ndak tanya. 

Aku njawabe cuman, 

ya aku ndak bohong 

sih, ya aku bilang aku 

merantau gitu tok. 

    

81 Terus tanggepan e 

orang-orang yang 

ada di Freedom itu? 

Yo mereka ya biasa 

sih. Aku bersyukur 

sih maksudnya malah 

ada kejadian kayak 

gitu tu aku jadi 

paham.. omongan 

orang tu ndak 

pengaruh gitu lho 

buat aku atau 

siapapun. Mereka 

mau ngomong 

apapun ya itu hak 

mereka, cuman ndak 

    



 

 

 

ngefek lah ke kita. 

Ngefeknya ke kita 

kan tergantung 

kitanya mikirnya mau 

kayak apa gitu lho, 

nha darisitu mikirnya 

aku ya ini hidup 

hidupku, aku 

berjuang ya berjuang 

sendiri. Jadi aku 

sekarang ndak 

mikirin sih omongan 

orang. Meh aku 

seneng dandan, meh 

opo opo, ya to? 

82 Berarti dulu masih 

kayak memikirkan 

omongan orang? 

Dulu masih 

memikirkan aku. Soal 

e aku pengen image 

yang baik gitu lho. 

    

83 Oke, ngomong-

ngomong masa lalu 

kita akan bicara masa 

depan (tertawa). 

Kenter, rak 

nyambung ndes! 

(tertawa) 

    

84 Menurutmu masa 

depan itu apa? 

Bagaimana kamu 

memandang masa 

depanmu? 

Masa yang akan 

datang. 

Jujur takut sih kalo 

aku ngeliat masa 

depan, soal e... worry, 

lebih ke worry gitu 

lho. Maksud e 

sekarang pun aku 

kayak gini.. maksud e 

aku mau mulai yang 

lebih pun aku belum 

tau dimana gitu lho. 

Kalo aku gitu-gitu 

terus ya sampe nanti 

pun aku pun kayak 

gitu. Nha aku worry, 

aku takut ke 

depannya kalo aku 

ndak bisa ini itu gitu 

lho. Mbuh takut sih 

aku sebenere, takut 

tua juga aku. 

    

85 Weheh, takut keriput 

ya. 

He em, keriput.. 

wrinkles. Takut aku. 

Soal e itu hal yang, 

maksud e kamu kan 

bisa to merencanakan 

hal ini ini ini, pengen 

ini itu, tapi kalo 

cuman sekadar 

pengen, ya gitu lah 

pokok e. I don’t 

    



 

 

 

know, its so hard to 

explain! OMG! 

86 Dari kecil sampe usia 

papah ndak ada, 

kamu puas atau tidak 

dengan keluargamu? 

Endak sih, endak 

puas. Ya aku ndak 

puas e karena faktor 

papi sih, maksud e 

kok papiku kayak 

gini, maksud e aku 

kan nangkepe yang 

negatif-negatif 

sebelum dia ndak 

ada. Dan baru setelah 

itu, aku baru ngerti. 

    

87 Kalo sama 

lingkungan 

pertemananmu puas 

atau ndak? 

Puas sih, lingkungan 

pertemanan. 

    

88 Terus kalo sama 

perkembangan 

dirimu kamu puas 

atau nggak? 

Puas banget dong 

(tertawa). 

Perkembangan diri.... 

luas yo 

perkembangan diri ki 

sebenere. 

    

89 Maksud e intensitas 

kamu melakukan hal 

yang kamu suka, 

mengembangkan 

dirimu gitu. 

Ohhh (berpikir) ya 

ndak puas sih, soal e 

kan kayak terbatas 

to.. kayak dengan 

ndak adanya papi aku 

langsung terbatas, oh 

ini lho ini 

tanggungjawabku. 

Maksud e kan aku 

menyampingkan 

yang tak seneng-

senengi gitu lho.  

Merasa tidak 

ada waktu 

untuk 

mengem-

bangkan diri 

Perkem-

bangan diri 

2B + 

90 Sebelum papamu 

ndak ada? 

Perkembangan 

dirinya? Yo... 

(berpikir) kayak e 

nothing special yo. 

    

91 Setelah papah ndak 

ada, sampe 

sekarang? 

Yo puas ndak puas 

sih kalo itu. 

    

92 Kalo dijadiin satu? 

Atau dipersentase aja 

deh.  

Kalo gitu ya lebih 

cenderung puas sih. 

Puas 80% lah. 

    

93 Eemm, ndak puas e 

tu, ini perkembangan 

diri lho ya, ndak puas 

e karena apa? 

Maksudnya ya kayak 

aku ndak puas e ya, 

kesempatanku 

berkurang gitu lho. 

Maksud e ya.. kan 

beda to maksudnya 

sekarang kamu punya 

dua orangtua, terus 

semuanya kami 

tercukupi, kamu kan 

    



 

 

 

maksud e full buat 

dirimu sendiri gitu 

lho, buat 

perkembangan dirimu 

to, kamu mau ini mau 

itu, lha kan aku 

endak. Terbatasi gitu 

lho, kita kayak 

terkotaki jalannya 

gitu lho.  

94 Terus kalo dari segi 

keluarga setelah 

papah ndak ada? 

Puas apa ndak? Ya 

puas banget sih 

malahan. Soal e aku 

bersyukur gitu lho 

punya mami kayak 

gitu, maksud e 

dimana lagi bisa ada 

mami kayak gitu, 

maksud e bener-bener 

full support anaknya, 

memberikan 100% 

kehidupannya 

anaknya gitu lho, 

maksud e ya.. full 

pilihan di tangan 

anaknya gitu lho.  

    

95 Berarti malah 

terbuka ya matanya 

punya ibu yang luar 

biasa. 

He em. Punya adek 

juga, punya kakak 

yang nggateli 

(tertawa). Daripada 

misal e aku punya 

orangtua lengkap, 

semua tercukupi, 

tapi.. yo maksud e 

mami.. yo nggak tau 

juga sih. Yo puas sih 

sekarang. 

    

96 Kalo semisal 

mamahmu tidak 

sesuportif sekarang? 

Berpengaruh nggak 

sama penilaianmu? 

Yo tetep berpengaruh 

sih. (berpikir) Kalo 

itu aku ya agak gak 

puas sih jujur ya. 

Maksud e soal e tau 

dia yang dulune 

kayak gitu, terus 

sekarang jadi kayak 

gitu kan...... 

    

97 Mianhae mianhae, 

kamu nggak perlu 

membayangkan itu. 

Ayo kita skip saja 

pertanyaan ini, jadi 

kamu nggak perlu 

nangis. 

Raiku berubah banget 

ya? 

    

98 Motomu abang 

ndeng. Berperan 

He e~ (mewek)     



 

 

 

banget ya mamamu 

dalam hidupmu. 

99 Perannya berapa 

persen? 

100%.     

100 Terus kalo dari segi 

pertemanan, dari 

setelah papahmu 

ndak ada sampe 

sekarang puas atau 

tidak? 

Puas sih. Soal e 

temenku selama ini 

ya untung e bisa 

dijadikan temen 

sharing atau misal e 

apa kalo lagi suntuk. 

    

101 Ada hal yang 

membuatmu ndak 

puas mungkin dari 

lingkup pertemanan? 

Ndak ada sih.     

102 Skalanya tak besarin 

deh, jadi gak cuma 

teman.  

Kok tetep menurutku 

ya puas ya, soale aku 

nrimonan. Aku sulit 

ig mencari apa yang 

aku tidak puas ig. 

Maksud e gak ada 

yang terlalu.., nggak 

tau ya atau mungkin 

memang gak ada. 

Aku terlalu baik 

ketok e orang e. 

    

103 Ouh, okay, he em! 

Dengan 

mempertimbangkan 

semua aspek 

kehidupanmu, kamu 

bisa bersyukur dan 

menerima 

kehidupanmu atau 

nggak? Atau ada 

keinginan untuk 

mengubah 

kehidupanmu, 

mungkin. 

Bersyukur sih. Kalo 

keinginan mengubah 

kehidupan dulu to 

waktu masih belum 

bisa nerima, belum 

mudeng, belum bisa 

berpikiran terbuka 

sesekarang gitu lho. 

Pas SMP tu aku 

masih mikir kenapa 

kok kayak gini, 

kenapa itu lho yang 

selalu tak tanyake. 

Sekarang ya.. 

bersyukur sih 

soalnya.. yang 

pengalaman kayak 

gitu tu, ya asyik sih 

maksudnya  yang 

namanya hidup tu 

kamu nggak cuma 

seneng-seneng tok, 

pasti ada pengalaman 

down, dan itu juga 

membentuk karakter 

gitu. Ya asyik kalo 

dibilang asyik ya 

asyik sih. Cuman ya 

harusnya bisa lebih 

asyik lagi! Ya asyik, 

    



 

 

 

bersyukur, soalnya 

bisa menjadi orang 

seperti ini, yang 

temen-temen liat tu 

positif, maksud e bisa 

memberikan dampak 

yang positif buat 

mereka gitu lho. Ya 

aku bersyukurlah bisa 

menjadi orang yang 

baik. 

104 Menilai 

kehidupanmu, Life 

Satisfactionmu itu 

berapa persen? 

Global ya ini? 

Semua. (berpikir) 70 

mungkin atau 65. 

Soal e masih.. kadang 

kayak aku masih 

sedih itu kan berarti 

belum sepenuhnya to 

aku satisfied sama 

hidupku. Walaupun 

aku bisa nerima 

cuman ya aku belum 

100% satisfied.  

    

105 30-35 persen itu 

diraih dari hal apa? 

Pertama yo ekonomi, 

pasti. Lain e ya 

kayak... (berpikir) ya 

itu sih paling. Cuman 

kan ada lagi 

dalemnya, kayak 

banyak gitu. Terkait-

terkait gitu, apa ya 

aku nggak bisa 

njelasinnya og. 

    

106 Oke, andai kata 

ekonomi udah 

centang gak ada 

masalah. Life 

Satisfactionmu mbok 

kasih nilai berapa? 

90.     

107 10 persennya? 10% e yang namane 

manusia ya mesti 

ndak pernah puas. 

Maksud e mesti nanti 

aku pengen e ada apa 

lagi ada apa lagi. 

Cuman ya kalo 90 

dah tak itung puas 

sih. Maksud e udah 

hampir 100. 

Sepuluhnya tak 

sisakan buat apa yang 

akan mendatang. 

    

108 Terakhir, harapanmu 

sekarang yang paling 

besar apa? 

(berpikir) harapan... 

harapan... ya itu, 

terbesar ya buat 

    



 

 

 

mami sama nonik. 

Maksud e bisa, bisa 

menjadi... (berpikir) 

penyedia buat nonik, 

maksud e.. ya kayak 

istilahnya 

gampangnya bisa tak 

turutin gitu lho dia 

mau apa, itu sih 

harapannya. Mami ya 

sama, nyenengin 

mami nek aku 

harapan e. Hidupku 

buat mami dan nonik. 

109 Berarti dalam 

hidupmu itu aku bisa 

simpulkan spiritual 

itu kayak aspek yang 

membalik 

karaktermu banget 

gitu ya. 

Iya..     

110 Terimakasih, Tuhan. Terimakasih, Tuhan.     

111 Agamamu apa? Kristen. Di KTP 

Katholik (tertawa). 

Sekarang sudah ndak 

pernah ke gereja.  

    

112 Lha kalo putek 

berarti ndak ke 

gereja lagi? 

Ndak sih, ya cukup di 

kamar gitu. 

    

113 Nangis.. He em.. ya paling doa 

tok dah, aku nangis 

udah. 

    

114 Setelah doa lega gitu. 

Doa sambil nangis, 

terus lega? 

He e. Ya leganya 

ndak langsung ujug-

ujug mak plong ilang 

gitu, maksud e udah 

ndak sesedih, sesesek 

sebelumnya. Ya jadi 

terus kayak.. ya aku 

ya ngerti sih aku tu 

mang gitu, cengeng 

gitu, maksudnya 

harus tak nangisin 

dulu gitu lho. 

    

115 Nangis dulu atau doa 

dulu? 

Nangis opo doa sek 

yo? Kayak e doa 

dulu. 

    

116 Doa dulu.. sambil 

nangis? 

He em, trus baru 

sambil nangis. Soal e 

dengan doa maksud e 

semua kan tak ucapin 

lagi gitu, tak utarakan 

perasaanku, gimana-

gimananya, trus 

mungkin itu yang 

    



 

 

 

malah bikin nangis 

ya. Haaggkkk! 

117 Oke, mungkin untuk 

pertemuan kali ini 

begitu saja ya, 

Kakak. 

Baik.     

118 Terimakasih 

kerjasamanya! 

Terimakasih kembali.     

 

  



 

 

 

Subjek 3 

Selasa, 24 April 2018 

No Tanya Jawab Analisis Tema Koding Intensitas 

1 Boleh dimulai 

buat menceritakan 

daily life dulu? 

Kegiatan sehari-

hari, sibuk 

ngapain, rutinitas 

gitu.. 

Rutinitas sih aku cuma.. 

paling pergi ke Matahari, 

beli casing, pulang 

rumah, ngerakit, makan, 

tidur. 

    

2 Kerja ya berarti? Usaha usaha.     

3 Oh itu usahamu 

sendiri. Ngerakit 

apa? 

Kok pake casing-

casing? 

Komputer. 

Casing komputer yooo. 

    

4 Emang ada 

pesenan terus 

gitukah? 

Ada, tiap hari.     

5 Terus gak kuliah? Ya masih kuliah to yo. 

Sing kuliah cuma jarang 

banget, jarang ke 

kuliahan. Ke kuliahan 

cuma asistensi tok. 

    

6 Tinggal skripsi 

apa asistensi tugas 

kelas maksudnya? 

Skripsi. Tinggal skripsi 

asistensi, asistensi, dah 

bar. 

    

7 Skripsimu 

ngapain to? DKV 

kan? 

Bikin desain, masalah e 

terserah kamu yang 

nentuke. 

    

8 Dah sampe bab 

berapa? 

Bab tiga, hehe.     

9 Terus target lulus 

kapan? 

September paling.. 

September. 

    

10 Aminnnn!! Dah 

sidang proposal 

kan tapi? 

Sidang proposal kemarin 

April.. 

    

11 Berarti keseharian 

e ngerjake rakitan 

tu di rumahmu 

sendiri? 

Iya..     

12 Gak ada pegawai, 

temen gitu? 

Sendiri??? Luar 

biasaaa. 

Ndak ada.. 

Ya paling ini to biasane 

nemeni (menunjuk 

pacar) 

    

13 Terus biasane bisa 

bati berapa kalo 

satu rakitan? 

Paling minimal 200.. 

paling kecil. 

    



 

 

 

14 Berarti bisa 

dinego to? 

Ndak isa, nek harga ndak 

isa. Hargane dah pas 

ndak isa ditawar lagi. 

    

15 Memang hobimu 

itu to? Tertarik 

merancang, 

tertarik teknologi, 

apa tertarik 

kemana? 

Komputer.. tertarik ke 

komputer e ket SMA. 

Mengemba

ngkan hobi 

menjadi 

peluang 

bisnis 

Hobi 2C +++ 

16 Lha kok masuk e 

DKV? 

Melu-melu Hans mbe 

Nico (tertawa)  

Pengaruh 

teman 

dalam 

pengambil

an 

keputusan 

Lingkup 

perteman-

an 

4B +++ 

17 Berarti ikut temen 

yaaa, ndak papa. 

Sekarang masih 

sering dolan sama 

Hans sama Nico? 

Wes ndak pernah. 

Ngomong wae wes orak. 

Menjaga 

jarak 

ketika 

sudah tidak 

satu 

lingkup 

perteman-

an 

Relasi 

dengan 

orang lain 

4C ++ 

18 Lho kok isa? 

Beda kelas po? 

Beda gerombolan.. Dapat 

menjalin 

relasi 

dengan 

teman baru 

di 

lingkungan 

baru 

Penyesuai-

an diri 

dengan 

lingkungan 

baru 

4A ++ 

19 Sejak kapan beda 

gerombolan? 

Eemmm, semester 2 opo 

semester 3. Semester 3 

ketoke. 

20 Kasian ig, 

hahaha! 

Lho tapi kan dapet temen 

baru~ 

21 Terus boleh 

diceritakan 

kesukaanmu deh. 

Preferensi, 

kesukaan, hobi, 

pelarian juga 

boleh. 

Kesukaan? Dolanan 

game, online-offline. 

Makan, tidur, mbe, opo 

yo? (berpikir) Kui tok sih 

hobiku. Hobi mbe 

ngerakit paling! 

    

22 Terus pernah 

merasa jenuh 

nggak? 

Ya, sering!     

23 Jenuh masalah 

kuliah? 

Masalah usaha.     

24 Karena apa? Yaaa biasa to..., sing 

opo? Customer e njaluk e 

neko-neko. Biasa. 

    

25 Terharu aku ig 

punya temen kaya 

kamu. Bangga 

aku, huhuhu. 

Tapi gerombolanku 

emang gerombolan kerjo 

dewe og, Stef. 

Gerombolan-

Pemilihan 

lingkup 

gerombol-

an yang 

sepemikir-

Lingkup 

perteman-

an 

4B +++ 



 

 

 

gerombolanku ki wes do 

kerjo-kerjo dewe. Golek 

duit dewe wes an. 

an 

26 Beda-beda tapi 

usahane to? 

Kan sak gerombolan 

orang enam, sing empat 

sama, tipene sama, nyari 

duit e sama. Sing satu 

mbuh apa, sing satu beda 

lagi, sing satune aku. 

Nek empat iki ki, podo 

desain e langsung. Mbe 

paling tinggi ki 

penghasilan e sebulan 30 

juta. 

    

27 Wahaaauuu, 

bersyukur to 

berarti kamu 

punya 

gerombolan baru, 

haha. 

Yo maksud e 

gerombolan e sing 30 

juta dudu aku ne 

(tertawa). 

    

28 Wah merendah ig, 

padahal sehari 

pasti ada 

customer lho. Nek 

kayak gitu butuh 

berapa lama sih? 

Nek ngerakit tok paling 

10 menit, nek ngerakit 

tok lho, nginstall e sing 

lama. 

    

29 Kalo misal aku 

pesen, butuh 

berapa lama? 

 

Yo gak lama lah 

cyien, kukira 

sampe seminggu. 

Kan barang e kan, aku 

pesen sek ndak darisini, 

dari Jakarta. Barang 

dateng, tak rakit, install 

ki paling cuma 3 jam tok 

total e. 

Yo ra sampe. Kan pesen 

cuma sehari tok. 

    

30 Kamu gak tertarik 

buat ngajak 

temenmu 

kongsinan apa 

jadi pegawai gitu? 

Mengurangi laba, 

mengurangi pengeluaran 

mbe laba (tertawa). 

 

    

31 Terusss, daily 

life-mu kok flat 

banget to? 

Hahahaha. Cara 

promosimu 

gimana sih itu? 

Cuma dari facebook tok, 

selama setaun, ajeg. Trus 

semakin lama semakin 

berkembang, jadi 

bukalapak, tokopedia, 

dan sebagaine. 

    

32 Gak ada hobi 

lain? 

Nonton anime.     

33 Kalo lagi jenuh Tidur paling.     



 

 

 

pelarianmu apa? 

Atau pas lagi 

jengkel, marah, 

atau pas lagi 

tukaran mbe Vina 

wes. 

 

34 Habis tidur terus 

habis itu tenang 

pikiran e?  

Mangan turu 

mangan turu ae. 

Tidur tenang, haha. 

Makane tambah lemu. 

Wong biyen abotku 66 

dadi 93 iki og. Sumpah! 

    

35 Masuk ke 

pendidikan wes. 

Ceritakan 

pengalaman 

pendidikan, dari 

TK SD SMP 

SMA, kan kamu 

kan pindah-

pindah to, nha itu 

diceritakan. 

TK, sudah lupa ingatan. 

SD masih ada sedikit-

sedikit di Cilacap. Terus 

sing diceritake 

pengalaman opo? 

    

36 Kan pindah-

pindah to, 

diceritain aja dari 

mana ke mana.. 

Kan aku pindah cuma 

dari SMP ke SMA, dari 

Cilacap ke Semarang. 

Pertama-tamane awal e 

SMA kan, semester 1 

blasss jarang ngomong, 

malah ra tau ngomong 

babarblas! Semester taun 

pertama, gek semester 

kedua gek mulai, rodo 

cedak. Mbe kelas 

sepuluh ki.. durung ono 

gambaran meh nyedaki 

sopo blas durung ono. 

Cenderung 

pasif  

Penyesuai-

an diri 

dengan 

lingkungan 

baru 

4A + 

37 Bagimu temen-

temen yang paling 

membuat kangen 

di jenjang apa? 

Yang paling 

berkesan yang 

mana? 

SD mbe SMA.     

38 Oh, makasih ya! 

Bondalem~ 

Kenapa? Emang 

SMP temen-

temennya kenapa? 

Ya kurang nyenengke sih 

konco-koncone. Rusuh, 

tapi rusuh e mbangeti. 

Kayak temenku SMP 

cewek, kan tadine alim.. 

masuk SMP kelas 8, 

    



 

 

 

gerombolan e mbe 

bocah-bocah rusuh. Aku 

pindah SMA Semarang, 

de en SMA udah hamil. 

Kelas 1 dah hamil. 

39 Oke, terus... dari 

skala 1 sampe 10 

kamu menilai 

dirimu berapa 

untuk masalah 

penyesuaian diri 

di lingkungan 

yang baru? 

7 nek nda 8 paling. Mempunya

i 

pandangan 

baik 

terhadap 

kemampu-

an 

penyesuai-

an diri 

Pandangan 

terhadap 

diri 

2A ++ 

40 Kalo pake tinggi 

atau rendah? 

Tinggi. 

41 Alesannya? Cepet berbaur to. 

Semester 2 aku wes 

mulai rusuh lho, haha. 

42 Terus menurutmu 

kamu orang yang 

ramah nggak? 

Ya nek itu aku ndak tau, 

orang lain sing isa nilai. 

    

43 Kan menurutmu.. Mungkin agak, tapi ndak 

100%. 

    

44 Maksud e sama 

orang tertentu tok 

lah ya ramah e. 

Ya..     

45 Kamu tau 

SWOT? 

Kelebihan 

kekurangan. Coba 

sebutkan 

kelebihanmu, 

menurutmu kamu 

orang seperti apa 

yang positifnya? 

Nabung, bisa nabung. 

Cari pekerjaan sendiri, 

baik hati, ramah, rada 

jujur sedikit-sedikit 

(tertawa). Opo meneh 

yo? Ya itulah. 

  

Dapat 

mengenali 

kelebihan 

dan 

kekurang-

an diri 

sendiri 

Pandangan 

terhadap 

diri 

2A ++ 

46 Oke, kalo 

kelemahannya? 

Males, opo meneh to 

kelemahanku (berpikir)? 

Gampang capek 

(bepikir). 

47 Motivasine 

rendah gitu? 

Yo ngonolah.     

48 Ambisine tinggi 

apa rendah? 

Nek ambisi tinggi. Tapi 

motivasi ndak ada 

(tertawa). 

    

49 Tadi bilang baik 

hati to yang di 

kelebihan, bisa 

dibreakdown? 

Yaaa misal e nek ada 

pengemis apa anak 

jalanan, tak kasih uang. 

Nek ndak pas ada temen 

    



 

 

 

minta tolong, mesti tak 

bantuni. 

50 Terus jujur agak 

dikit-dikit, lha 

banyaknya itu 

sering bohong 

dong? 

Yaaa 50% jujur, 50% 

bohong (tertawa). 

    

51 Menurutmu, kan 

tadi TK udah lupa 

to.. SD SMP 

SMA kuliah kamu 

paling merasa 

bisa berkembang 

di lingkungan 

yang mana? 

SMA ketok e. SMA.     

52 Itu karna bantuan 

dari luar atau 

kamu merasa ‘oh 

mungkin, 

memang sudah 

usianya aku bisa 

berpikir terbuka’ 
atau gimana? 

Faktor lingkungan mbe 

temen. 

Lingkung-

an sangat 

berperan 

terhadap 

perkemban

gan subjek 

Lingkup 

perteman-

an 

4B +++ 

53 Emang 

lingkungan SMA 

menurutmu 

lingkungan seperti 

apa kok bisa 

mengembangkan 

dirimu? 

Angel njelaskene 

(tertawa). 

    

54 Guru atau 

peraturan, atau 

apa ya.. kegiatan 

sekolah- 

Kegiatan sekolah mbe 

guru paling. 

    

55 Merasa cocok gitu 

ya? 

Ya.     

56 Kalo sama temen 

kenapa kok 

merasa bisa 

berkembang sama 

temen SMA? 

Nek temen-temen SMA 

ki lebih banyak ke humor 

e. Tapi nek temen SMP 

lebih banyak rusuh e. 

    

57 Menurutmu kamu 

orang yang 

nyaman kalo 

punya kelompok 

teman yang besar 

apa kecil, 

jumlahnya? 

Lebih enak nek kecil.     



 

 

 

58 Maksimal berapa? 8, mungkin.      

59 Terus untuk 

seorang kamu, 

menurutmu kamu 

lebih baik 5 tahun 

yang lalu apa 

sekarang? 

Ya mungkin lebih yang 

ke sekarang to. 

Ada 

perkem-

bangan 

dalam 

melihat 

visi 

Perkem-

bangan diri 

2B ++ 

60 Kalo kamu 

memandang 

dirimu yang dulu 

tu seperti apa? 

Ya sifat e masih belum 

memikirkan ke depan. 

Belum mikirke cari duit 

dan lain sebagainya. 

61 Mulai ada 

pemikiran cari 

duit memang 

kelas berapa? 

Atau usia berapa 

lah. 

Umurku piro to? 22 

ndakan? 19 18 ketok e... 

18-19! 

    

62 Itu tiba-tiba kamu 

ada keinginan gitu 

apa ikut temen-

temen? 

Tiba-tiba, gara-gara hobi. Mengam-

bil peluang 

bisnis dari 

hobi 

Hobi 2C +++ 

63 Emang waktu itu 

lagi kekurangan 

ekonomi? 

Nggak nggak. Cuma 

minat tok, tertarik tok. 

Tertarik buat mulai 

sesuatu. 

Ekonomi 

tidak 

menjadi 

pemicu 

berbisnis 

Ekonomi 3A +++ 

64 Sampe usia ini, 

udah pernah 

pacaran berapa 

kali? 

SD... 2 kali ketok e. SMP 

(berpikir) nek ndak 4, 5.. 

Lima lima! SMA, 2. Sing 

dah pacaran lho yo 

bukan gebetan. Kuliah ya 

satu tok to, ini. PDKT ra 

diitung to? 

    

65 Orak orak, iki 

sing fix pacaran. 

Berarti total 10 

kali ya! Tu inget 

nggak mantannya 

siapa aja? 

(tertawa) 

Nek sing inget paling 

berapa tok ndak semua. 

    

66 SD tu kelas 

berapa kamu 

pacaran? 

Lima.     

67 Kelas 5 langsung 

pacaran dua kali? 

Kelas 5, satu. Kelas 6, 

satu. 

    

68 Lha kok cepet 

banget putus e? 

Kan masih anak kecil.     

69 Oke SMP wes nek Kelas 7, 8, 9. Kelas 7,     



 

 

 

gitu. langsung tiga barengan. 

Eh 8 ding! Kelas 8, tiga 

barengan. Kelas 7 sekali, 

kelas 9 sekali. 

70 Emang dulu suka 

kayak kurang 

puas gitu to? 

Bukan kurang puas, 

mesakke nek ditolak. 

Soal e cewek e sing 

nembak, bukan aku sing 

nembak. 

    

71 Oo kamu ndak 

bisa nolak? 

Mesakkeeee.     

72 Pas SMA, dua, di 

kelas berapa? 

SMA.. pas kelas 11 mbe 

pas meh lulus kelas 12. 

    

73 Nha SMA kan 

dah gedhe tuh. 

Kenapa menjalin 

kisah Dilan-

Mileanya kok 

nggak langgeng 

karena apa? 

Bosen mbe sering 

tukaran, beda pendapat. 

    

74 Yang mutusin 

kamu apa kamu 

diputusin? 

Yo aku to yo.     

75 Pernah pacaran 

sama yang lebih 

tua? 

Sepantaran nek ndak 

dibawah e. 

    

76 Kamu lebih 

nyaman diskusi, 

ngomong-

ngomong sama 

orang yang lebih 

muda, sepantaran, 

apa lebih tua? 

Lebih muda, ketok e. 

Kalo lebih muda kan de 

en mesti bisa ngalah. 

Tapi nek sepantaran 

mesti malah debat. 

Biasane.. biasane.. 

    

77 Menurutmu kamu 

orang yang kalo 

punya pilihan A 

kamu bakal 

mempertahan itu 

apa bisa berubah? 

Tergantung kondisi. Nek 

nggak ada sing ngalah ya 

berarti mending bar 

daripada ribet. 

    

78 Terus kalo dalam 

sebuah 

pertengkaran 

lebih pasif apa 

lebih menggebu-

gebu? 

Nek sekarang pasif. Nek 

SMA paling setengah-

setengah. 

    

79 Akhir-akhir ini 

kamu ada masalah 

apa yang belum 

terselesaikan? 

Ndak ada. Blasss. 

Sumpah, ndak ada blass! 

    

80 Menurutmu kamu 

orang yang 

bertanggung 

jawab apa nggak? 

Kasih nilai aja 

70?     



 

 

 

deh. 

81 30-nya? Yaa, biasane karena 

faktor kondisi. Biasane 

ada kondisi apa, trus ada 

janji jadi ndak tak tepati. 

    

82 Tapi kan ngabari. Ya ngabari tapi kan 

intine tetep wae 

ngingkari janji. 

    

83 Kamu kalo dalam 

suatu hubungan 

lebih memimpin 

atau mengikuti? 

Mengikuti, nek sesuatu 

yang ndak baik, aku 

memimpin. 

    

84 Standar ndak 

baikmu tu seperti 

apa? 

Dalam hal apa maksud 

e? 

    

85 Dalam hal 

mengatur 

pacarmulah. 

Ya misal kayak makan. 

Makan satu hari paling ki 

cuma ngemil kacang 

bawang seplastik tok. 

Nek ndak.. sakit nggak 

gelem makan babarblas. 

Terus, paling faktor 

dandan. Maraki muka 

rusak. 

    

86 Beliin make up 

yang mahal dong! 

Jangan remehin 

make up 700 ribu 

ya kamu ya 

(tertawa). 

Tetep ra gelem! Tetep ra 

geleeemmmm (tertawa). 

    

87 Itu faktor 

kesehatan, apa 

faktor tingkat 

kecemburuanmu 

memang tinggi? 

Kesehatan to. Kok iso 

kecemburuan? Memang 

aku bahas cowok? 

    

88 Nggak, ini kan 

aku cuma tanya. 

Kok kamu jadi 

sensi? (tertawa). 

Aku mung takok tok 

(tertawa). Kesehatan, nek 

kecemburuan sih.. ada 

cuman jarang. 

    

89 Berapa nilai buat 

kecemburuan? 

Ndak sampe 50. 40-30 

lah. 

    

90 Biasanya kamu 

cemburu untuk 

hal-hal seperti 

apa? 

Ya nek misal e dolan, 

gerombolan cowok-

cowok tok. Tapi nek 

selama gerombolanmu 

masih ada cewek e ya 

ndak masalah. 

    

91 Kalo kamu kenal 

sama gerombolan 

temen e cewekmu 

yang cowok-

cowok tadi, tetep 

cemburu? 

Ya nek gerombolan e 

cowok tok, ya tetep. Tapi 

nek ada cewek e ya tak 

bolehke. 

    

92 Cewek e 1 tok 

gitu, cowok e 8 

Ya seendak-endak e 

cowok e 3, cewek e 1 

    



 

 

 

piye? nek ndak 2. 

93 Harus imbang 

pokok e ya. 

Yaaa, 60-40 lah. 60-40.     

94 Kamu suka 

diatur sama 

pacarmu 

ndak? 

Sering. Nek suka apa 

ndak e sih... kadang suka 

kadang endak suka. 

    

95 Yang suka yang 

mana? Yang ndak 

suka saran apa? 

Waduh lha kui lali.     

96 Lho, gak harus 

pengalamanmu 

gitu lho. Kayak 

standarmu aja. 

Ndak suka diatur paling 

masalah game tok, wes. 

    

97 Terus kalo misal e 

kamu dibilangi 

‘Vin, kamu kalo 

makan jangan 

banyak-banyak 

to’ gitu mbok 

turutin apa mbok 

iyain tapi gak 

dilaksanakan atau 

gimana? 

Tak iyani tapi tetep 

makan (tertawa). 

    

98 Oo jadi 

tergantung 

perintah e apa ya 

(tertawa) Kalo 

sekarang dibalik, 

kamu pergi sama 

cewek-cewek, ada 

cowoknya sih, 

tapi cewekmu 

nggak suka. 

Kamu bisa nerima 

itu atau tetep 

pergi? 

Aduh jawaban sing 

angel, hehe. Jawaban 

sing angel! Eeeee, 

kadang aku tetep pergi, 

kadang gak jadi pergi. 

    

99 Situasi apa yang 

membuatmu 

memutuskan 

untuk pergi atau 

ndak? 

Kalo pergi nek dapet izin 

dari de en (menunjuk 

pacar), tapi nek ndak, ya 

ndak pergi. 

    

100 Kamu nyari 

cewek seperti apa 

sih? Yang ideal. 

Ideal (berpikir)? Tinggi 

tapi jangan lebih tinggi 

dari aku, putih, rambut e 

panjang, (berpikir) 

seneng guyonan, 

humoris! Gampang 

digodani, ndak sensi. 

Ndak mata duitan 

(berpikir). 

    

101 Sekarang kan 

emang gak ada 

masalah ya, tapi 

kan pasti pernah 

Sikap (berpikir)? Cari 

solusi to berarti to? 

Maksud e piye? Detail e 

detail e (tertawa). 

Tak 

membiarka

n masalah 

berlarut, 

Perasaan 
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punya masalah. 

Nha kamu sikap 

menghadapi 

masalah itu 

gimana? 

Emm, ya langsung 

improve sendiri. 

cenderung 

menyelesai

kan 

masalah 

langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Apapun emosinya 

saat itu? Jadi 

kamu lebih suka 

masalahnya 

langsung selesai 

daripada ditunda-

tunda gitu? 

Yaa. 

103 Lima tahun ke 

depan kamu 

punya pandangan 

seperti apa? Visi.  

Pandangan dalam hal? 

Sukses, usahane 

berkembang, punya 

karyawan. Punya rumah 

yang.. ya diatas rata-rata 

lah, penghasilan e 

berkecukupan buat ke 

luar negeri. 

    

104 Terus kalo 

karakter? Ada 

yang pengen 

kamu rubah? 

Nahan emosi.     

105 Aspek 

kehidupanmu 

sekarang yang 

pengen kamu 

rubah yang apa? 

Opo yo? (berpikir) yaa 

lebih ke pengembangan 

usaha sih. 

    

106 Berarti lebih ke 

bisnis ya. Oke.. 

Mama baik? 

Hows your 

mother? Wejian 

sok Inggris. 

Hahaha, maksud e 

mamah dalam keadaan 

baik ki dalam keadaan 

piye artian e? 

    

107 Kabar kabar. Ya masih baik to, masih 

kerja og. 

    

108 Kerjane apa to 

mamamu? 

Jadi sekretaris di pabrik 

kapas di Semarang. 

    

109 Rumahmu masih 

disitu juga? 

Iya, masih di 

Greenwood. 

    

110 Terus intentitas 

ketemu mamamu 

dalam satu hari? 

Ya paling cuma 1 jam, 

kuranglah. 

Jarang 

bertemu 

dengan ibu 

Hubungan 

dan 

kondisi 

keluarga 

1A + 

111 Pas malem itu? 

Mamamu 

berangkat kerja 

jam berapa sih? 

(mengangguk) jam 8 

sampe jam 5, jam 6. 

112 Jam sore itu kamu 

yang belum 

pulang (tertawa)? 

Yaaa! Kadang sudah 

pulang kadang belum. 

    

113 Lucu kamu itu 

(tertawa). Di 

rumah itu cuma 

kamu sama 

Mbe adik e mamaku tok 

to. Tante. 

    



 

 

 

mamamu tok apa 

ada keluarga lain? 

114 Kamu lebih deket 

sama mamamu 

apa sama 

tantemu? 

Sama aja.     

115 Mamamu 

kelahiran berapa 

sih? 

(tanya pacar) Umur e 

berapa ya? 47 tahun. 

    

116 Sing anak e 

sopoooo sing 

mantune sopooo. 

Berarti kelahiran? 

1974... ndakan? 71, oh 

ya 71! 

    

117 Yang tantemu itu, 

emang nggak 

menikah? 

Sudah nikah.     

118 Menurutmu.. 

untuk saat ini 

kamu memandang 

dirimu rendah 

atau tinggi? 

Biasa. 

Nek tinggi sih endak sih, 

belum belum. Lagi 

perjalanan, haha. 

    

119 Terus menurutmu 

pacaran itu apa? 

Pandanganmu. 

Menjalin hubungan satu 

sama lain, mengerti 

sifatnya lebih dalam lagi, 

mbeee mikirke masa 

depan. 

    

120 Masa depan 

menurutmu apa? 

Ya masa depan.     

121 Ya masa seperti 

apa? 

Ya masa aku sudah tua, 

sudah punya anak. 

    

122 Panjang yaa 

depan sekali ya 

itu ya. Kalo 

keluarga 

menurutmu? 

Wah aku angel jawab e. 

Maksud e? 

    

123 Ya pandanganmu 

terhadap keluarga 

tu apa. Keluarga 

adalahhh... 

Aku bingung ig 

(berpikir). 

Tempat aku tinggal to, 

keluarga. 

    

124 Kalo kamu 

merangkum 

dirimu dalam satu 

kata, kata apa itu? 

Atau biar 

gampang sifat 

paling 

menonjolmu apa? 

Kata apa (berpikir)? 

Humoris? Yak e. 

    

125 Kamu pernah 

merasa tertekan 

nggak? 

Pernah. Di waktu ada 

suatu masalah, ada 

masalah lagi, ada 

masalah lagi, numpuk 

numpuk numpuk. 

    

126 Kapan kayak 

gitu? Yang paling 

membekas gitu. 

Yo mungkin nek.. podo 

kabeh sih. Mungkin pas 

lagi usaha, bar no ono 

    



 

 

 

Kayak titik 

terendahmu gitu. 

wong sing complain, trus 

numpuk-numpuk, mbe 

wong e ki ra sabaran, 

isine ngomel tok. 

127 Oke, selanjutnya 

kita akan bahas di 

pertemuan 

berikutnya ya 

anak-anak ya! 

Terimakasih atas 

kooperatifnya, 

terimakasih atas 

waktunya. 

Oke!     
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1 Halo lagi, Kakak 

Revin. Kemarin 

kita sudah bicara 

banyak soal daily 

lifenya, sekarang 

topiknya akan 

lebih fokus. Bisa 

dimulai dengan 

menceritakan masa 

kecilnya, 

mungkin? 

Masa kecil? Masa kecil 

aku lahir e di Semarang 

cuma dititipke dari bayi 

sampe SMP di Cilacap. 

Terus umur 1 setengah 

tahun papaku meninggal 

karena sakit. Nek sudah, 

umur 1 setengah belum 

inget sama papah sama 

sekali. Jadi sampe SD tu 

ndak tau nek papah ndak 

ada. SD kelas 2 kelas 3 

gek tau nek papah sudah 

ndak ada. Terus opo 

meneh ya? Terus SMP, 

dari SMP pindah ke 

SMA seharuse dari SMP 

aku dah disuruh pindah 

Semarang, tapi aku ne 

ndak mau, jadine SMA. 

SMA gek pindah 

Semarang. Lha pindah 

Semarang pertama kali, 

ndak mudeng bahasane. 

Nek wes 3 bulan gek isa 

nyesuaike. Nek sudah 

baru dapet temen satu-

satu, trus sampe kuliah. 

    

2 Ini agak blak-

blakan gak papa ya 

ini ya? Papahmu 

nggak ada karena 

apa ig? Sakit apa? 

Masuk angin dibiarke, 

masuk ICU. Koyok paru-

paru, keno paru-parune, 

ra iso napas. 

    



 

 

 

3 Kerjane papamu 

apa sih? 

Wiraswasta. Sak ngertiku 

wiraswasta tapi aku ra 

ngerti opo. 

    

4 Nek daridulu 

mamamu emang 

kerja? 

Emang kerja.     

5 Sampe sekarang 

sama apa ganti-

ganti? 

Ganti-ganti.     

6 Nek sekarang ini? Di Semarang. Nek 

dulune kan di Surabaya, 

sekarang Semarang. 

    

7 Kerjaan e apa? Sama-sama sekretaris e 

cuma beda bidang tok 

paling. 

    

8 Terus di Cilacap 

itu dititipke siapa? 

Titipke emak mbe 

engkong. 

    

9 Dari mamah apa 

papah? 

Mamahku.     

10 Berarti yang asli 

Cilacap 

mamahmu? 

He e, papahku Semarang.     

11 Tu dalam keadaan 

mamahmu di 

Semarang apa ikut 

ke Cilacap? 

Kerja di Semarang mbe 

papahku. Jadi aku 

ditinggal disana. 

    

12 Berarti mamahmu 

gak pernah ke 

Cilacap? 

Ke Cilacap paling 

setengah tahun sekali. 

    

13 Sekarang masih 

ada emak sama 

engkongmu yang 

di Cilacap? 

Nek emak e pindah sini 

Semarang, goro-goro 

aku. Nek engkongku gek 

neng kono. 

    

14 Mamahmu berapa 

bersaudara? 

(menghitung) empat.     

15 Anak ke berapa 

mamamu? 

Anak kedua.     

16 Saudara-sadaurane 

mamahmu dimana 

semua? 

Semarang semua, kecuali 

satu yang paling kecil. Di 

Cilacap. 

    

17 Lha kalo saudarane 

papahmu masih 

sering ketemu 

sama kamu ndak? 

Jarang jarang. Soal e 

papahku kan sudah ndak 

ada, jadi meh njalin 

hubungan angel. 

Muncul 

kerenggan

gan dengan 

keluarga 

ayah 

Hubungan 

dan kondisi 

keluarga 

1A +++ 

18 Lha engkong sama 

emakmu yang dari 

papah? 

Yang emak e.. engkong 

sama emakku yang dari 

papah sudah ndak ada. 

    



 

 

 

19 Tapi kamu emang 

lebih deket sama 

engkong sama 

emakmu yang dari 

mamah ya? 

He e.. kan kecilan e dah 

di Cilacap terus. 

    

20 Lha itu kok kamu 

bisa terlempar di 

Cilacap? Gara-

garane apa? 

Yo itu kan papa mamaku 

kerja ne di Semarang. 

Lha sing meh ngurusi 

aku? Kan nda ada sing 

ngurusi di Semarang 

makane dipindah 

Cilacap. 

    

21 Terus ada 

pengalaman yang 

membekas yang 

menyenangkan 

ndak di masa 

kecilmu? 

Menyenangkan 

mungkin.. nek sing 

paling inget tu pas TK 

besar. Pas TK besar tu 

ada acara festival, tapi 

aku jadi kayak apa ya? 

Kayak sing tokoh utama 

sing buat festival tu, naik 

becak. Terus sama 

temenku satu cewek naik 

becak mbe aku tu nangis. 

    

22 Lho lha ngopo?? Lho mbuh ra reti. Biyen 

TK sing tak ileng-ileng 

siji tok. 

    

23 Kui 

menyenangkan 

bagimu? Koncomu 

nangis 

menyenangkan ya? 

He em! Menyenangkan 

bagiku! 

    

24 Terus kalo SMP 

yang 

menyenangkan? 

SMP yang 

menyenangkan.. kan lagi 

ikut acara pramuka dan 

kepilih suruh ikut 

camping di Wonosobo 

nek ndak salah. Bar 

camping dari Wonosobo, 

dapet kenalan cewek satu 

kelas dan kui seneng 

mbe aku kabeh. Tenanan 

aku ra ndobol, tenan. 

    

25 Jadi populer ya, 

trendsetter. SMA? 

Nek SMA ki paling 

membekas ketok e kelas 

10. Soal e konco-

koncone paling enak 

dijaki guyon ki pas kelas 

10. Nek pas kelas 11 12 

    



 

 

 

ki ra patek o. 

26 Berarti sepanjang 

kelas 10 ki 

menyenangkan 

kabeh begimu ya, 

wejian.. 

Koncone gampang dijak 

guyon, nek kelas 11 ra 

patek o. 

    

27 Terus kita balik, 

pengalaman yang 

nggak 

menyenangkan. 

Yang 

menyedihkan? 

Nek TK ya papah 

meninggal to. 

    

28 Kan papahmu 

meninggal pas 

umurmu satu 

setengah tahun. 

Oh yo durung sekolah 

yo? (tertawa) Yo berarti 

sedurung e TK! Terus 

nek SD pengalmaan ndak 

menyenangkan tu.. SD? 

(berpikir) Ohh, istirahat, 

lari-lari, mainan polisi-

maling, kejebur di 

kolam. 

    

29 Kolam ikan? Ya! Kolam ikan. 

Kejebur, bar nangis. 

Kelas 3. 

    

30 Tapi ndak sampe 

parah kan? 

Endak, kejebur tok.     

31 Terus nek SMP? Terus nek SMP ki.. gara-

gara sering tidur jam 3 

jam 4, nde sekolahan ki 

isine tidur tok selama.. 3 

bulan. 

    

32 Pas kelas berapa 

itu? 

Kelas 8.     

33 Terus jadi jelek 

nilaine? 

He e, nilaine drop. Ra 

nggateke soal e. 

    

34 Terus pas SMA? SMA? (berpikir) Opo yo 

SMA? Tukaran? 

    

35 Nggak harus 

seputar sekolah 

sih. Maksud e di 

usia itu ada 

kejadian yang 

membuatmu ndak 

enak. 

Oh pas lagi meh masuk 

SMA pertama to. Kan 

disuru retret di Gereja 

Katedral, cuman aku ne 

emoh. Terus dipaksa, aku 

tetep emoh. Jadine aku 

naik travel dewe kesana. 

Padahal harus e kan ikut 

rombongan bis, tapi aku 

naik travel dewe kesana. 

Mbe disana rasane ndak 

    



 

 

 

enak, soal e mang aku 

moh dasar e. 

36 Yang maksa 

mamahmu? 

Yaaa.     

37 Cerita awal kok 

tiba-tiba kamu bisa 

menyadari 

papahmu nggak 

ada itu gimana? 

Ya kan pada tanya, 

temen-temenku pada 

tanya, papahmu kemana, 

dimana. Kan aku 

pertamane taune papahku 

tidur, trus guru-guru 

pada ngomong, sebenere 

nek papahmu tu sudah 

dipanggil Tuhan, lha tu 

lama-lama gek aku 

ngerti. Kan aku ngertine 

nek papahku ki tidur. 

Cilikane lho cilikane, 

papahku turu aku 

ngertine. Nek diceritani 

soko emakku koyo 

ngono ngomong e. Aku 

ngomong e nek papahku 

tidur. 

    

38 Terus kamu pernah 

tanya ke emakmu 

opo mungkin ke 

mamahmu, papah 

kemana gitu gak? 

Gak pernah.     

39 Berarti yang 

menyulut adalah 

teman-temanmu 

(tertawa). 

Yayaya! Gak pernah 

tanya. 

    

40 Oh, kalo yang 

sekarang di 

rumahmu ada siapa 

aja? 

Mamahku, tanteku, sama 

emakku. 

    

41 Tantemu tu yang.. 

cicik e mamahmu 

apa adik e 

mamahmu? 

Adik e mamahmu, anak 

yang ketiga. 

    

42 Itu ada 

anake juga? 

Tinggal 

disitu juga? 

Ada, tinggal tinggal.     

43 Yo berarti mbe 

sepupumu to. 

Yo lali lali.     

44 Cowok apa cewek? 

Dah kuliah? 

Cowok. Heh? Sih TK 

yoo. 

    



 

 

 

45 Ya cedak mbe 

kamu gitu? 

Yo sering tak gawe 

nangis to paling. 

    

46 Lho? Gak suka 

anak-anak to 

kamu? 

Seneng seneng. Seneng 

nek ndelok nangis. Tak 

godani ki seneng. Njerit-

njerit. 

    

47 Lha engkongmu 

masih di Cilacap 

dewean ni? 

Masih, mbe tanteku sing 

paling kecil tu lho, sing 

anak paling kecil. 

    

48 Itu belum 

menikah? 

Hah? Sudah nikah. Anak 

e sudah 2.. Cuma sing 1, 

cerai, anak e dibawa 

kabur Padang. Ini sing 

satu di Cilacap. 

    

49 Lha tantemu yang 

serumah sama 

kamu suamine? 

Kerja di Purwokerto, 

cuma hari jumat sabtu 

minggu ke Semarang. 

    

50 Kamu cedak sama 

tantemu juga 

ndak? 

(mengangguk)     

51 Lebih cedak sama 

siapa? 

Emakku.     

52 Nek mamahmu apa 

tantemu? 

Mamahku. 

Emak sek, mamah, gek 

tanteku. 

    

53 Terus nek misal e 

ada sesuatu kamu 

suka curhat gak? 

Blas.. (menggeleng) 

Jarang banget! 

    

54 Terus kalo mbe 

emakmu kamu 

ngapain? Nek ogak 

curhat. 

Yo sering ngomong-

ngomong. Obrolan biasa 

tok, gak curhat-curhat. 

Paling curhat ki pas lagi 

SD. SD kan senengane 

warnet, meh nginep 

warnet selama 2 hari, lha 

kui rak entuk, kui tok 

paling. 

    

55 Yo iyolah! Terus 

kalo dipersentase, 

kedekatanmu sama 

mamahmu berapa 

persen? 

70 ketok e.     

56 Berdasarkan 

wawancara 

kemarin kan 

katanya kamu 

jarang ketemu 

mamahmu, nah itu 

Ya paling nek pas lagi 

pergi, lagek pergi 

bareng-bareng. Nek aku 

cuma berdua tok mbe 

mamahku paling nek pas 

jemput mamahku di 

Jarang ada 

waktu 

bersama 

dengan 

ibu, kurang 

terbuka 

Hubungan 

dan kondisi 

keluarga 
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kamu pernah gak 

punya waktu buat 

QT sama 

mamahmu? 

stasiun nek ndak 

bandara. 

perihal 

kehidupan 

pribadi 

dengan ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Mamahmu ya ndak 

begitu sering 

curhat? 

Ya paling nek pas lagi 

berdua tok to di mobil. 

58 Terus kamu nggak 

ikut curhat? 

Ya cuma ngikutin 

obrolan e tok. 

59 Oh jadi kayak 

lebih 

mendengarkan 

sama ngasih 

respon. Nah kalo 

kamu lagi banyak 

masalah, lagi gak 

enak awake, kamu 

tipe orang yang 

lebih suka 

menyendiri apa 

cerita ke orang? 

Menyendiri, mbe tidur. 

Sumpah, nek aku 

menyendiri. 

    

60 Mamahmu ndak 

pernah tanya, Vin 

tadi ngapain? 

Yo pernah tapi balesanku 

cuma sederhana tok. ‘Ya, 

seneng.. ndak seneng’ 
dah gitu tok. Nek dah tak 

tinggal kamar. Paling 

gitu tok. 

    

61 Terus kamu pernah 

tanya ndak, kok 

mamah nggak 

nikah lagi? 

Nek itu sih dah sering 

tanya. Ndak meh nikah 

soal e ini kan masih ada 

utang ke bank. Lha calon 

sih sudah ada, cuman 

maksud e nek meh nikah 

mbe calon e nggak meh 

ngerepoti gara-gara 

utang e itu. Maune utang 

e lunas sek gek nikah. 

    

62 Tanggapanmu 

gimana? 

Ya nek aku sih ndak 

masalah, fine-fine aja. 

    

63 Udah ketemu sama 

calonnya 

mamahmu? 

Belum, cuma liat foto 

tok. Orang Semarang. 

    

64 Terus tanggepane 

emakmu gimana? 

Kan calon e tu punya 3 

anak, cerai, duda udah 

cerai. Lah nek emakku 

tanggepane ki nek 

ngurusi 3 anak ki apa 

    



 

 

 

ndak lebih repot. 

65 Masih kecil juga? Dah gedhe sih, dah 

SMA. 

    

66 Tapi belum 

ketemu juga ya? 

Belum.     

67 Berarti kamu lebih 

kayak, yo wes 

sembarang sih. 

Sembarang nek aku 

sembarang. Trimo wae 

aku. 

    

68 Kalo Vina? Kalo 

aku liat lho ya, 

kemarin kan dia 

tau banget semua 

tentang dirimu, 

kamu lebih 

nyaman ngomong-

ngomong sama dia 

to? 

Yaaa, rosone lebih klop 

sih. Lebih isa ndengerke. 

Cuma nek curhat jarang-

jarang. 

Lebih 

nyaman 

dengan 

pacar 

Relasi 

dengan 

orang lain 

4C +++ 

69 Menurutmu kamu 

tipe orang yang 

gigih gak? 

(mengangguk)     

70 Kalo kamu butuh 

bantuan orang lain, 

biasanya ke siapa? 

(berpikir) Kadang sih ke 

de en (menunjuk pacar), 

kadang ya ndak pernah. 

    

71 Ke temen-

temenmu nggak? 

Yang seperjuangan 

gitu. 

Nek temen-temen 

seperjuangan ki paling 

curhat masalah cewek 

tok, paling. 

    

72 Adakah orang 

yang bisa kamu 

ajak 

brainstorming, 

menemukan 

problem solving 

yang bagus buat 

masalahmu gitu 

lho? 

Ya Vina tok to paling. 

Kan aku jarang curhat 

mbe keluargaku. 

Tidak 

dekat 

dengan 

keluarga 

Hubungan 

dan kondisi 

keluarga 

1A + 

73 Kesan-kesanmu 

hanya punya 

mamah gitu 

gimana? 

Yaa karena nggak ada 

papah dari kecil, berarti 

kan sudah terbiasa to. Ya 

fine-fine aja ndak 

masalah. 

Tidak ada 

perasaan 

yang 

menggang

gu 

Perasaan 2D + 

74 Tanggepan orang-

orang kan mesti 

kayak.. apalagi 

kalo ibu-ibu kan 

suka julit ‘hih ki ra 

ndue papah lho’, 
kamu pernah 

denger ndak kaya 

gitu? 

Ndak pernah. Paling 

cuma tanya, papah 

dimana, kalo meninggal 

tu karna apa. Paling 

cuma gitu tok. 

    

75 Tapi kamu nggak 

ada perasaan 

Ya biasa. Dah terbiasa 

dari kecil. 

Sudah 

terbiasa 

Perasaan 2D ++ 



 

 

 

nggak nyaman gitu 

ya? Biasa wae. 

dengan 

kondisi 

keluarga 

76 Terus, menurutmu 

mamah orang yang 

seperti apa? 

Bersihan, perfect, nek 

ada kotor sedikit 

langsung diomeli, kudu 

tepat waktu. 

    

77 Negatif e 

mamahmu yang 

kamu gak suka 

apa? 

Cerewet, nek aku paling 

kui tok. Mbe nyusu-

nyusu. 

    

78 Nek positif e yang 

paling kamu suka? 

Yaa paling orang e ki 

gak neko-neko, 

pandangan e normal lah. 

Mbe orang e ki 

perfeksionis. 

    

79 Menurutmu kamu 

mengikuti sifat e 

mamamu apa 

ndak? 

Bertolak belakang. 

Mamaku bersihan, aku 

kotor. Mamaku tepat 

waktu, aku moloran. 

Terus apa lagi? Mamaku 

perfect, apa-apa harus 

serba dituruti, nek aku 

ndak masalah. 

    

80 Berarti kamu lebih 

mirip ke siapa? 

Ndak ngerti aku 

(tertawa). 

    

81 Kalo engkong 

sama emak dari 

dulu lebih 

membebaskan apa 

lebih diktator kalo 

ngajarin kamu? 

Kalo ngajarin sih bebas-

bebas aja, dolan mbe 

siapapun boleh ndak 

masalah. Asal jangan 

terlalu malem pulang e. 

Maksimal tu jam 5 jam 

6-an. 

    

82 Mamah ya gitu? Kan.. aku mbe mamahku 

kan SMA. SMA aku 

pulang jam 4 pagi ndak 

masalah. 

    

83 Didikannya 

mamahmu lebih 

membebaskan apa 

sama? 

Lebih membebaskan sih.     

84 Kamu nyaman 

sama yang mana? 

Yaa dua-duane to. Sama 

aja. 

    

85 Mamahmu ndak 

ada peraturan apa 

gitu to buat kamu? 

Yaa paling nek soal 

gereja mbe mandi tok 

sih. Misal e gereja jam 6 

ya, jam 5 ki aku sudah 

kudu berangkat. Jam 5 

(menekankan). 

Sedangkan aku tipe 

orang e tu, gereja kacek 

15 menit aku gek 

berangkat. Nek ndak 

kacek 5 menit 10 menit 

gek berangkat. Lha itu 

    



 

 

 

dari rumahku 

Greenwood, gerejane 

Katedral. Terus nek 

masalah mandi, misalkan 

aku ngomong nanti. Tu 

ndak ada 1 menit ki 

sudah ngomong lagi. 

Dibolan-baleni. 

86 Terus ada nggak 

sih karakternya 

mamamu yang 

ingin kamu 

contoh? 

(berpikir) bertanggung 

jawab, kayake. 

    

87 Kamu sama sekali 

nggak pernah 

diceritain tentang 

papahmu? 

Ya paling nek cerita 

basa-basi sedikit tok 

misal e.. kamu mirip mbe 

papah orang e senengane 

males-malesan. 

Senengane minum teh 

manis, paling gitu tok. 

    

88 Kamu ya ndak 

penasaran gitu 

tanya? 

Ndak. Ndak pernah 

tanya. Soal e wes biasa 

yo, dari cilik ki gak 

penasaran sama sekali. 

    

89 Kamu ngomong 

terbiasa ya, gak 

ngerasa ada yang 

kurang gitu to? 

Ndak ada. Sama sekali.     

90 Kayak kehilangan 

seorang sosok gitu 

lho. Mungkin 

tergantikan sama 

sosok engkongmu 

kali ya? 

Menurutmu gitu 

gak? 

Engkongku kan jarang di 

rumah. Kan di klenteng 

terus. Kan kerjane, 

njagani klenteng, yang 

utamane. 

    

91 Mamamu agamane 

apa? 

Katolik, aku juga 

Katolik. Makku katolik, 

engkongku Konghucu. 

    

92 Titik terendahmu 

yang kemarin kan 

masalah bisnis, 

ada nggak 

masalah lain yang 

membuatmu down 

banget? 

Nggak ada sih. Jarang 

down aku yo. Jarang! 

    

93 Gimana ya? Aku 

nggak habis pikir 

ketika down terus 

tidur kamu 

langsung seger. 

Emang gitu? 

Iyo, bener. Ya paling kan 

nguring-uring sek neng 

kamar.. tapi kan lama-

lama kan KO dewe goro-

goro kesel. Lha bar tidur, 

bangun-bangun kan 

langsung fresh. 

    

94 Baru bisa 

berpikir 

Ya, nek aku wong e 

ngono. 

    



 

 

 

jernih lagi 

gitu? 

95 Menurutmu faktor 

spiritual 

berpengaruh nggak 

sama dirimu 

sekarang? 

Kalo spiritual ya iya. 

Misal e aku minta doa 

apa, nggak ketangan 

sebulan dua bulan nanti 

dikabulin. Tapi 

dikabuline ya ndak 

seratus persen sama 

kayak doa, tapi sudah 

mulai kelihatan apa yang 

dipenuhi dari doa. Paling 

gitu. 

    

96 Apa minta e? Ya misal e usahane 

tambah sukses. Dan lain-

lain sebagainya. 

    

97 Menurutmu 

keluargamu seperti 

apa? 

Yaa mungkin sih gara-

gara keluargaku saking 

banyak saudarane jadine 

ki sering ada masalah. 

Entah itu masalah 

ekonomi apa masalah di 

rumah. Terus ada juga, 

nek hubungan sih bagus 

sih soal e sering 

ngomong-ngomong. Di 

rumah ya sering 

ngomong-ngomong. 

Terus nek sing nde 

Cilacap kan sing 

mesakke kan anak e 

tanteku yang paling 

kecil, kan di Cilacap 

cuma ada engkong sama 

mama e itu, lah 

sedangkan kan nek pagi 

mama e kerja sampe jam 

6 sore, engkong e jaga 

klenteng sampe jam 9. 

De en pulang sekolah 

kan jam 11 jam 12, de en 

pulang rumah jalan kaki, 

sampe rumah nggak ada 

orang sama sekali, itu 

setiap hari. Cowok tapi, 

kelas 4. 

    

98 Ya ampun sedih 

banget.. 

Lha ya makane. Mesakke 

to. 

    

99 Terus menurutmu 

ada perubahan 

nggak antara dulu, 

sekarang, 

kehidupanmu? 

Kalo perubahan pasti ada 

to yo. Kan seiring e 

berjalannya waktu kan 

sifat e orang berubah-

berubah. 

    

100 Berubahnya apa 

yang paling 

Yang paling signifikan? 

(berpikir) Yaaa, mungkin 

Ada 

pemikiran 

Perkemban

gan diri 

2A +++ 



 

 

 

signifikan? nek dulu pikir e tu isine 

cuma males-malesan tok. 

Belajar tu ndak terlalu 

penting, sama nek teori-

teori tu ndak penting. 

Tapi nek sekarang aku 

liat teori-teori tu penting 

sama itu dibutuhin buat 

jenjang masa depan. 

yang lebih 

dewasa 

101 Jadi lebih ke 

pendidikan gitu ya 

perubahannya. 

Kamu pernah 

nggak, sek, 

papahmu dikubur 

apa dikremasi? 

Dikremasi, dilarung. 

Sering nyekar juga, tiap 

taun to.. nek pas lagi 

ulangtahun e papaku. Di 

Marina paling. 

    

102 Terus kamu 

ngomong apa di 

doamu pas nyekar? 

Ya paling cuma 

ngomong, ‘Pah, ini 

Revin. Semoga Papah 

disana sehat-sehat saja, 

sama selalu ada di sisi 

Tuhan. Revin disini baik-

baik aja, sudah gede’, 
paling itu. 

    

103 Kamu pernah 

kangen sama 

papamu ndak? 

Ndak pernah.     

104 Heartless banget to 

kowe ki (tertawa). 

Lho! Nek pas lagi 

rekoleksi kan mesti ada 

to SMP sekali, SMA 2 

kali, nek pas rekoleksi 

kan biasane kan nangis-

nangis. Nek aku malah 

guyonan. Lho soal e kan 

sudah tau rasane 

ditinggal mbe orangtua, 

makane ndak masalah. 

Kondisi 

tidak 

memenga-

ruhi 

perasaan 

Perasaan 2D +++ 

105 Kamu ndak pernah 

iri gitu? Sama 

temen-temenmu 

apa- 

Nggak pernah. Apa yang 

aku punya ya sudah 

syukuri saja. Nggak usah 

iri sama orang lain. 

Menerima 

apa yang 

ada 

Membandi

ng-

bandingkan 

keluarga 

4D + 

106 Kok kamu bisa 

punya pemikiran 

seperti itu? 

Kenapa? 

Eeee, mungkin faktor 

lingkungan? Nek di 

Cilacap kan lingkungan e 

kan kampung, tapi ki 

tetanggane gak neko-

neko. Ya ngomong tapi 

ngomong biasa, ndak 

sing ngelek-ngelek. 

Terus temen dolan e ya 

nyenengke semua. Ya 

mungkin darisitu. SMA 

kan temen e banyak. 

Lingkung-

an 

memberi-

kan 

pengaruh 

yang besar 

untuk 

subjek 

Lingkup 

pertemanan 

4B +++ 

107 Jadi kayak... 

kesedihanmu tu 

Yaa, betul. 



 

 

 

tertutupi sama 

temen-temenmu 

gitu ya? 

108 Andai kata temen-

temenmu tidak 

semenyenangkan 

itu, kira-kira akan 

jadi seperti apa? 

Ndak pernah mbayangke. 

Yo nek SMP sih konco-

konco ne mang ra patek 

o enak, cuman yo aku 

biasa wae. Aku tetep 

biasa. 

    

109 Kamu minum 

alkohol nggak? 

Eee, paling dulu pas lagi 

kuliah semester 1 sampe 

3. Kan mbe Raymond, 

Marcell, lha kui biasane 

dijaki. Cuma sekarang 

dah enggak. 

    

110 Tapi ndak sampe 

mabuk kan? 

Yo endak endak.     

111 Terus kalo narkoba 

gitu, temen-

temenmu? 

Yo paling Nicky to.     

112 Bukan maksud e 

pernah ada yang 

ngajak kamu 

nggak? 

Ndak pernah.     

113 Kamu ya ndak 

penasaran? 

Ndak penasaran, ndak 

kepengen. Kan memang 

itu sesuatu yang buruk, 

ngapain dipikirin? 

    

114 Ngerokok? Ngerokok pernah. Pas 

kenaik-naikan SMA 

kelas 3 sampe kuliah 

semester 3. Berarti 2 

tahunan lah, nek sudah 

berhenti. 

    

115 Itu kamu 

penasaran sendiri 

apa diajak temen? 

Penasaran sendiri.     

116 Terus kok berhenti 

kenapa? 

Yaa, liat iklan sama 

kebanyakan liat sesuatu 

yang jelek-jelek jadi 

langsung gak kepengen, 

langsung berhenti. Mbe 

faktor ini sih, paling ada 

Vina. 

    

117 Lha pas kamu 

penasaran tu 

penasaran karena 

rasane apa kamu 

penasaran karena 

temen-temenmu? 

Rasa. Rasane tok.     

118 Terus kamu pernah 

cekcok sama 

sepupumu nggak? 

Ra pernah sih, blasss.     

119 Ada yang gak suka 

sama kamu nggak? 

Kan aku jarang ikut 

acara keluarga. Jarang, 

Jarang 

mengikuti 

Hubungan 

dan kondisi 

1A + 



 

 

 

ya paling yaaaa setahun 

cuma sekali. Setahun gak 

pernah ada ya pernah. 

acara 

keluarga 

keluarga 

120 Kalo hubungan e 

mamamu sama 

saudara-

saudarane? 

Ya nek itu mang bagus. 

Tapi nek aku ndak terlalu 

seneng mbe kumpul-

kumpul keluarga. 

    

121 Tapi ndak pernah 

terjadi masalah 

dalam keluarga? 

Ndak pernah.     

122 Kamu kalo menilai 

kepuasan aspek 

psikologismu, itu 

dari skala 0 sampe 

100 mbok kasi 

nilai berapa? Skala 

psikologis tu 

maksud e 

kebebasan 

melakukan hal 

yang disuka, hobi.. 

Mungkin tak kasi 60 70, 

soal e kan masih belum 

mencapai tujuan yang 

aku pengen. 

    

123 Terus kalo 

fisiologis? 

Sandang pangan 

papan pendidikan 

kesehatan, kamu 

kasi nilai berapa? 

80, aku jarang sakit. 20-

nya kan yaaa kadang nek 

pendidikan kan aku yaaa 

nek SMP kan anak e 

nakal, kadang bolos. 

Terus nek ekonomi dah 

kecukupan sih, nek 

kesehatan ya sesekali 

mang sakit, tapi jarang. 

    

124 Terus kalo sosial? Pokokmen aku paling ra 

puas ki SMP, berarti 

(berpikir) 70an lah. 

    

125 Lha, iki balek 

bentar ya. Kamu di 

SMP gak puas, 

tapi disuru pindah 

Semarang nggak 

mau? 

Soal e temen-temen e 

kan do pindah e SMPne 

Cilacap semua, ngikuti. 

Kan ada sing baru-baru, 

lha sing baru-baru ki 

anak-anak e ndak enak. 

Lingkung-

an 

perteman-

an sangat 

penting 

dan 

memenga-

ruhi subjek 

Lingkup 

pertemanan 

4B +++ 

126 Berarti aku boleh 

simpulkan kamu 

lebih suka 

menyelam ke 

sosial, ke temen-

temen ya, 

dariapada ke 

keluarga. 

He e, ya. 

127 Kalo semua 

dirangkum jadi 

satu, kepuasan 

hidupnya itu kamu 

kasi nilai berapa? 

Kepuasan hidup paling.. 

60 sih. Empatpuluh e 

yaaa masih banyak 

tujuan yang belum 

tercapai sama ada 

beberapa sifat di 

keluargaku sing aku ndak 

seneng. 

    



 

 

 

128 Beberapa sifat di 

keluargamu? 

Keluarga besar? 

Apa itu? 

Yaaa misal e kayak 

contone, makku. Misal e 

aku pergi sama temen-

temenku, lha de en tu 

meri. Lho tenan meri! 

Soal e ki aku tu 

diomongi mbe anak-anak 

e makku kan ada 5 

bersaudara berarti mbe 

mamaku tu ngomong, 

nek sing sampe saat ini 

sing isa ngebahagiake 

emak e sama sering 

ngajak jalan-jalan cuma 

aku, timbang anak-anak 

e makku sendiri. Jadi aku 

paling disayang mbe 

makku. Makane nek aku 

dolan kemana-mana 

makku ndak dijaki ki 

kadang meri, nesu. Mbe 

misal e.. misal e de en 

hari minggu ya misal e 

meh pergi kemana, ndak 

tak turuti, nesu. Ya itu. 

    

129 Ya namanya juga 

emak-emak og. 

Diajak to kamu tu 

ya jahat og 

(tertawa). 

Wes tak jaki yo! Mben 

minggu yo mesti. 

    

130 Terus apa lagi nilai 

40 e tadi? 

Belum menemukan 

sesuatu yang pasti 

terwujud, masih samar-

samar. 

    

131 Kamu kan lebih 

suka sendiri to 

pelarian e, nah itu 

tu kamu sering 

memikirkan 

banyak hal gitu 

gak? 

Ndak sih, nek 

menyendiri paling aku 

cuma jengkel nek dah 

aku tidur. 

    

132 Turuuuu terooosss! Lho tapi aku nek emosi 

ki ngono. 

    

133 Kamu nek tidur 

ndak ada mimpi 

apa gitu to? 

Ndak mimpi. Cuman nek 

bangun ki rosone fresh! 

    

134 Butuh berapa lama 

tidur? 

Sejam paling, sing 

penting tidur. 

    

135 Pernah insom? Dulu pernah pas SMP. 

Mainan game, 3 hari 

ndak tidur! Tiga hari 

cuma minum tok, nggak 

makan sama sekali. 

    

136 Terus kamu jadi 

emosian gitu? 

Yo ndak sih, tetep 

seneng-seneng wae kan 

    



 

 

 

ngegame terus. 

137 Menurutmu 

tantangan menjadi 

anak tunggal 

dalam keluarga 

orangtua tunggal 

apa? 

Tantangan? (berpikir) 

Paling nek aku sih cuma 

pengen mewujudke satu 

tok, ngajaki keluargaku 

jalan-jalan ke luar negeri 

dan itu pake duitku 

sendiri. 

    

138 Tu harapan coy. Ki 

tantangan, kaya 

obstacles, 

hambatan, 

tantangan ngono. 

Ra pernah kepikiran aku, 

blasss tenan! 

    

139 Nek iki pernah 

kepikiran rak, 

karna kamu anak 

tunggal cowok, 

kamu jadi pengen 

mengambil peran e 

papamu? 

Ndak pernah. Blasss, 

sama sekali ndak pernah. 

Tenan aku ki nek.. kaitan 

e mbe anak tunggal ki 

aku ra pernah mikirke 

meh ndue adek po rak, 

yo sembarang. Aku ra 

pernah kepikiran sing 

macem-macem soal e. 

    

140 Kamu pernah liat 

mamamu nangis 

gak? 

Nangis... pernah.     

141 Pas sendirian lho 

tapi lho. 

Yo paling nek pas nangis 

kan nek pas lagi ono 

masalah keluarga to. Nek 

misal e do tarung-tarung. 

Lha kui ki biasane 

mamaku nangis, kadang-

kadang. 

    

142 Terus apa yang 

kamu lakukan? 

Ndak ada..     

143 Mbok nengke tok 

ngono ki nek 

mamamu nangis? 

Nek Vina nangis? 

Yo tak hibur.     

144 Mamamu juga 

ndak menuntut 

kamu apa-apa to? 

Soal e nek aku ngehibur 

orang yang lebih tua ki 

ndak enak rasane 

canggung. Yo ndak 

mung mamaku tok, 

makku, opo tanteku sing 

nangis yo cuma tak 

diemke tok, ndak tak 

apa-apake. Canggung 

soal e, rosone ndak enak. 

Nek aku lho, nek aku. 

Pokok men nek lebih 

tuane kacek e jauh, tapi 

nek kacek e setaun dua 

taun tok ndak masalah. 

Merasa 

tidak 

nyaman 

dengan 

orang yang 

lebih tua 

Relasi 

dengan 

orang lain 

4C + 

145 Kamu lebih merasa 

kedekatan 

Ya Vina to.     



 

 

 

emosimu sama 

siapa? 

146 Kamu ada 

pandangan ke 

pelaminan? 

Ya sudah. Udah, 2 tahun 

ke depan. 

    

147 Menurutmu 

pernikahan itu 

apa? 

Sesuatu tujuan hidup 

yang paling 

menyenangkan. Dan itu 

cuma terjadi sekali 

seumur hidup. 

    

148 Terus kamu ingin 

jadi sosok suami 

seperti apa? 

Belum ada gambaran, 

yang penting dijalani 

dulu. 

    

149 Kalo ayah? Pengen 

jadi sosok ayah 

seperti apa? 

Ya nek aku sih pengen e 

ndak terlalu.. ngatur 

anak-anakku ben ndak 

terlalu terkekang sama 

aturan. Cuma sebebas-

bebas e ndak tak bebaske 

de en meh keluar mbe 

siapa, kemana, jam 

berapa, tak bebaske ya 

endak, mesti ada 

batesane tetepan. Cuman 

ndak terlalu dibatesi 

banget. Ben anak e ki 

bebas, rodo bebas. 

    

150 Intine kan ini 

kamu udah terbiasa 

dengan keadaanmu 

makane kamu bisa 

menerima ini 

semua. Seingetmu, 

kamu mulai 

terbiasa itu waktu 

umur berapa? 

Masalah e satu.. aku 

ndak pernah kepikiran 

sama sekali! Tenan, aku 

ra pernah kepikiran sama 

sekali. Orang ngomong 

ya tak jawabi tok, mbe 

itu aku ndak tersinggung 

sama sekali. 

    

151 Emang sifatmu 

gitu ya? Mamamu 

padahal ogak lho! 

Ya nek mamaku kan 

emang perfeksionis dasar 

e. Nek aku kan nrima apa 

adane. Mbe nek misal e 

sifat iri, misal e orang 

banyak kan biasane iri 

mbe orang kaya, nek aku 

beda. Orang kaya tu jadi 

motivasiku biar aku bisa 

berkembang. 

Dapat 

menilai 

diri sendiri 

dan 

memiliki 

pemikiran 

yang 

positif 

Pandangan 

terhadap 

diri 

4A +++ 

152 Punya harapan apa 

buat mamamu? 

Ya mungkin hutang-

hutang e cepat 

terselesaikan mbe dapet 

suami baru, ben isa 

dampingi de e sampe tua. 

    

153 Menurutmu kamu 

bakal jadi anak 

yang protektif gak 

kalo masalah ada 

Endak. Cuek aku.     



 

 

 

cowok yang 

nyakitin mamamu? 

154 Biyen sing paling 

cedakkk banget 

mbe kamu siapa? 

Aku ndak pernah 

mengidolakan seseorang 

masalah e, sama sekali. 

Walaupun itu di 

keluargaku ndak pernah, 

apalagi artis. 

    

155 Motto hidupmu 

apa? 

Ndak tau. Motto hidup 

yaaa (berpikir) ra ngerti 

aku. Kan ketok to soko 

raut mukaku nek aku ra 

reti tenan. 

    

156 What is happiness? Ya kamu terlepas dari 

semua masalah-masalah 

yang ada dan kamu bisa 

mengeluarkan segala 

ekspresi kesenanganmu 

di tiap hari yang kamu 

jalani. 

    

157 Kalo kepuasan? Tujuan itu tercapai.     

158 Menurutmu 

kepuasan dulu apa 

happiness dulu? 

Kepuasan dulu. 

Tujuanmu tercapai baru 

seneng. Moso seneng 

dulu baru tujuan e 

tercapai, kebalik to? 

Tujuan sek gek seneng 

pokokmen. 

    

159 Iki lho rak iso 

digali! Kognitif! 

Opo? Dalam opo? Opo 

kui? 

    

160 Yo dalam 

memaknai 

kepuasan hidup. 

Opo yo? Aku rak.. rak 

kepikiran sama sekali ig. 

    

161 Kurang filsuf og, 

terlalu santai 

ndeng! 

Yo emang! Emang aku 

nrima apa adane tinggal 

dijalanke tok. 

    

162 Kamu pernah 

merasa ndak 

terima gitu ndak? 

Apapun. 

Ndak trima soal apa 

maksud e? Ndak terima 

(berpikir) sek pernah rak 

yo? Sek tak ileng-ileng 

sek (bepikir). Ndak 

terima yang paling pas 

gek kecil tok sih. Ndak 

terima masalah apa ya? 

Meh mainan ndak 

dituruti, trus nek meh ke 

warnet ndak dituruti, 

paling cuma kayak gitu 

tok. Nek masa-masa 

SMA sih... ndak ada sih. 

SMP... ra ono. 

    

163 Kamu pernah ada 

pikiran mau 

bantuin mamamu 

nggak? Dulu, 

Sekarang sudah bantuin 

malahan. Nek dulu, 

belum. Gek usaha mulai, 

gak ketangan setengah 

    



 

 

 

sebelum usaha. tahun setahun, gek 

mikirke. 

164 Kok bisa mikirke 

itu? 

Ya ketoke kan mamaku 

pergi sana pergi sini kok 

gak ada bar-bar e. Ya 

paling nek misal e bayar 

listrik, aku sing bayar. 

Terus nek bayar kredit, 

sejuta apa berapa aku 

sing bayar. Nek sekarang 

lho. 

    

165 Kamu apal nggak 

kesukaane 

mamamu apa? 

Kesukaane mamaku? 

Shopping. 

    

166 Pernah shopping 

bareng? 

Pernah, tapi ya kadang-

kadang tok. 

    

167 Kamu berharap 

bisa lebih deket 

sama mamamu apa 

nggak? 

Ya mungkin nek 

sekarang baru kepikiran 

berusaha lebih deket. 

Nek dulu sih ndak 

kepikiran. 

Ada 

harapan 

untuk lebih 

dekat 

dengan ibu 

Hubungan 

dan kondisi 

keluarga 

1A ++ 

168 Sekarang mulai 

kepikiran itu, 

karena? 

Karena dinasehati orang 

sebelahmu (menunjuk 

pacar). 

    

169 Ooo karena orang 

lain lagi ya. 

Sumber 

semangatmu 

sekarang siapa? 

Apa? Sesuatu hal 

atau orang? 

Yaa. 

Ya mesti tujuanku sih. 

Nek orang, ndak. Nek ini 

(menunjuk pacar) ya iya, 

cuma aku lebih optimis e 

ke tujuan. 

    

170 Presentase orang 

yang paling deket 

sama kamu bisa 

menasihati seorang 

kamu tu berapa? 

Ya nek sampe 100 

persen sih endak ya, 

mungkin ya 70. Cuma 

yang 30 persen kan 

pendapatku sendiri. 

    

171 Kalo berapa 

orang? Ada orang 

lain memang? 

Ya paling makku mbe 

mamaku. 

    

172 Mamamu berapa 

persen? 

Nek pas lagi ngobrol 

berdua sih 60-50 lah. 

Nek makku sih, ndak 

terlalu sih, soal e de en 

kan gampang meri nek 

mbe aku. Makane ndak 

terlalu tak turuti. 

    

173 Mamamu kok 

cuma mbok kasi 

50 60? 

Ya soal e banyak sifat e 

mamaku sing aku ndak 

seneng. Bertolak 

belakang. Kan aku wes 

ngomong to nek sifat e 

bertolak belakang, 

makane angel. 

    

174 Oo nek sama pacar 

ndak bertolak 

Ya, endak. Betul.     



 

 

 

belakang? 

175 Oke, sudah begitu 

saja tidak apa-apa. 

Semoga 

hubunganmu 

semakin langgeng, 

kamu sama 

mamamu juga 

semakin dekat. 

Terimakasih 

yaaaa! 

Yaaaa!     
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