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Lampiran 1 :  

 

 

 

 

 

INFORMED CONCENT 
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Lampiran 2 : 

 

 

 

Seasonal Pattern Assessment 

Questinaire (SPAQ)



 

 

 

 
 

SEASONAL PATTERN ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SPAQ) 

Tanggal lahir : Jenis kelamin :  

Tanggal isi:   

 

1. Pada waktu apa setiap tahun Anda….. 
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A. merasa paling baik              

B.  Berat badan bertambah              

C. Sering bersosialisasi              

D. Kurang tidur              

E. Makan paling banyak              

F. Berat badan menurun              

G. Kurang bersosialisasi              

H. Merasa terburuk              

I. Makan sedikit              

J. Tidur paling banyak              

 

2. Sampai sejauh mana perubahan berikut dengan musim?  (tandai satu kotak 

saja per pertanyaan) 

 0 

tidak 

berubah 

1 

sedikit 

2 

sedang 

3 

mencolok 

4 

sangat 

mencolok 

A. Durasi tidur       

B.  Aktivitas sosial      

C. Mood (perasaan baik)      

D. Berat badan       

E. Nafsu makan      

F. Level energi      

 



 

 

 

 
 

 

 

3. Jika Anda mengalami perubahan terkait dengan musim, apakah hal ini 

menjadi sebuah masalah bagi Anda? 

 

       Tidak  

 

 

         Ya  

 

4. Berapa banyak berat badan Anda mengalami fluktuasi setiap tahun?  

0-1kg      6-7kg  

2-3kg      7-9  

4-5kg      >9kg  

 

5. Kira-kira berapa jam setiap 24 jam sehari Anda tidur selama periode setiap 

tahun? (termasuk tidur siang) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18+ 

Des-

Mar 

                   

Mar-

Jun 

                   

Jun-

Sept 

                   

Sept-

Des 

                   

 

6. Apakah Anda memperhatikan perubahan preferensi makanan selama 

perbedaan musim ? 

 

       Tidak  

 

 

         Ya  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Tolong jelaskan spesifikasinya :  

 

 

 

 

7. Jika Anda mengalami perubahan lain dalam kesejahteraan Anda di sepanjang 

musim tahun ini, mohon jelaskan di bawah : 
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Lampiran 3 : 

 

 

 

Beck Depression Inventory-II  

(BDI-II) 



   

 

PETUNJUK : 
 
 Pilihlah salah satu pertanyaan masing-maisng kelompok, yang paling tepat 

melukiskan perasaan-perasaan yang Anda rasakan saat ini (spontan) 
 Beri tanda (X) pilihan Anda pada kolom yang tertera di samping pertanyaan 

yang Anda pilih. 
 
1 ( ) saya tidak merasa sedih  

( ) saya merasa sedih  
( ) saya merasa sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat 
menghilangkannya.  
( ) saya merasa begitu sedih sehingga saya merasa tidak tahan lagi  

2 ( ) saya tidak merasa berkecil hati terhadap masa depan  
( ) saya merasa berkecil hati terhadap masa depan  
( ) saya merasa tidak ada sesatu yang saya nantikan  
( ) saya merasa bahwa tidak ada harapan di masa depan dan segala  
sesuatunya     
     tidak dapat diperbaiki  

3 ( ) saya tidak merasa gagal  
( ) saya merasa lebih banyak mengalami kegagalan dari pada rata-rata orang  
( ) kalau saya meninjau kembali hidup saya, yang dapat saya lihat hanyalah   
     banyak kegagalan  
( ) saya merasa sebagai seorang pribadi yang gagal total 

4 ( ) saya memperoleh kepuasan atas segala sesuatu seperti biasanya  
( ) saya tidak dapat menikmati segala sesuatu seperti biasanya  
( ) saya tidak lagi memperoleh kepuasan yang nyata dari segala sesuatu  
( ) saya tidak puas atau bosan terhadap apa saja  

5 ( ) saya tidak merasa bersalah  
( ) saya cukup sering merasa bersalah  
( ) saya sering merasa bersalah  
( ) saya merasa bersalah sepanjang waktu  

6 ( ) saya tidak merasa seolah saya sedang dihukum  
( ) saya merasa bahwa saya mungkin sedang dihukum  
( ) saya pikir saya akan dihukum  
( ) saya merasa bahwa saya sedang dihukum 50  

7 ( ) saya tidak merasa kecewa terhadap diri saya sendiri  
( ) saya kecewa dengan diri saya sendiri  
( ) saya muak terhadap diri saya sendiri  
( ) saya membeci diri saya sendiri  

8 ( ) saya tidak merasa lebih buruk daripada orang lain  
( ) saya cela diri saya sendiri karena kelemahan-keemahan atau kesalahan- 
    kesalahan saya  
( ) saya menyalahkan diri saya sepanjang waktu karena kesalahankesalahan 
saya  
( ) saya menyalahkan diri saya untuk semua hal buruk yang terjadi  

9 ( ) saya tidak punya sedikitpun pikiran untuk bunuh diri  
( ) saya mempunyai pikiran-pikiran untuk bunuh diri, namun saya tidak  
    akan melakukannya  
( ) saya ingin bunuh diri  



 

 

 

 
 

( ) saya akan bunuh diri jika saja ada kesempatan  
10 ( ) saya tidak lebih banyak menangis dibandingkan biasanya  

( ) sekarang saya lebih banyak menangis dari pada sebelumnya  
( ) sekarang saya menangis sepanjang waktu  
( ) biasanya saya mampu menangis, namun kini saya tidak lagi dapat  
     menangis walaupun saya menginginkannya 

11 ( ) saya tidak lebih terganggu oleh berbagai hal dibandingkan biasanya  
( ) kini saya sedikit lebih pemarah daripada biasanya  
( ) saya agak jengkel atau terganggu di sebagian besar waktu saya  
( ) kini saya merasa jengkel sepanjang waktu  

12 ( ) saya tidak kehilangan minat saya terhadap orang lain  
( ) saya agak kurang berminat terhadap orang lain dibandingkan bisanya  
( ) saya kehilangan hampir seluruh minat pada orang lain  
( ) saya telah kehilangan seluruh minat saya pada orang lain  

13 ( ) saya mengambil keputusan-keputusan hampir sama baiknya dengan  
    yang biasanya saya lakukan  
( ) saya menunda mengambil keputusan-keputusan lebih sering dari yang  
     biasanya saya lakukan  
( ) saya mengalami kesulitan lebih besar dalam mengambil keputusankeputusan    
     dari pada sebelumnya 
( ) saya sama sekali tidak dapat mengambil keputusan-keutusan lagi  

14 ( ) saya tidak merasa bahwa keadaan saya tampak lebih buruk dari yang 
biasanya  
( ) saya khawatir saya tampak tua atau tidak menarik  
( ) saya merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang permanen dalam  
     penampilan  
( ) saya yakin bahwa saya tampak jelek  

15 ( ) saya dapat bekerja sama baiknya dengan waktu-waktu sebelumnya  
( ) saya membutuhkan suatu usaha ekstra untuk memulai melakukan  
    sesuatu  
( ) saya harus memaksakan diri sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu  
( ) saya tidak mampu mengerjakan apapun lagi  

16 ( ) saya dapat tidur seperti biasa  
( ) tidur saya tidak senyenyak biasanya  
( ) saya bangun 1-2 jam lebih awal dari biasanya dan merasa sukar sekali  
    untuk bisa tidur kembali  
( ) saya bangun beberapa jam lebih awal dari pada biasanya serta tidak dapat 
tidur    
    kembali 

17 ( ) saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya  
( ) saya merasa lebih lelah dari biasanya  
( ) saya merasa lelah setelah melakukan apa saja  
( ) saya terlalu lelah untuk melakukan apapun  

18 ( ) nafsu makan saya tidak lebih buruk dari biasanya  
( ) nafsu makan saya tidak sebaik biasanya  



 

 

 

 
 

( ) nafsu makan saya kini jauh lebih buruk  
( ) saya tak memiliki nafsu makan lagi  

19 ( ) berat badan saya tidak turun banyak, atau bahkan tetap, akhir-akhir ini  
( ) berat badan saya turun lebih dari 5 pon/ 1 kg  
( ) berat badan saya turun lebih dari 10 pon/ 2 kg  
( ) berat badan saya turun lebih dari 15 pon/ 3 kg  

20 ( ) saya tidak merasa lebih cemas terhadap kesehatan saya dari pada  
     biasanya  
( ) saya cemas mengenai masalah-masalah fisik seperti rasa sakit dan  
     tidak enak badan, atau perut mual atau sembelit  
( ) saya sangat cemas mengenai masalah-masalah fisik dan sukar untuk   
     memikirkan banyak hal lainnya  
( ) saya begitu cemas mengenai masalah-masalah fisik saya sehingga  
     tidak dapat berpikir tentang hal lainnya 

21 ( ) saya tidak melihat adanya perubahan dalam minat saya terhadap seks  
( ) saya kurang berminat di bidang seks dibadingkan biasanya  
( ) kini saya sangat kurang berminat terhadap seks  
( ) saya telah kehilangan minat terhadap seks sama sekali 
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Lampiran 4 : 

 

 

 

 

Analisa Transkrip Wawancara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANALISA TRANSKRIP WAWANCARA  

P : Peneliti  A : Inisial Informan 

REFLEKSI KODE PERTANYAAN & JAWABAN ANALISA TEMA 

 

Salah satu bentuk 

komunikasi yang baik dari 

ayah  

P Gambaranmu tentang masa kecil gimana? Merindukan sosok ayah 

yang dulu  

1b.1 

hubungan orangtua :  

dekat 
A Menyenangkaaan…ituuuu tapi ya abah belum 

begitu fanatik ke iniiinya kan (organisasi 

agama), jadi lebih banyak waktu dengan 

keluarga. 

P Heee’m….contohnya kek gimana? Masa kecil yang yang 

menyenangkan  

 

 

Menyayangkan perubahan 

ayahnya  

1b.1 

hubungan orangtua : dekat 

 

 

 

1b.2  

hubungan orangtua 

merenggang  

 

 

 

 

 

Tergambar  peran ayah  

A Kayaaaaak seriing  jalan-jalan ke pantai, terus 

sering makan bareeeng. Ke kebun, ke pantai 

kek…yaaa simpelnya seringnya ke pantai. 

Ituuu…ituuu menyenangkan bangeet, setelah 

kelas 3 atau 4 SD udah nggak pernah.  Udaaah 

jarang…gitu lo. 

P Itu dalam sebulan berapa kali? Merindukan sosok 

ayahnya di masa kecil 

 

 

A Sebulan bisa sekali, dua kali , paling 

menyenangkannya itu TK. Selalu diajak jalan-

jalan pas malem minggu. Di Jeparaa….Jepara 

kota waktu itu. Trus beli ini lah beli itu laah. 

Kalau buat anak kecil kan menyenangkan 

banget itu. Aku kangen banget itu.  

Salah satu bentuk pola 

komunikasi orangtua 

kepada anak 

P Menurutmu abah itu kek gimana? Ada sifat dari ayahnya 

yang membuatnya 

tertekan  

1a.1 pola asuh : otoriter   

A Menghelaa nafaaas….tersenyum , tegas….eee 

bijak si sebenernya tapi untuk beberapa  

poooinnn  itu kurang. Teruuus…eeeee humoris, 

menurutku humoriis cukup humoris. 



 

 

 

 
 

Otoriteeer….heee itu menurutku yang paling-

paling….paling.  

P Yang menurutmu sampai abah bisa dibilang 

otoriter seperti apa? 

Penekanan kata 

menandakan perasaan 

sangat tertekan terhadap 

sikap otoriter dari 

ayahnya.  

1a.1 pola asuh : otoriter  

A Harus ngikutin apa yang abah mau, harus!. 

Contooooh kayak ke aku sendiri , aku mau 

kerja ndak ndak boleh dilarang. Aku dah 

masukin lamaran kerja udah dipanggila dua 

kali, itu perkantoran looo…gajinya lumayan 

kaaan perkantoran. Itu ndak boleh. 

 P Alasannya? Mengkhawatirkan 

pengalaman kerjanya yang 

minim dibandingkan 

teman-teman sebayanya.  

4 kecemasan neurotik 

A Alasannya itu sejauh ini karena abah gak mau 

kamu kerja itu dibawah orang lain soalnya 

kamu basicnya ndak bisa kalau diperintah. 

Kamu kayak abah. Bagus siiii yaa aku ngerasa 

abah benar-benar sayang…cuman untuk 

kemajuanku dalam hal di pekerjaan kan nggak 

seeee…ini ya se pro teman-temanku. Aku 

masih ingat omongannya “kamu itu kayak 

abah, gak bisa disuruh gak bisa jadi 

bawahan….suuu…sukanya nyuruh. Kalau 

dikerjaaan…ndak bisa dibawah tekanan orang 

bilang gitu”. 

 

 

 

 

 

Penerapan komunikasi 

yang kaku dan bersifat 

P Kalau otoriternya yang berlaku dari dulu 

sampai sekarang?  

Setiap kemauan ayahnya 

harus dipenuhi sehingga 

membuatnya tertekan  

1a.1 pola asuh : otoriter 

A Ke Agama siii…harus pakek kerudung, trus 

kayak harusss…hal-hal sepele si 

sebenernyaaa…kayak saking banyaknya ni aku 

bingung mau ngomong. Jadi apapun itu harus 

sesuai kemauan abah.  



 

 

 

 
 

satu arah.  P Contoh kalau sekolaaah…ambil jurusan apa 

gitu pernah nggak abah minta sesuai? 

Sebenarnya ingin 

mencoba sekolah negeri 

tetapi terkendala dengan 

aturan sang ayah dan tidak 

bisa melawan.  

1a.1 pola asuh : otoriter 

A Peeer…..pernaaaah waktu itu, tapi waktu SMK 

agak diberi kebebasan milih sekolah. SD, SMP 

boleh milih bebas tapi meskipun bebas tetep 

harus yang Muhammadiyah…ndak bole 

sekolah negeri. Jadi  basicnya kalau mau 

sekolah negeri aku ya bisa cuman ndak boleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan sikap 

kurang asertif.  

P Alasannya apaa?  Tidak nyaman dengan 

cara komunikasi ayahnya 

yang tidak 

memberikannya toleransi 

untuk kesalahannya.  

 

 

 

 

 

Kurang asertif terhadap 

hal yang tidak disukainya 

dan memiilih 

memendamnya.  

1a.1 pola asuh : otoriter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b DM : immature  

A Mungkin fanatiknya bah itu siii….abah itu 

termasuk yang mudah dengerin orang. Apalagi 

eeee kayak contoh aku ndak pake kerudung di 

tooko gituuu kaaan, depane toko too di halaman 

depan tokko lupa pake kerudung wong memang 

aku belum bisa kayak adikku.  Itu abah 

langsung “kamu itu nek keluar rumah mbok 

kudungaaan, anae ketua PCM Mlonnggo eee 

maksdunya ketua cabang Muhammadiyah kok 

gak ngene-ngene gak sesuai agama” aku rada-

rada ndak sreg siii..udah tak bilangin itu kan 

butuh latihan-latihan ndak gampang baaa. Tapi 

yaaa tetep…yaaa itu abah ndak mau tau. Itu 

sering banget si nek itu. 

Penerapan komunikasi 

yang memberi kebebasan 

namun dengan batasan 

tertentu.  

P Kalau mama? Merasa lebih nyaman 

dengan ibunya meskipun 

memiliki sikap otoriter 

namun ibunya juga 

memberikan sikap terbuka 

dan mengijinkannya untuk 

memilih.  

1a.3  

pola asuh : autoritatif A Pendengar yang baik, motivator yang baiiik, 

tapiiii… ada kesamaaan sama abah. Tapi ndak 

separah abah siii, rada sedikit otoriter tapiiii 

memberi kebebasan gitu lo buat milih. 

Kayaaak….kayak iniii mah aku mau les make 

up aku udah  bilang…ya boleh tapi harus sesuai 



 

 

 

 
 

dengan ini…ini…hehehehe. Harus sesuai 

dengaaan agaaamaaa, sedangkan aku tipikal 

orang yang make up karakteeer….jadiiii buat 

seni too. Nek mama abah endak….harus sesuai 

(agama) ndak bole menor  ndak bole inii itu. 

Balik lagi..kesamaanne itu, tapi mamah jauh 

lebih baik kalau soal menjadi pendengar loh 

yaaa…baik banget.  

 P Trus selama ini antara mamah sama abah, kamu 

lebih nyaman mana? 

  

 A Lebih nyaman mamah …..hampir 

semuaa…karena mamah lebih bisa open 

minded daripada abah gituuu. 

  

 P Kalau pendapatmu tentang saudara-saudaramu , 

satu-satu boleh. 

Sayang terhadap 

saudaranya namun ada 

beberapa sikap yang 

membuatnya tidak bisa 

sepenuhnya terbuka.  

1c.2  

hubungan saudara : 

kurang dekat A AI ituuu sebenernya klop nya sih cuman sikap 

cuek judesnya dia itu yang bikin aku kurang itu 

aja siii. Tapi aku saaaayang banget sama dia. 

Kalau R…ituuu gimana ya, dia itu PR dia 

banyak banget deh.  

P Maksudnya? 

A Gimana  yaaa…dia itu gede sebelum waktunya 

itu lo padahal dia itu sebenere masih anak kecil 

banget pemikirannya dia itu cumak badannya 

aja  yang gede.  

P Heeem…maksudmu gede sebelum waktunya 

kek gimana?  

 A Ini kayak kejadian itu looo kayak dia ngelakuin 

hal asusila itu looo ndak percaya akuuu. Sooo 

sad. Dia itu sebenere anak yang baik, dia itu 

Merasa sedih adiknya  

melakukan tindakan yang 

tidak sesuai dengan 

4c kecemasan moral 

 

 



 

 

 

 
 

persis abah..80% persis abah. norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mememndam perasaan 

ketika memiliki masalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b DM : immature  

P Pernah ndak dia melakukan itu yang dirasain 

apa setelah melakukan itu gimana? 

A Pernaaah….aku tanya kok kamu bisa 

melakukan kek gitu kakak kecewa banget 

kenapa ndak ngomong, “aku stress kak I ndak 

ada” dia itu emang dueeeket banget sama kak I 

emang deket si yaaa dimanja laaah….trus 

karena nafsu, karena  dibully di sekolah. Ya 

basicnya sama siii…kita berempat itu sama 

cumak beda iniii siii beda apa yaa kayak dia 

ndak bisa kayak aku sama kak I kan bisa 

nyimpen perasaaan. Maksute ngomong 

seperlune laaah…baru-baru ini aja aku 

ngomong. Nek kayak R itu belum bisa nahan 

ini siii…belum bisa ngontrol emosi dan batin 

diaaa kek gitu, feeling dia masih belum.  

 P Trus setelah dia melakukan itu apakah ada rasa 

bersalah atau gimana? 

  

 A Rasaaa…bersalaaah? Tapi setelah itu aku 

ngelihatnya rasa bersalahnya itu cumak bentar 

gitu lo trus abis itu kayak ngelupain gitu aja. 

Kayak nggak  jadiii opo-opo kayak gitu. Yaaa 

aku si berfikir memang dia udah waktunya 

mengerti kek gitu cuman salah tempat..bukan 

tempat ya cuman cara pelampiasannya dia yang 

salah.  

  

Riwayat depresi pada 

saudara  

P Trus dari psikiater ya waktu itu ya? Adik terakhirnya 

mengalami gangguan 

psikis dan mendapat 

7a faktor biologis : gen  

A Di diagnosis siii waktu ituuu..depresi yaa. 

Disuruh minum obat siii. Obatnya buat 



 

 

 

 
 

nenangin psikis dia. Anaknya kurang PD si 

sebenere. Jauh lebih PD AI si sebenere. Cuman 

AI fase paling ndak enaknya dia kan waktu SD. 

Temennya geng-geng an sampe dia kurang PD 

trus SMP dia Alhamdulillahnya banyak di apa 

namanya…dipercaya guru jadi dia punya ini lo 

PD nya bangkit. Trus SMA ini yo sering ikut 

acara sekooolaaah . ituuu si diaa…itu. 

diagnose depresi.  

 P Kalau tentang kak I? Sikap kakak yang tertutup 

kecenderungan mengarah 

pada suatu gangguan yang 

sama  

 

A Kak I….best…hehehehehe….eeee anu 

penyayang si banget, orang yang care. Tapi 

penyendiri si anae. 

P Udah dari dulu itu?  

A Heem…dia lebih suka, diaaa di rumah bisa 24 

jam tanpa keluar kamar kok. Pemarah 

termasuk. Ituuu….banyak siii paket komplit, 

kayak abah tapiiii dia open minded kayak 

mamah.  

 P Penyendiri udah dari dulu? Dari jaman 

sekolah? 

  

A Heem…sering  di kamar…cumaaaan lebih 

sering lagi setelah ada saudaraku yang namanya 

F itu lo. Dia annoying to ganggu banget orange. 

Kak I ndak suka diganggu. Dia suka nanya-

nanya ini instal game nya gimana dan 

sebagainya. Jadi itu si F keluar kamar kak I 

langsung masuk ke kamarnya.  

 P F dulu disana?   

 A Heeem, bertahun-tahun tooo dan ini tinggal di 

rumah lagi gara-gara ndak diterima dimana-

  



 

 

 

 
 

mana. Udah lama dulu lupaaa aku empat tahun 

mungkin.  

 P Waktu kak I SMA?   

 A Heeee’eem2 SMA   

 P Kalau kamu menggambarkan hubunganmu 

dengan orangtuamu sendiri seperti apa? 

  

Faktor dari sang ayah 

yang memiliki mood 

swing  

A Emmmm…………sama aja siii sssssss dibilang 

duekeet banget ya ndak. Cuman 

biasaaa..gimana ya aku ndak bisa gambarin si 

susah banget soale abah itu kadang hari ini 

guaaaalak bangeet besoknyaaa buaaaaik banget 

itu lo. Jadi abah itu juga dipengaruhi faktor 

mood, abah itu juga orange moodiaaan. Jadii 

kakak aku kayake semua nurunin abah mood 

nya tapi kayae yang paling parah aku si.  

Gangguan mood nya 

berasal dari sang ayah 

yang mudah berubah 

mood nya  dan bertahan 

lama ketika memiliki 

suatu masalah.  

7a faktor biologis : gen 

P Itu abahmu bisa berubah sehari atau besoknya? 

 A Besok siii…besoknya lagi atau kadang 

seminggu ini bad mood karena mikir keuangan 

kah, atau toko sepi kah atau keluarga kah, tapi 

nanti kalau udah lumayan lega baik.  

  

 P Kalau pas lega itu gimana?  Merindukan sikap sang 

ayah yang dulu 

1b.2  

hubungan orangtua : tidak 

dekat 
A Bercandanyaaa itu lo…biasanya bercanda 

cuman lebih enak…lebih hangat suasananya 

gitu loooo. Kayak apa yang tak rasai waktu 

kecil, cuman jarang banget dapetin itu 

sekarang. 

 P Kalau mama?    

 A Mamaaa…nggak flat si biasa aja. Piye 

yaaa…mamah kalau bad mood. Pernah marah 

  



 

 

 

 
 

tapi sejam dua jam selesei, atau ditinggal tidur. 

Mamah capek udah kalian ndak usah berisik 

gituuu. Ya udah nanti bangun baikaaan. Sabar 

banget sumpaaah hehehehhe….. 

 P Sekarang gambarin tentang diri kamu   

A Sebenere aku ndak tau yaaa…nek sifat aku 

merasa ambivert. Tapi temenku merasa aku 

introvert kalau di chat, tapi di telfon dia bilang 

ekstrovert. Itu orang beda-beda lo ya.  

P Kamu dibilang seperti itu dari orang lama atau 

baru? 

A Sudah lama dan baru 

P Baru itu berapa lama? 

A Bisa berbulan-bulan…paling lama ya setahun 

dua tahun. Aku di chat introvert si cenderung 

cuek judes gituu 

P Sifatmu yang baik apa? 

A Suka pake perasaan kayak ngelihat orang gitu 

kasihan bisa ngerasain. Pengen nolong, 

insaAllah si ada actionnya sejauh ini walaupun 

belum maksimal. 

 P Contohnya?   

 A Orang gila…misalnya kelaperan ya aku kasih 

makan 

  

 P Sudah pernah?   

 A Mengangguk…deket rumah , pas lagi jalan 

sama temen juga. 

  

Penggunaan mekanisme 

pertahanan untuk 

P Sifat jelek? Berbohong untuk 

menyangkal kondisinya 

4b kecemasan neurotik 

 A Booong, lebih ke perasaan ya boongnya. Kamu 



 

 

 

 
 

menanggulangi 

kecemasan 

 

 

 

Perubahan kognitif  

kenapa aku bilang ndak papa padahal kuaacau 

balau. Lebih suka tak pendem sendiri itu looo 

jelek. Teruuus ya itu karena aku dibully jadi 

mindset ku aku jelek…aku jeleeek sampe 

sekarang kadang masih tapi coba tak ubah. 

Rada mendingan…kalo duluuu itu ngaca itu 

sampe males. Bener ya kata temenku aku jelek 

bangeet gituuu.  

yang sebenarnya. 

Memilih untuk 

memendam perasaannya 

di dalam diri 

 

Pikiran negatif terhadap 

diri sendiri. Body image  

jelek  

 

 

 

6b DM : immature  

 

 

 

8d simtom : kognitif  

 

 P Hal yang paling kamu ingat masa-masa sekolah 

dulu? 

  

A Eee…..biaaasaaa ajaaa eeee….mungkin diikut 

sertakan lomba kali ya..itu poin plus menurutku 

P Itu tadi bully yang SD sejak kelas berapa?  Sejak masa childhood 

sudah mengalami bully 

dari teman dan kakak 

kelas.  

 

 

 

Nilai akademis yang 

bagus membuat iri kakak 

kelas sehingga 

menimbulkan konflik.  

 

 

 

 

5a bully 

 

 

 

 

 

 

3a konflik interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

Bully merupakan tindakan 

kekerasan  

A Oooo SD itu….aku baru inget..kelas 4-5 udah 

dibully tapi ndak sama temen sekelaaas. Yang 

kejadian sama temen sekelas itu kelas 6. Yang 

kelas 4 sama 5 ituuu…kakak kelas yang 

ngebully karenaa dulu aku salah satu anak yang 

terkenal disukai guruuu karena mata pelajaran 

bagus semua nilainya kaan. Trus siiii kakak 

kelas ini gak suka trus sampe 

pernaaah…hehehehehe bayangkan itu sd kelas 

4 ya logikanya..rumah..depan rumah kana da 

bank tooo. Aku waktu itu uang saku 20 ribu 

kan buaanyak banget to. Jaman dulu uang 

segitu kan banyak…la itu tu padahal aku 

nyelengin gitu lo…aku nabung dapet segitu 



 

 

 

 
 

baru akuuu jaajaaan gitu kaaan. 

Heheheh..difitnahnya lucuuu si A maleeem-

maleeem masuk ke bank ambil uang di bank. 

Bayangin aku difitnah sama geng anaknya 

guru. Jadi yang ngefitnah itu anaknya guru tapi 

satu gang gitu lo. Masih ingat aku 

namanyaaa…M..P..PI.. hehehe.  

 

Ituuu siiih…pokoknya apa-apa langsung diii 

iiih gituu…(bully) dan itu kejadian lagi 

waktuuu SMP. Kakak kelas yang ndak suka, 

padahal aku ndak pernah nyentuh dia 

looo…nyolek dia aja ndak pernaaah. Aku lupaa 

waktu itu dikatain apaa karena waktu SMP aku 

berusaha untuk ndak usah mikir ituuu gitu looo 

tapi aku pernah di bully juga. Bully nya verbal 

si rata-rata…ndak pernah ada yang main fisik 

sama aku. Tapi verbaaal…verbaaalnya kejeem 

tapi.  

 

Kayak SMK gitu lagiii…kayak contoh aku 

bawa jam tangaaan, orang tangan gedeeee yooo 

pake jam tangan gede kan wajaaar. Dibilang 

pamer, aku pake kacamata biar ndaak opo 

kemasukan debuu diii waktu di bus, kan 

otomatis kemasukan debu to soale aku deket 

pintu dikira kebanyakan gaya lagi. Aku si 

positif thingking mereka iriii gitu looo, karena 

aku sering disebut sama guru…waktu itu. 

Secara akademik Alhamdulillah 

 

 

Tindakan kakak kelasnya 

membuatnya semakin 

dikucilkan  

 

 

 

 

 

Kembali mengalami bully 

secara verbal dari kakak 

kelas yang tidak suka 

terhadap pribadi dan 

tubuhnya?  

 

 

 

 

 

 

Bully terus berlanjut 

sampai rejama berkaitan 

dengan gaya penampilan 

dan fisiknya  

 

 

 

 

Secara akademik bagus 

 

 

3a konflik interpersonal 

5a bully  

 

 

 

 

 

 

3a konflik interpersonal 

5a bully   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a konflik interpersonal 

5a bully   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

akuuuu…bukan tipikal orang yang jenius 

memang cumaaan lumayan laaah….gitu looo. 

Ndak sombong ya cuman lumayan laah. 

Mungkin dari situu…mungkin mereka entah iri 

atau apa, entah ndak suka dari awal aku juga 

gak ngerti. Tapi mereka pernah bully..kek gitu. 

namun hal itu 

menimbulkan konflik 

dengan teman-temannya  

3a konflik interpersonal 

5a bully   

P Bully nya itu langsung di depan kamu gitu atau 

gimana? 

Masa sekolah dilalui 

dengan banyak konflik 

sehingga membuatnya 

tertekan.  

 

Tidak menerima 

diperlakukan tidak adil 

sehingga melakukan 

perlawanan.   

3a konflik interpersonal 

5a bully   

A Heee’eeem….yaaang…yang SMK di depan 

aku, SMP di depan saku satu…duaaa, di depan 

aku tapiii nyindir. Kayaaak…nyindiiir….kalau 

SMK langsung di depanku deg gitu looo. 

Depan aku langsung. Dulu si tak lawan…ya 

aku nyinyir baleeek…tapiii setelah lulus. 

Setelah kakak kelas itu luluuus, gentian temen 

sekelas siii kayak gitu.  

 P Itu kejadian seperti itu pas ketemu mereka 

atau? 

  

A Ketemu merekaaa…. 

P Hampir setiap hari? Sekolah menjadi tempat 

yang membuatnya merasa 

tidak aman. 

Memilih menghindar 

selama disekolah.   

3b konflik intrapersonal  

 

 

6b DM immature  

A Alhamdulillah aku jarang keluar kelas siii jadi 

ndak setiap hari. Terutama pagi hari pas mau 

masuk  kan pintu masuknya .Cuma satu 

tooo…lewat depan kelas dia ya otomatis kenaa 

sindiiir.  

 P Lewat gituuu dia ngomong kenceng?   

A Iyaaaa….aku nggak ngerti kenaaapa sampek 

gitu. Sekarang aku ngerti nasib diaaa cuman 

jadiii pegawaaaai….pegawai kasir tok ya 

akuuuu gak mau bilang karma yaaa tapiii yaaa 



 

 

 

 
 

sudaaaah itu heeem. Terserah diaa. “Kamu tau 

ndak A ini yang namanya S sekarang kerjanya 

cuman di Indomaret looh….ooo ya udah, 

Indomaret mana to tak samperin. Indomaret 

Semarang….oooo ya udah nek Indomaret 

Jeporo ya tak samperin aku bilang gitu”.  

P Tadi kamu bilang kan deket sama guru karena 

nilai akademik, hubunganmu sama guru-guru 

sendiri gimana? 

Mau membuka diri kepada 

orang lain yang memiliki 

kesamaan dengan 

pemikirannya  

2a interaksi sosial terbuka  

 A Duaaa orang sejauuuh ini selama sayaaa hidup 

yaaa…tiga orang yang deket 

P Tiga orang ini bedaaa sekolah atau sama? 

A Satu SMP…dua SMK, yang satu sudah 

meninggal, yang duaaa masih. 

 P Deketnya kayak gimana? 

A Kayak lebih dariiii guru dan murid, jadiii mau 

aku lebih sering tanya ini….ini…ini itu obrolan 

kita sering nyambung intinya. Sampeee 

sekarang…masih. 

P Kalau sama temen yang selain membully? Menutup diri dari teman-

teman sekolah kecuali ada 

keperluan penting.  

2b interaksi sosial tertutup 

 A Jarang kontekan samaa temeen. Eee akhir-akhir 

ini iyaaa karena sering dapet undangan itu siii 

kondangan…tapi jarang. 

A Dulu pas istirahat kamu ngapain? Merasa tidak aman jika 

harus berhadapan dengan 

kakak kelas sehingga 

memilih menghindar 

setiap hari.  

3b konflik intrapersonal  

 

 

6b DM immature 

 P Akuuu pasti sebelum jaaam beeel, guru udah 

keluaar aku ke kantin duluaan. Menghindari 

kakak-kakak kelas itu. Jadi makan duluan baru 

balik ke kelas. Atau nanti setelah mereka ndak 

ada aku baru makan. Pokoknya kalau ndak 



 

 

 

 
 

telaaat…ya duluuaaan.  Menghindari mereka. 

 

 P Interaksi sekarang sama dulu jaman sekolah? Pribadi yang tertutup dan 

kurang percaya diri. 

 

 

Merasa cemas ketika 

harus memulai interaksi 

dengan orang asing. 

7b introvert  

 

 

 

4b kecemasan neurotik  

A Jauh lebih sedikit, pede sekarang. 

 P Lebih pede nya ituuu? 

A Mau nyapa duluuaaan…mau permiiisiii. Dulu 

buat numpang tanya itu maluuuu…gugup . 

baru-baru ini berani tapi masih maluuu. 

 P Dulu berarti jarang aktifitas di luar rumah pas 

jaman sekolah? 

  

A Hee’eem 

 P Trus sekarang selain di Oriflame? Interaksi sosialnya sudah 

berkembang dan mulai 

membuka diri untuk 

berkumpul dalam suatu 

kelompok sosial.  

2b interaksi sosial terbuka  

A Dance cooover trus sering ketemu orang-orang 

baru juga. Jadi lebih banyak interaksinya 

sekarang otomatis. 

 P Orang-orang barunya darimana? 

A Semuaaa siiiih…sosial media adaaa, dariii 

temen-ke temeen gitu adaaa 

 P Ketemuannya karena apaa? 

A Sejauh ini karena hobi si ketemuannya.  

 P Make up? 

A Hee’eeem make up atau suka ini kumpul 

 P Ada yang cocok? Ingin memperoleh teman 

sebagai tempat curahan 

hati tapi belum 

menemukan yang tepat.  

3b konflik intrapersonal  

A Beluuum….sempet ada yang cocok, tapiii 

karena ada beberapa alasan jadi mengurangi 

intensitas dengan dia atau mereka. Dulu 

kukiraaa…contohe sama temen DC itu bisa lah 

mereka kalau aku cerita itu ternyata 



 

 

 

 
 

endaaak…respon mereka lebih banyak suka 

dieem. Apaa yang memang  si aku butuh 

pendengar tapi kan kadang juga butuh pendapat 

tooo…jadi ndak cocok kalau dibuat ke mereka  

curhat hal pribadi aku kek gini ndak cocoook. 

Sejauh ini yang cocok cuman S itu dariii SMP 

sampe sekarang baik-baik. 

 P Maksudmu yang kamu anggap cocok bisa kasi 

timbal balik ke kamu, nerima kamu apa adanya 

kamu gitu kan? Sedangkan yang menurutmu 

bisa cocok baru S, nah kalau ngumpul sama 

mereka yang kamu bahas apa? 

  

A Bahas sesuatu yang kita tahu, maksute yang 

mereka tahu ya aku ndak bahas. Jaaarang 

banget 

 P Nunggu mereka bahas sesuatu dulu gitu ndak?   

A Tergantung mood yaa… tapi lebih banyak 

mereka dulu siii baru aku nimbruuung.  

 P Kegiatan kamu sehari-hari?   

A Di rumah…bantu mamah, bantu abaaah, jaga 

toko. 

 P Jaga tokonya itu tiap hari? Tidak menyukai cara kerja 

pegawai di rumahnya 

yang seenaknya ketika 

bekerja  

3b konflik intrapersonal 

A Tiap hari gantiiin itu…(pegawai), pagi sebelum 

pegawai datang sama pulang sampe sore 

setelah pegawai pulang. Kan dia itu pegawai 

yang seenak jidate tooo. Bikin jadwal masuk 

kerja sendiri. 

 P Kalau pagi gitu kamu dari jam berapa? 

A Jaaam 7…sampai jam setengah 9 atau sampe 



 

 

 

 
 

dia dating.  

 P Paling siang datang jam berapa? Tetapi dirinya tidak bisa 

untuk mengungkapkan 

kekesalannya secara 

asertif dan lebih memilih 

memendamnya.  

3b konflik intrapersonal 

6b DM immature  A Jam 9 

 P Kalau pulang? 

A Jam 3…harus jam 3 telat dikit ndak mau. 6 jam 

took, dan itu belum kerja maksimal loo. Lum 

nanti tinggal beli rokok lah. Ngobrol ke 

tetangga lah ngobroool, maeeen hp. Heeeeee’s 

soooooo… 

Sore jam 4 atau 5. 

 P Sama abah dihitung ndak?   

A Jaaarang…dulu iya sekarang endak. 

 P Selain bantu abah, mamah kegiatan lain? Mulai membuka diri untuk 

berinteraksi dengan 

teman-teman barunya. 

2b interaksi sosial terbuka  

A Kumpul komunitaas si seriiing, sekarang lebih 

sering kumpul temennya malah. Jalan-jalan 

keluar rumah meskipun sebentar makan 

dimanaa gitu.  

Mood swing merupakan 

tanda dari stres, kurang 

tidur, terlalu banyak 

konsumsi gula dan 

kemungkinan adanya 

gangguan psikologis 

seperti bipolar, depresi 

mayor dan siklotimik.  

P Kamu mulai merasa aneh ada mood mu kapan? 

Awaaal banget 

Tekanan dari tindak bully 

mulai memengaruhi psikis 

terutama mood nya yang 

menjadi mudah berubah 

karena stimulasi dari 

lingkungannya.  

 

 

 

 

 

 

8b simtom perubahan 

emosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SMP…basiknya aku memang cengeng…tapi 

SMP aku jauh lebih parah. Maksudnyaaa 

eeeee….SMP cenderung nangisnyaa cepeet, 

senengnyaa cepet, trus biasa lagi juga cepeet. 

Naik turun, naik turunnya cepet banget. Aku 

ngerasa waktu katanya bipolar cenderung 

berubah-ubah sifatnya dan aku ngerasa mood 

ku yang berubah-ubah ini memengaruhi 

kegiatan ini lo. Makanya aku tanya apa aku 

bipolar, padahal..tapi kepribadianku si gak 



 

 

 

 
 

ganti cuman mooodq. Itu adaaa tapi ndak setiap 

hari. Aku lebih suka main sama imajinasiku 

si…tapi aku masih bisa bedain real sama 

imajinasi ya. Kalau andai..aku jadi orang 

seperti ini apa bakal hidupku seperti ini. Aku 

kalau jadi polisi tu hidupku bakal kayak gini. 

Itu aku sering banget mikir kayak gitu kalau 

sendirian yaaa. 

 

Memilih fantasi ketika 

mengalami kecemasan 

yang sudah tidak bisa 

ditanggulangi.  

 

 

4b kecemasan neurotik 

6b DM immature 

 

 P Sejak kapan?   

A SMP 

Perubahan emosi salah 

satu ciri umum depresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflik yang ada di dalam 

diri menimbulkan 

kecemasan yang semakin 

meningkat (damming up) 

P Itu cuman sekedar pas kamu sendirian atau 

sampai menciptakan tokoh? 

Mudah gelisah dan cemas 

dengan kondisi 

lingkungan yang 

menurutnya mengancam. 

 

 

 

 

 

Mengatasi kecemasan 

yang muncul dengan 

fantasi  

8a simtom perubahan 

emosi  

4b kecemasan neurotik 

 

 

 

 

 

 

 

4b kecemasan neurotik 

6b DM immature  

A Tookoh si endak..tapi misal aku jadi ini, aku 

ndak sampe nyiptain tokon ini…ini…ini gitu 

ndak. Ndak sampe gitu si, tapi kalau buat 

balikin mood ketika aku di lingkungan contoh 

ini ramek banget mood ku anjlok. Entah 

bagaimana caranya aku pake imajinasi supaya 

moodku bisa balek lagi. Kayak aku mikir 

semisal aku kayak gini. Aku dieeem dulu 

beberapa menit, aku maen imajinasiku entah 

apa terserah..sedapete sampe mood ku baik 

baru aku bisa sedikit enjoy di tempat itu. 

Ada reaksi kecemasan, 

merasa terancam di 

keramaian?  

P Okeet itu at the moment yaaa…misalnya kamu 

pake imajinasi itu baut bikin kamu nyaman. 

Biasane imajinasinya tentang apa? 

Menggunakan fantasi 

dengan memposisikan 

dirinya sebagai orang lain 

untuk bisa memulihkan 

mood 

 

 

4b kecemasan neurotik 

 

 

 

 

A Emmm…jadi seseorang contoh kalau akuuu 

langsing jadi anak DC gitu. Kira-kira kayak 

gini ndak si bakal jadi kayak gini. Sudah sampe 



 

 

 

 
 

situ aja trus moodnya jadi naik itu aku berbaur 

sama yang lain. Tapiii kalau sampek aku bikin 

imajinasi itu sampek ndak bikin moodku 

baleeek..aku dieeem. Pusing muaaal, tapi sering 

pusing, mual kalau di tempat rame.  

Ada reaksi somatis ketika 

lingkungannya 

membuatnya merasa 

terancam.  

6b DM immature 

 P Itu tadi kan kalau di keramaian kamu pusing, 

mual. Tapi pernah ndak kamu ngelakuin 

kegiatan trus capek? 

  

A Hee’eem…pernah kek contoh kebanyakan 

pergi-pergi gituuu. Badan pasti capeek 

banget..aku kan jarang keluar kan. Sekali keluar 

langsung capek…pundak..leher. 

 P Apa yang kamu lakuin? Mood nya mudah 

terganggu ketika ada 

stimulasi dari lingkungan 

yang tidak sesuai  

8a simtom perubahan 

emosi A Istirahaat..baring dengerin musik tidur. Ndak 

usah jauh-jauh, keliling aja 2 jam 3 jam ndak 

berhenti. Berhenti shalat makan, trus muter lagi 

udah capek og. Tapi muternya cuman kayak 

jalan-jalan gitu lo. Harusnya refresing tapi 

malah capek gitu lo…nggak ngerti kenapa aku. 

 P Kalau pergi jauh gimana? 

A Sejauh ini kalau aku pergi jauh, selama aku 

enjoy ya ndak papa. Selama aku bisa 

ngestabilin moodnya ya ndak papa. Kalau ndak 

ya kacaaau. Di perjalanan pasti bad mood terus.  

 P Tapi bad moodmu kalau pas musim panas gini 

ndak terlalu pengaruh? 

Mood cenderung mudah 

stabil ketika musim panas  

10b offset SAD 

A Hee’eem..cepet banget naeknya.  

 P Pernah ndak ngerasain momen tadi tapi pas 

musim hujan? Gimana? 

Menghindari sosialisasi 

ketika musim hujan  

9d AS isolasi sosial  



 

 

 

 
 

A Pernaaah….sama kayak di musim panas tapi 

dieeem…malah cari cara untuk menghindar 

atau cepet pergi dari kerumunan itu. Cari alesan 

gimana caranya. 

 P Berarti lebih memilih menghindar? 

A Ee’eeem… 

 P Imajinasinya ndak main? Fantasi tidak mampu 

meredakan kecemasannya 

sehingga lebih memilih 

untuk menghindari 

interaksi sosial yang 

mengganggunya.  

9d AS isolasi sosial 

 

 

 

4b kecemasan neurotik 

 

6b DM immature 

A Endaaak…soooo bad, pernah tak coba tapi 

jarang banget berhasil nek tak pikir-pikir 

gituuu. Sekalinya bisaaa seneng tapi abis itu 

moodnya trus anjlok lagi. Jadi mending gitu 

giamana caranya menghindar. Contoh:  aku 

pulang duluan yaaa ndak enak badan. Sebenere 

bukane ndak enak badan siii..tapii mood nya 

ndak enak. 

 

 P Kamu pernah cek-cek fisik? Tidak ada riwayat 

penyakit fisik yang serius 

selama ini 

 

A Ke mamaa…tapi laborat belum. Daraaah..tensi-

tensi mamah kan basicnya bidan jadi tahu. 

Tensi normal tapi punya kecenderungan 

kolesterol. Kayak kalau dari yang tak keluhkan 

si kayae dari mamah 80% sudah kenak gitu lo. 

 P Apaaa?   

A Tangan gak bisa gerak lemes…ini walaupun 

bisa gerak tapi otote lemes banget ndak ada 

energinya. Apa namanya cenderung diem ndak 

ngelakuin banyak kegiatan. 

 P Terakhir kali kapan?  

A Empat hari yang laluuu…karena banyak makan 



 

 

 

 
 

santen.  

 

 P Bagaimana kamu menghadapi suatu konflik?  

 

Sulit untuk berdamai dan 

memaafkan kekurangan di 

dalam dirinya sendiri.  

 

 

3a konflik intrapersonal  
A Pendem dieeem duluuu, nyari cara gimana bisa 

nyelesein konflik itu pake cara apapun. 

Biasanya sih aku cenderung lebih suka 

diselesein langsung kalau ada konflik sama 

orang. Ngobrol selese…tapi kalau konflik 

dengan diri sendiri kek perubahan mood tiba-

tiba jadi orang yang kayak gini itu aku 

lamaa…untuk damai sama diri sendiri sama 

damai dengan orang lain itu aku lebih 

cenderung lama untuk damai sama diri sendiri 

daripada sama orang lain.  

 P Susahnya gimana? Pertentangan di dalam diri 

antara mana yang benar 

untuk mengambil 

keputusan dari suatu 

masalah. 

 

 

 

 

 

Pertentangan antara ego 

dan superego membuatnya 

menjadi semakin tegang 

dan cemas  

3a konflik intrapersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a konflik intrapersonal 

4c kecemasan moral  

A Entahlah kadang aku ngerasa tubuhku kayak 

ada dua gitu lo mbak…ada yang A ada yang B.  

ada yang hitam ada yang putih. Jadi tu antara 

logika ini sama yang ini itu tabrakan.  Belum 

tentu nyatuu…dan itu laaaamaaa banget bisa 

beberapa hari baru bisa nyatu gitu loo.  

 P Contohnya? 

A Yaaa aku sering boong to sama abah karena 

takut dimarahiiin kek gituuu. Kek ketemuaaan 

pasti aku ngomong ketemuan sama temen 

oriflame kok. Jadi oriflame itu kujadiin alesan 

padahal ketemuan sama banyak orang aku tuu. 

Ya kayak gitu..kenapa kok aku gini. Aku 

pengen berubaaah tapi aku ndak bisa gitu looo. 

Apa dari faktor ekternal yang 



 

 

 

 
 

memengaruhi…atau apakah dari faktor 

internalnyaa yang salaah jadi itu seriiiing 

banget  terjadi. Jadi biasaaa…musuhan sama 

diri sendiri itu lo. Tapi kalau sama orang lain 

nek bisa aku harus nyelesein hari itu juga gitu 

looo…karena aku ndak mau ribut sama orang 

lain.  

 P Sebelumnya apakah ada tuntutan dari 

lingkungan sehingga membuat kamu tertekan? 

  

A Adaaa 

 P Apa sajaa? Bullying berupa body 

shaming masih sering 

dialami sampai sekarang 

baik dari temannya 

maupun dari teman media 

sosial. Hal ini 

membuatnya tertekan dan 

mendorongnya untuk bisa 

menjadi yang orang lain 

tuntut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a konflik intrapersonal 

3b konflik interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Abaaah…..itu jaaa siiih, ada sebenernya itu tapi 

akarnya balik lagi ke bullying dan tanpa 

disadari aku mengikuti. Kayak…jadi cewek itu 

jangan tomboy dong, sehingga aku belajar 

gimana caranya biar ndak tomboy. Trus kayak 

jadi cewek tu jangan kucel gitu looo…heem 

endingnya itu. Parah pernah itu di 

sosmed…kayak “mbak orang mana….itu 

gendut ya mbak ya…kepalaku kalau mbok 

penyet po mbok pedak yo pnyeet” cowok itu 

serius. Trus aku bilang mas kalau ndak kenal tu 

bisa ndak ketikannya dijaga…trus “Ya Allah 

mbak cuman becanda”.  

Makanya aku lebih cenderung  suka temenan 

sama orang yang mesum karena becandaanya 

ndak nyinggung fisik. Contoh : woo dasar 

maniak bokep yo dasar ki otak-otak mesum. 

Cuman kalau sama orang biasa “heee kok 

tambah lemu siii” fisik..lagi…fisiiik lagi. 



 

 

 

 
 

Makanya aku kalau ada orang nanya kamu 

sebenre suka ndak si becanda sama orang biasa. 

Sebenere si suka cuman kalau sudah 

menyinggung masalah fisik itu lo udah ndak 

suka aku. Ndak-ndak makasih, makanya aku 

milih banget temenan sama orang. Mereka kan 

keliatan ya sudah biasa sopan dari kecil, aku si 

merasa bisa mbedain sedikit walaupun cuman 

sedikit. Jadi kalau ada temen yang deketin tapi 

udah keliatan dia dikit-dikit suka ngataaain aku 

ya cenderung menjauuuh malah.  

 

 

 

 

 

 

Kejadian di masa lalu 

membuatnya menjadi 

pribadi yang tertutup 

untuk berteman  

 

 

 

 

 

 

7b faktor pribadi tertutup 

 

 P Apa yang akhirnya membuatmu menyadari 

kalau kayaknya aku punya masalah psikologis 

deh 

  

A Kepribadianku kayak ganda gitu 

looo….modnya kan anjlok…naik…anjlok..naik 

tu cepeet bangeet. Pernah itu seharian bad 

mood lagi trus seneng lagiii trus bad mood 

lagiii bayangin. Itu rentang waktu Cuma 

beberapa jam…ini ada yang ndak beres.  Apa 

aku ada kepribadian ganda tapi ternyata endak 

Perubahan yang dimaksud 

adalah mudahnya 

memperoleh mood senang 

ketika ada hal yang 

menyenangkan seperti 

menonton film dll 

selebihnya mood nya 

mudah sekali terganggu 

ketika ada hal yang tidak 

P Senengnya seperti apa? Mood nya mudah berubah 

ketika mendapat stimulasi 

dari lingkungan 

 

A Euphorianya itu loooo luar biasa…kek serba 

semangat habis itu kalau sudah melakukan 

pekerjaan A gitu misalnya dan itu ndak sesuai 

dengan ekspektasiku, karena aku basicly 

perfectionis juga naaanti anjlok lagiii. Ah aku 

kok pengen masak ini yaaa….trus rasa atau 

bentuknya ndak sesuai….bisa bad mood lo 

mbak. Kayak gitu…pernah di posisi itu aku 



 

 

 

 
 

sesuai / irritabilasnya 

tinggi.  

 

Berdasarkan kroscek 

setelah wawancara ini.  

merasa udah capek otakku udah capek ini. 

Akhire aku kontak kamu. 

P Tapi sekarang ada ndak per jam seperti itu? Mood nya menjadi stabil 

ketika musim berubah  

 

A Jaaaaraaaang banget Alhamdulillah udah 

jaaarang banget.  

 P Dampak dari gangguan yang kamu alami 

terhadap lingkungan bagaimana? 

  

A Mereka kurang care…bukan kurang care 

siii…tapi kurang merasa. Maamah merasa siii 

tapi kalau perubahannya bener-bener ini baru 

tanya.  

 P Pernah ndak temenmu merasa kamu sering 

cancel jadwal pas musim hujan? 

  

A Sejauuh ini temenku percaya si mbak…tapi aku 

ndak tahu sebabe kenapaa gituuu. Kayak A 

selalu bener kok padahal aku ndak pernah 

berusaha nyuci otak mereka. Padahal kalau 

mereka mau mikir haruse ndak logik lo itu A 

bikin alasane. Tapi mereka percaya-percaya aja, 

jujur itu keuntunganku siii. Bukan berarti untuk 

mainin temen yaa, tapi aku bisa ngelakuin opo 

yang tak karepke ngunug lo. Aku ndak mau 

kumpul ya ndak mau kumpul…ooooo ya udah 

A orangnya sibuk kok. Padahal aku cuman 

tidur. Kek gitu.  

 P Pernah punya riwayat trauma fisik ndak?   

A Belum ada 

 P Trauma psikis? Bully berkembang 

menjadi trauma dalam 

5a bully  

A Bully…ing ituuu 



 

 

 

 
 

dirinya  

 P mmm…dari pihak keluarga emang ada ndak 

pernah punya riwayat gangguan? 

Ada riwayat gangguan 

mood  dari ayah dan 

saudaranya  

7a faktor gen  

A Kakak…adek…dan kecenderungan abah. Tapi 

abah ini mood swingnya itu looo.  

 

Spesifikasi SAD minimal 

2 tahun  

2016-2018? 

P Sejak kapan kamu menyadari musim 

memengaruhi mood kamu? 

Mood nya berubah sesuai 

musim sejak tiga tahun 

belakangan dan benar-

benar down  

10a onset SAD  

A Lulus SMK hampir tiga taun yang lalu. 

P Paling parah tiga tahun sebelumnya? 

A Pernah, tapi enggak sadar gitu lo. Baru tiga 

tahun ini kok mood nya bener-bener down. 

 P Terus yang tiga tahun sebelumnya yang nggak 

sadar tadi kira-kira sejak kapan? 

Perubahan emosi berupa 

peningkatan iritabilitas 

semakin menguat ketika 

SMK. 

 

8a simtom perubahan 

emosi  

 A Mulai 3 SMK ke bawah berarti. Selama SMK 

itu mulai stress-stres nya.  

 P Waktu SMK itu yang kamu rasain gimana? 

A Cuman gampang stress, pernah yang aku ceritai 

itu masalah event yang nanggung aku semua. 

Terus masalah diskriminasi itu juga ngaruh. 

Bullying verbal…juga ngaruh. Itu si sejauh ini 

yang paling memengaruhi tiga itu. Mulai 2015 

itu mood ku sering berubah cepet banget paling 

parah awalnya itu. Tiga tahun si berarti. 

 P Perbedaan aktivitas yang kamu lakukan di 

masing-masing musim gimana? 

Aktifitas sosial, energy, 

serta minat sosial 

cenderung meningkat 

ketika musim panas 

dibandingkan saat musim 

10b offset SAD  

A Cenderung lebih aktif di musim panas. 

 P Kek gimana contohnya? 

A Contohnya lebih sering keluar kamar, entah itu 



 

 

 

 
 

ngepel, nyapu, bantu mamah lah di rumah. 

Sama sering pergi maen sama temen gituuu. 

hujan  

 P Kalau musim hujan? Minat sosial serta aktivitas 

cenderung berkurang 

drastis selama musim 

hujan  

9d AS isolasi sosial, minat 

sosial - 

 

10a onset SAD 

 

A Cenderung lebih sering di kamar. Hampir 80% 

selama musim hujan. 

 P Di kamar nagapain? 

A Dengerin musik. Main make up….tapi itu baru 

satu tahun ini. Paling sering dengerin musik.  

Ciri khas pola musiman 

yang ditandai dengan 

sismtom vegetative dan 

berkurang atau 

menghilang ketika masa 

remisi  

P Mood kamu selama perbedaan musim kek 

gimana? Kalau pas musim hujan kek gimanaa? 

Simtom depresi muncul 

ketika musim hujan 

disertai dengan atypical 

symtoms SAD 

 

 

 

 

 

 

Musim panas mengalami 

remisi disertasi perubahan 

simtom yang menghilang.  

 

8d pola pikir negatif  

9e perasaan sedih  

 

10a onset SAD 

 

 

 

 

10b offset SAD 

 

 

A Hancuuuur bangeeet…gimana ya gampang 

nangis, gampang dapat pikiran-pikiran negatif 

entah itu bunuh diri laaah, terus kayak tapi ya 

ndak tak lakuin ya. Pokoknya pas musim hujan 

itu hampir sama sekali ndak punya semangat 

gitu lo. Jeleeeeek terusss. Kalau musim panas 

itu gampang dapat mood, gampaaang dapet 

problem solving ituuu. Teruuus….apa 

namaneee….eeee cenderung lebih gampang si 

kalau di musim panas. Apa aja looo, kalau 

ngelakuin kegiatan ki lebih semangat pada 

musim hujan.  

 P Selain lebih aktif, kamu ada nggak pemikiran 

yang aktifnya berlebihan? 

Masih sebatas euphoria  

normal  

 

A Biasa aja siii…(lebih mudah senang dan flat) 

 P Masalah tidur terkait perubahan musim? Perubahan pola tidur saat 

peralihan musim panas.  

 

 

 

 

 

 

A Cenderung lebih susah tidur di musim panas. 

 P Susah tidur atau insomnia? 

A Susah tidur memang….tapi ndak punya 



 

 

 

 
 

insomnia si aku. Ndak adaaa, jadi kalau musim 

ujan mulai tidurnya jam setengah 8 yaaa. Kalau 

musim panas jam 10-11 tapi bangunnya masih 

sama sii jam 4 pagi. Kecuali kalau lagi haid 

jauh lebih lamaa. Tapi kalau musim hujan itu 

jam 7-8 itu udah ngantuk. Kalau musim panas 

jam 11 baru ngantuk kayak gitu.  

 

Pola tidur di musim hujan 

lebih banyak daripada 

musim panas  

 

 

 

9a AS hypersomnia  

 P Kalau pas musim hujan siang juga tidur?   

A Heem…. 

 P Itu apa yang dirasain pas musim hujan? Perubahan pada energi 

yang cenderung menjadi 

mudah capek dengan 

kegiatan minim di saat 

musim hujan 

9c AS energy menurun  

A Capeeeek… 

 P Padahal kegiatannya? 

A Ndak ada kegiatan….bukan ndak ada siiiii tapi 

kegiatannya low banget. Low activity, nyapu 

itu aja cuman sehari sekali, ngepel sehari sekali, 

belum tentu masak, belum tentu keluar kamar. 

Kayak gitu. Tapi berasa capeeeek bangeeet. 

 P Kalau pas seperti itu mamah ngeh nggak?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butuh dukungan ayah 

bukan hanya sekedar 

nasihat mengenai agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b.2 hubungan orangtua 

kurang dekat  

 

A Mamah ngeeeh siii tapi nggak ngerti, aku 

kemarin si udah bilang sama mamah kalau aku 

kayak gini. Yaaa katane waktu itu mau 

dipriksakke ke dokter tapi nggak jadi. Trus 

karena sekarang abah juga lagi fanatik banget 

sama agama si jadi apa-apa diukur sama agama. 

Yaaa aku ngerti tapi aku nggak tenang juga gitu 

looo…mkasdute aku nggak cuman agama tok 

gitu looo…aku juga bukane nggak butuh ilmu 

atau agama ya tapi nggak agama doang gitu lo. 

Tapi abah kan tolak ukurnya agama-agama aja 

sampe pernah bilang ya semisal gara-gara 



 

 

 

 
 

kayak gitu aja padahal aku belum ngomong 

seluruhnya ya baru cuman ngomong aku pernah 

di bully kek gitu. Abah ngomong kenapa ndak 

ngomong dari duluuu gitu lo, ya aku ndak 

berani ngomong gitu lo. Karena menurutku itu 

cuman waktu itu cuman bullyan sebentar dan 

aku juga ndak ada kepikiran sampe nek aku 

menuju depresi itu ndak ada, samaaaaa sekali 

ndak ada. Tapi ternyata nyrempet-nyrempet 

adaaa hehehe. Itu tu nek mama bilang ya nek 

mau curhat..curhat aja sama mama. Tapi ndak 

bisa…sama mama, soale sejak R kena depresi 

itu lo sampe dia ngelampiasin ke hal aneh-aneh. 

Aku jadi jarang banget curhat ke mama. Paling 

curhat masalah topik yang mamah tahu kalau 

endak ya endak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudara laki-laki 

mengalami depresi juga  

Memilih menutup diri 

kepada keluarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a faktor gen  

7b pribadi tertutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 P Berarti kalau di rumah, untuk melampiaskan 

perasaan kamu? 

Tidak mendapat dukungan 

dari orangtuanya termasuk 

ayahnya yang hanya 

mengharuskannya untuk 

dekat dengan Allah tanpa 

dorongan dan motivasi 

yang dibutuhkannya 

sehingga dia hanya bisa 

memendam 

kekecewaannya karena 

takut ayahnya marah.  

6b DM immature  

A Hampir ndak ada…jadi aku kalau di rumah 

diem si….ngomong si tapi aku cerewet 

sebenere. Cuman kalau di rumah aku ndak bisa 

ngungkapin apa yang tak rasain. Aku juga ndak 

mungkin cerita ke mamah, kasian laah. Nek 

abah..abah itu pernah ngomong giniii…baru 

kok dua bulan yang lalu. Kalau kamu di bully 

aja cuman kayak gitu la abah ini seng di fitnah 

bertahun-tahun, berpulu-puluh tahun leeh  abah 



 

 

 

 
 

wes depresi seharuse, tapi kan abah ndeketin 

diri ke Allah gituuu. Ya abah kan mikire gitu 

ya, semua sama padahal endaaak, gitu.   

 P Masih sama seperti dulu ya? Mulai membuka diri dan 

menunjukkan pendapatnya 

kepada orang lain  

 

A Masiiiih….juauh lebih parah si sebenere…nek 

ada kak I kan dia yang bantah. Tapi kalah ada 

kak I kan abah ngerti kalau dia berilmu gitu 

looo, dia kan psikologi kan….abah ngerti kalau 

psikologi itu kejiwaan jadi kan abah ndak 

mungkin lebih ngeh si. Tapi memang yang 

berani bantah memang kak I dari dulu. Kalau 

aku baru-baru ini lah berani buka suara, berani 

ngomong, berani kenalan sama orang, tapi 

teteeep ndak bisa kayak orang lain yang 

owwwwwh….wewe.we…ndak bisa tapi jauh 

lebih, kalau pas kecil aku jauh lebih diem. 

Menurutku looo.  

 P Kalau masalah perubahan nfasu makan 

gimana? 

Mengalami perubahan 

pola makan di musim 

hujan dengan konsumsi 

karbohidrat dan gula lebih 

banyak dibandingkan 

musim panas.  

9b AS perubahan pola 

makan  

A Musiiiiim ujaaaaan, nambah si cuman sama aja 

si menurutku. Kalau musim panas itu 

makannya lebih teratur. 

 P Konsumsi karbohidrat? 

A Lebih banyaaaaak,  

 P Kalau konsumsi gulaaa? 

A Lebih banyak jugaaa….tapiii sebenere musim 

hujan dan panas perbedaanya cuman berapa 

gram per hari nek aku liat di catatan ku (gula), 

kalau karbohidrat lumayan selisihe sampe 200 

gr per hari (1 tahun terakhir)  



 

 

 

 
 

SAD bisa terjadi karena 

kurangnya kadar vit D 

dalam tubuh seseorang  

P Selama ini….kamu kan di Jepara ya konsumsi 

ikan gimana? 

Kurang asupan ikan laut  

A Jaraaaang… 

P Mamah jarang masak ikan? 

A Heem…..karena R, alergi. Alergi dia parah siiii, 

dikit-dikit dia langsung alergi. Segerpun nek 

misalkan ndelalah ndak pas ya bisa alergi cepet. 

P Seminggu atau satu bulan bisa berapa kali 

makan ikan? 

A Lima mungkin…ndak sampe dua puluh kali. 

 P Pas musim hujan kemarin kan sempet cerita 

agak susah buat diet? Berat badannya gimana? 

Konsumsi karbohidrat 

yang cenderung banyak di 

musim hujan membuat 

berat badan menjadi naik.  

9b pola makan naik  

A Naiiiiik…drastis, sejauh ini ya kayake hampir 

5kg lebih eeee….tinggi soalnya. Terakhir kali 

itu aku inget tahun 2017 panas bobotku ndak 

sampe nimbus 85 trus akhir taun lalu itu 

nimbus sampe 89 koma berapa itu. Jadi itu 

range  cuma dalam berapa bulan gitu looo 

mbak. Sebenere waktu kak I ndak ada itu udah 

naiiiik, naik 4kg jadiii tapi turun lagiiii. Tapi 

selama musim ujan itu 5kg lebih sampe 

kemarin ini trus aku diet ini udah turun 

lumayan. 

 P Perubahan energi terkait perubahan musim 

gimana?  

Energi di musim panas 

lebih banyak daripada 

musim hujan.  

 

A Lebiiiih…lebiiiih banyak energi di musim 

panaaaas hehehehehe 

 P Padahal kalau musim hujan lebih banyak 

makan karbohidrat ya? 

  



 

 

 

 
 

A Heeem…heheheh penimbunan 

 P Sekarang kalau pas musim hujan gimana 

gambaran feelingmu? 

Selalu diselimuti perasaan 

sedih dan murung 

sehingga mudah sekali 

menangis ketika musim 

hujan. 

 

Pemikiran-pemikiran 

negatif secara intens 

membayangi selama 

musim hujan. 

 

 

Mudah sekali mengingat 

kejadian di masa lalu yang 

tidak menyenangkan dan 

membuatnya trauma.  

 

 

 

 

 

Musim panas rasa 

sedihnya cenderung 

normal dan hanya 

sebentar.  

9e AS emosi cenderung 

down 

 

 

 

 

8d pikiran negatif 

A Selalu sedih, pokoeee bener-bener negatif. 

Susah banget ke aura atau pemikiran positif itu 

susah bangeeet. 

 P Ada stressornya ndak atau tiba-tiba seperti itu? 

A Tiba-tibaa….sebenere ndak selalu tiba-tiba yaa. 

Kayak contoh aku liat buku dan bukunya ini 

ngingetin aku sama hal yang ada di musim itu 

(hujan) tapi memang lebih banyak dikit-dikit 

itu keinget memori gitu looo gampang banget. 

Kayak…kalo musim panas niii…dengerin The 

Cors yang ini gitu aku sama kak I ngerti hafal 

gitu. Nah musim hujan aku ngeplay juga  aku 

keinget kak I udah ndak ada tooo sama-sama 

ngplay si cumak cenderung lebih ngeee 

apaaa…feelingnya lebih main di musim hujan 

itu. Jadi sediiiih buanngeeeeeeet gitu lo padahal 

lagune sama haruse mbukak kenangane sama, 

memorine sama cumak lebih cenderung sediiiih 

bangeeet nek misalke musim hujan itu. Kalau 

musim panas yaaa…lagune 3 menit, katakanlah 

3 menit sedih….sedih tapi setelah selesai 

langsung endak. Langsung ganti lagu ya ganti 

mood cepet gitu lo. Kalau musim hujan lagu itu 

selesai sampe beberapa menit, beberapa jam 

bahkan seharian itu pernah ndak ilang-ilang. 

Kalau misale kangen kak I itu ndak ilang-ilang, 

sediiiih terus isine. Padahal cuman satu laguuu. 



 

 

 

 
 

 P Kalau selain masalah kak I itu? Merasa sendiri karena 

selalu ditnggalkan orang 

yang dicintai  

3b konflik intrapersonal 

5b kehilangan orang yg 

dicintai 
A Emmm…percintaan juga ngaruh, sejauh ini. 

Paling ngaruh dua. Pertemanan itu juga ngaruh 

tapi ndak separah dua itu.  

 P Trus kalau pas episodenya gitu, kamu kan hobi 

make up, masak. Itu bisa enjoy ndak atau 

berkurang atau gimana? 

Meskipun mendapatkan 

stimulus yang bisa 

membuat mood nya 

sedikit membaik namun 

sifatnya sementara karena 

dan secara otomatis mood 

nya kembali menjadi 

sedih.  

9e AS sedih terus menerus  

8a simtom perubahan 

emosi  

A Radak berkurang, cuman tetep semisal dapet 

mood yang bagus walaupun cumak sebentaaar 

tetep enak. Tapi setelah melakukan hobi itu 

balik lagi ke mood yang jelek. Jadi semisal aku 

kan suka musik trus ngepaly selama satu jam 

kan  udah dapet mood yang bagus tapi kalau 

selesai ya balik lagi ke mood yang itu. Tiba-tiba 

flat trus sedih…kayak ada aura sediiih terus 

gitu. 

 P Jadi waktu musim hujan lebih dominan aura 

sedih ya? 

  

A Heeeem…..  

 P Tadi waktu tidur kalau musim hujan siangnya 

tidur jam berapa? 

Rentang waktu tidur 

ketika musim hujan lebih 

banyak  

9a AS perubahan pola 

tidur  

A Jam setengah dua sampe jam 4  

 P Saat menjalani aktifitas sehari-hari pernah ndak 

merasa ndak semangat gitu? 

A Pernaaah tapi lupa kapaan.. 

 P Kalau pas musim panas?   

A Biasaaaa, misalnya dimarahi ya I’ll do it. 

Kayak kemarin abis dimarahi abah gini-gini 

dimarahi stres sendiri ya tetep tak lakuin. Nek 



 

 

 

 
 

musim ujan tak tinggal biasane, semisal  aku di 

suruh buat ini dan moodku ndak bagus…ya 

emang selalu ndak bagus siii nek musim ujan 

tak kerjain udah selesai. 

 P Pandangan tentang diri kamu kalau tiap hari 

kek gimana? 

Pemikiran negatif 

mengenai diri sendiri 

semakin intens ketika 

sedih  

8d perubahan kognitif  

A Pandangan pie? 

 P Pernah ndak kamu mempunyai pandangan 

buruk tentang diri kamu? 

A Mengangguk 

 P Naaah itu seperti apaaa? 

A Soaaal fisik itu satuuu, paling ngaruh. Mungkin 

bad habbit ya kenapa aku ndak bisa ngelakuin 

apa yang teman aku lakuin 

 P Kalau missal seperti ini…”aku merasa tidak 

berharga lagi” pernah nggak? 

A Pernaah…. 

 P Itu pas di posisi apa? 

A Sediiiih…..pas sediiih banget, kenaaaapa gituuu 

 P Apa yang membuatmu mempunyai pemikiran 

seperti itu? 

Merasa tidak adil dengan 

perlakuan orang-orang 

yang dicintai (pacar dan 

teman) yang 

meninggalkannya.  

 

 

 

 

 

3b konflik intrapersonal 

5b kehilangan orang yg 

dicintai 

 

 

 

 

 

 

 

A Mereka ndak itu yaaaaa, mereka ngehindar trus 

ilang-ilangan. Contoh hari ini kontak trus 2-4 

bulan ndak kontak nanti tiba-tiba contac lagi, 

ngilaaaang lagi. 

 P Ini ngomongin temen atau ngomongin pacar? 

A Semuanyaaaa siiii….hehehe hampir semuanya 

kayak gitu. Jadi sangking seringnya aku nyari 

mereka sampe aku bosen. Aku tu jujur ya mbak 



 

 

 

 
 

masalah percintaan nek aku kangen ya aku 

email mantanku tapi contac an ya cuman 

beberapa saat tok habis itu ya udah. Kayak aku 

kangen temen, “sep aku kangen kamu kapan 

bisa ketemu” aku bisa dibilang entah aku sampe 

ndak punya malu atau gimana ya aku kadang 

mikire gitu. Aku ndak suka ya tak ungkapke 

tapi kalau ke keluarga aku ndak bisa, kalau ke 

adik masih mending tapi tak jaga batasane, 

ndak bisa kayak aku ungkapin ke pacar atau ke 

temen. Ndak bisa se leluasa itu. 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai berani 

mengungkapkan perasaan 

kepada orang lain namun 

kepada keluarga masih 

belum bisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3b konflik intrapersonal 

6b DM immature  

 P Dari beberapa kali tak suruh isi form ini (BDI) 

kamu kan ada pemikiran untuk bunuh diri, itu 

sejak kapan, terbersit pemikiran untuk bunuh 

diri? 

Tekanan dari bully yang 

dirasakan perlahan 

berkembang menjadi 

konflik yang 

menimbulkan trauma dan 

berubah menjadi simtom 

gangguan depresi  

3a konflik interpersonal 

 

3b konflik intrapersonal 

 

5a bully 

8d berpikir untuk bunuh 

diri  

 

A SD kelas 6 kayae pernah,  

 P Saat itu apa pemicunya? 

A Pernah dimusuhi sekelas, aku ada gesekan sama 

satu cewek aku kurang sreg sama genite atau 

apa gitu looo apalagi kan anak SD kan mikire 

belajar ndak usah genit-genit banget. Na ini 

entah ndak terima atau iri aku lupaaaa kayae dia 

juga pernah iri juga. Dia itu bujuk temen satu 

kelas untuk musuhin aku, sampe akhirnya yang 

mau ngomong sama aku itu dua atau 3 orang 

tok. Itu pernah. Trus dari situ kok kayak berat 

bangeeet gitu kan. Trus pernah ada pikiran 

kayak nek misale aku bunuh diri gitu, mereka 

bakalan nangis ndak siii gitu. Gitu siiii. 



 

 

 

 
 

 P Trus muncul lagi kapan? Pemikiran bunuh diri 

muncul lagi karena 

mengalami tekanan dari 

teman dan ayahnya tetapi 

tidak mampu melakukan 

perlawanan.  

3a konflik interpersonal 

 

3b konflik intrapersonal 

 

5a bully 

8d berpikir untuk bunuh 

diri  

6b DM immature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c tekanan dari ayah  

1a pola asuh otoriter  

A SMP…kalau SMP cenderung ke bully. Kan aku 

S sama saudaraku N bertiga kan nek dilihat aku 

ndak ngerti kenapa si tapi balik lagi ke fisik 

siiii. Tiap jalan bertiga kan N yang tengah, N 

yng bodynya bagus, trus wajahnya juga ndak 

kayak akuuuu. Jauhlah dia wajahnya lebih 

sempurna…trus yang S juga merasa gitu lo. 

Jadi kenapa aku sama S deket itu karena pernah 

merasa sama. Jadi yang diperhatiiin Cuma N. 

Jadi kita jalan bertiga aku,N,S yang diperhatiin 

Cuma N. aku dibully gendut lah, sapi lah, yang 

S juga dibully tapi aku ndak inget. Waktu itu 

ada orang yang ngebully sampe bikin aku 

bener-bener please lah ini orang kok entah apa 

akune yang terlalu jeleeek. Apa memang dia 

nya yang ndak punya etika, ndak punya sopan 

santun sama sekali, dan itu berjalan  sampai 3 

tahun tooo dan itu pernah ad temenku namane 

V dia kan anak bintang dan mereka dikit-dikit 

vio. Aku sempet iri, apalagi abah sempet nge 

push aku masalah rangking naaaah sempet 

stress. Tapi banyaknya lebih banyak di bully, 

jadi nek jalan bertiga yaa itu yang dipuji-puji N. 

aku ada perasaan iri kenapa yang dipuji kok N 

kenapa aku endak, kenapa kalian punya 

pemikiran gitu. Nah klau di SMK itu juga 

verbal tapi cenderung lebih blak-blakan kalau 

ndak suka itu lo. Kalau di SD musuhinnya 

halus gitu lo, jadi kan ngehasute dari belakang. 



 

 

 

 
 

Kalau SMK nek ndak suka ya ndak mau 

temenan, ngomongnya jelek-jelek laaah. Aku 

ngumpul  ndak direspooon gitu-gitu laaah. 

 P Itu kan polanya sama dari SD, nek menurut 

kamu sendiri. Tapi sebenere apa si yang 

dipandang temen kamu sehingga kamu empuk 

banget untuk di bully? 

  

A Fisiiik… 

 P Kamu melakukan perlawanan ndak atau diem? Sempat melakukan 

perlawanan dengan agresi 

terhadap teman yang 

membully. Tekanan yang 

semakin intens 

membuatnya semakin 

mudah marah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat SMK cenderung 

menghindar dan minat 

sosialnya berkurang  

8a agitasi meningkat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b motivasi sosial 

berkurang 

6b DM immature  

7b pribadi pasif agresif  

A Di SMP aku melakukan perlawanan dengan 

cenderung marah. Jadi di SD itu pemarah, SMP 

jauh lebih pemarah…ya aku ndak mau digituin 

to yaaa, siapa yang mau digitui kan. Aku marah 

lah otomatis. Oooo ngamuan dasar ngamuan 

sampe dikenal jadi anak yang pemarah . 

Padahal awalnya aku cuman ndak mau dibully. 

Please aku capek dibully, makane ketika aku 

melakukan perlawanan itu mereka memandang 

wooo A ngamuan sapine nagmuk lah gini-

gini…nah itu parah itu. Trus di SMK aku 

cenderung lebih banyak dieeeem, aku marah 

sebatas ini lo. Kayak di organisasi aku jadi 

ketua osis gitu…..pendataan kacau ya aku 

marah tooo tapi endak ya endak. Cenderung 

lebih sendirian kalau di SMK seirus. Sendirian 

karena aku cenderung ndak sama sepemikiran 

sama temen-temen SMK, yang sepemikiran itu 

cuman 2-3 orang dan itu laki-laki. Jadi aku 

jaaarang banget ngumpul sama temenku. 

Ngumpul paling di kantin makan udah selesai 



 

 

 

 
 

dengerin musik kayak gitu. Atau main laptop, 

game atau apa gitu.  

 

 P Ada ndak temenmu yang tidak seperti temen-

temenmu saat itu? 

Kecewa dengan temannya 

yang hanya menganggap 

masalahnya sepele 

3a konflik interpersonal 

 

3b konflik intrapersonal 

6b DM immature  
A Adaaa…tapi cuman sebentar, aku lupa siapa. 

Tapi akrena dia ndeketin berusaha pengen 

ngerti tapi setelah ngerti endingnya gitu aja 

sama aja. Ooooo gitu toooo cuman stress aja 

gak usah digawe  pikiraaan. Wong guyon 

tok…..la kamu guyon aku bertahun-tahun 

digituin. Jadi aku cuman aaa ya udah. 

Wawancara dilakukan saat 

peralihan musim panas.  

P Kalau sampai sekarang masih ada pemikiran 

seperti itu (bunuh diri)? 

Pemikiran bunuh diri 

masih ada ketika bulan-

bulan musim hujan  

8d pemikiran bunuh diri  

A Adaaa…tapi nggak ada nek akhir-akhir ini. 

Sedikit sekali pemikiran itu. Kemarin dua kali 

pas down-down banget. Kalau taun-taun lalu 

iya. 

 P Trus pas dibully gitu kamu ada pemikiran “aku 

itu orang nda berguna ya” 

Pemikiran negatif tentang 

diri sendiri ketika episode 

depresi muncul  

 

 

 

Konsentrasi dan fokusnya 

berkurang sehingga 

menghambatnya 

mengerjakan sesuatu.  

8d pemikiran negatif 

 

 

 

 

 

 

8d konsentrasi dan fokus 

berkurang  

A Heeeem…..heee bangeeet. Opo kok ogak aku 

ya, aku juga pengen diperhatiin dikit aja. 

Padahal aku ini udah ndak marah ya malahan 

flat banget trus masih dikayak digituin, jadi 

mancing banget mereka.  

 P Kalau pas down gitu susah ndak untuk 

konsentrasi? 

A Suuusaaaah, sebenere fokusnya bisa tapiii 

mood untuk ngelakuinnya itu lo, gimana ya 

mbak ya. Semisal aku ada kerjaan ngetik tetep 

tak ketik tetep bisa fokus cuman tetep ada bad 



 

 

 

 
 

moodnya ini masiiih aja. 

 P Konsentrasinya bagaimana? 

A Radak berkurang siiii…karena memang kebagi 

jadi dua kan…otake mikir ini moodnya 

ngrasain ituuu. Tapi yo ndak separah yang 

dpwn banget. 

 P Kalau pas down banget? 

A Ndak bisa…ndak bisa diterusin paling aku 

nunggu sampe paling ndak sampe moodnya 

rada-rada enak sedikit baru tak terusin. 

 P Kapan itu? Stressor tambahan dari 

ayah  

5c tekanan dari ayah  

A Faktore banyak yaaa, kayak diii marahin abah 

nek marahinnya terus-terusan kan aku stresnya  

sendiri to. Kesalahan cuman secuil tapi 

diungkit-ungkit terus. Sana udah pergi urusan 

abah belum selesai. Kan aku diajak temenku ke 

pantai tooo, urusan abah belum selesai sana 

pergi lo pergi pergi aja sana. Yawes aku pergi 

daripada aku tambah stress aku pergi. Aku baru 

bisa nglakuin perlawanan sama abah baru-baru 

ini. Kalau dulu aku stay, karena menurutku itu 

tugas udah selesai aku kerjain to. Udah selesai 

aku nitip R, R nya ini lo kadang bandel sampe 

aku kemarin akhire keno omel sek bolaak-

baliiik sebel. Baru-baru ini ah mbak sejak kak I 

ndak ada aku berani ngelawan. Bukan bantah 

ngomong yaaa…bantah ngomong iyaa tapi 

lebih ke perilaku. Jadi misalnya aku udah 

ngelakuin itu pokoe aku pergi dulu 

Assalamualaikum. Terserah abah mau njawab 



 

 

 

 
 

salamku atau endak ya terserah aku pergi. 

Pulang-pulang ya abah masih marah tapi aku ya 

udahlah bodo amat. Trus nanti maleme baru 

ngomong sama abah. Aku merasa ada 

kesamaan sama abah si soal mood. Abah itu 

jeleknya kalau ada omongan satu di denger 

yang ke dua belum tentu diterima mamah juga 

nyadar. 

 P Kalau musim hujan sering capek? Musim hujan membautnya 

mudah capek terkadang 

disertai simtom somatis.  

 

Malas untuk melakukan 

aktifitas ketika musim 

hujan dibandingkan 

musim panas.  

9c cenderung malas  

A Heeem pegel-pegel, sakit kepala, cepet. Yaaa 

aku basiknya memang cepet masuk angin 

secara aku sudah periksa ke mama. Naaah 

musim ujan itu jaaaauh lebih parah dari musim 

panas. Kena kipas contoh sama-sama 8 jam. 

Musim panas sekalipun pegel aku masih mau 

ngelakuin aktifitas termasuk ngangkat ini 

ngangkat itu walaupun pas bad mood nya wong 

pegel. Nek musim ujan ndak….ndak mauuu. 

Jarang banget mau, bisa di itung lah. 

 P Bisa dikatakan lazy yaaa? Malas melakukan 

perawatan diri  

9c cenderung malas 

A Heeeem….paaaaaarah pokoe, solat ya tinggal 

solat makan mandi. Belum tentu mandi sehari 

sekali musim ujan itu.  

 P Sek nek misale aku minta ketemu kamu musim 

ujan pas parah-parah nya ujan bisa ndak? 

Minat sosial berkurang 

ketika musim hujan 

meskipun banyak kegiatan 

yang harus dilakukan  

9a pola tidur berubah  

9d isolasi sosial  

 A Biiiiisa siiii (agak ragu), tapi…tapi aku mesti 

bakalan yaaa ini yaaa ini bad habbit banget. 

Pasti aku bakalan nge cancel beberapa acara. 

Koyok diajak temen yoo hari ini…eh tiba-tiba 

aku gak iso eeee. Itu gak isone aku cuman 



 

 

 

 
 

karena pengen tiduuur.  

 P Itu sering kayak gitu? 

A Heem sampe temenku “alah kue dijak kok gak 

gelem, wingi pas rendeng-rendeng tak jak nek 

kene kue moh” yowes ayok saiki, nek musim 

panas mau nek pas musim hujan seriiiing 

banget nge cancel acara. Termasuk acara 

pertemuan kek Oriflame gitu kan. Kumpul 

Oriflame yo tak cancel, padahal  apaaa namane 

jadwale buaaanyak itu pas akhir taun. Trus aku 

cancel semua….”eeeee aku ndak bisa eee maaf 

yaaa, acara tiduuuur hehehehe “ aku bahkan itu 

emang ngecancel apapun. Aku pengen tidur ya 

aku cancel. Tapi kalau aku udah bener-bener 

muak di kamar baru aku keluaaar, entah itu 

ketemuan. Tapi itu juga bisa diitung sebulan 

beebrapa kali. Endak sesering musim panas.  

 P Kalau pas musim ujan kan intens September –

April, intens banget pas ujan berapa kali 

keluar? 

Minat keluar rumah saat 

musim hujan sedikit sekali  

9d isolasi sosial  

 

A Keluar rumah aja ya ndak ada acara itu 5 kali 

sebulan. Tapi itu sebentar, jadi cuman belanja 

balik lagi. 

 P Kalau musim panas keluar rumah?   

A Sering, hampir seminggu empat kali sampai 

lima kali.  

 P Kalau acara? Menghindari interaksi 

sosial  

9d isolasi sosial  

 A Acara sebenere padet di musim ujan tapi aku 

sering cancel jadi kalau ada acara musim panas 

ya aku cenderung hadir. Karena ini looo 



 

 

 

 
 

dapetin mood buat mau pake sepatu aja itu 

susah. Kalau bad mood itu. 

 P Itu beneran berat banget gitu?   

A Aku merasa kayak gituuu, kalau semisal ya 

dapetin mood yang bagus musim ujan keluar 

oke. Pertemuan 3 ja, aku telat 30 menit. Jadi 

aku cuman punya 2,5 jam to. Nah acara itu di 

pertemuan itu cuman sekedar kumpul-kumpul 

itu aku diem. Biasane kalau bad moodku 

tambah lagi..balik lagiii tambah bad mood aku 

ijin pulang. Jadi cumak sebantar banget aku. 

 P Itu bisa nggak si aku gambarin nek pas ujan 

kamu rapuh banget nek pas kesenggol sitik 

kamu down? 

Mengakui saat musim 

hujan peribadinya menjadi 

sangat sensitif terhadap 

apapun dan mudah sekali 

stres 

9a AS perubahan emosi  

A Heeem…apaaaa ajaaaa 

 P Sengaja atau tidak sengaja…bahkan ketika 

tidak ada hal yang nyeggol pun bisa? 

  

A Heeemmmm (mengangguk yakin), kalau tiba-

tiba pegel itu langsung bad mood. Padahal 

kayak gitu tok lo mbak. Capeeek…tapi waktu 

itu aku ndak menyadari aku ndak mau 

ngomong. Aku ngomong kan karena akhir-

akhir ini ndak ada kakak. Aku ngomong ke 

sopooo gituuu, aku merasa gak beres ini sama 

awakku.  Opo ruqiyah yaaa, aku minta ruqiyah 

beberapa kali tapi lum kesampaian karena 

memang tukang ruqiyahnya sering kelaur kota.  

 P Pernah cerita ndak sama kak I?  

 

 

 A Kak I ngerti bahkan tanpa aku harus ngomong. 



 

 

 

 
 

Kayak ada yang ngawasi gitu. Tapi aku seneng 

diawasi gitu. Cumak bisa nge reeem gitu lo. 

Walaupun bad mood pun aku masih mau 

nglakuin walaupun cumak sekedarr yaaa 

hehehemmm ini looo. Tapi ndak ada kak I ya 

bener-bener ndak mau. Pas kak I di Kudus juga 

aku ndak mau. Aku jungkir walik di sosmed ya 

ra ono seng ngerti kan seng ngerti pertama kali 

ya ndak pertama  kali si  tapi seluk beluk 

internet dalam rumah itu kan aku. Adek-adekku 

ndak tahu, abah-mamah ndak ngerti nek ada 

kak I kan di rem kabeh. Di rem kayak seakan 

jeeet gitu. Tanpa aku cerita dia tau aku pernah 

korban bully. Aku ngerasa surat terakhir itu kak 

I merhatiiin, kalau ndak salah surate masih tak 

simpen. Sebenere birthday card gitu kan tapi 

akuuu dari situ tu aku dek…kukira kak I ndak 

peduli ternyata peduli.  Ya udah si kamu ndak 

usah di dengerin, walaupun cuman ngomong 

gitu aku masih termotivasi laaah yooo kakakku 

masih ono masih gelem ngomong kayak gitu. 

Nek abah kan ndaaak baca ayat kursi, istigfar, 

yaaa I always did it baaaah cuman gak isoooo 

gitu lo. Gak iso tenang. Trus kalau mama, 

mama itu gampang pikiran sebenre. Cuman 

baguse mama itu mau ndngerin daripada abah. 

Abah kan langsung dibantah agama lagiii nek 

mama kan di dengerin duluuu trus endinge ya 

agama tapi aku seneng. Mama mau ndengerin 

dulu sampe selesai nek abah kan ndak. Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak mendapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c tekanan dari ayah  



 

 

 

 
 

seperempat ngomong itu udah dipotong agama, 

makanya kamu istigfar, baca Al-Quran terus, 

kamu shalate harus tepat waktu. Nah nek kak I 

setelah masuk psikolog dia jadi lebih ngerti ya, 

aku merasa dia ngerti tanpa aku cerita. Waktu 

itu kan aku masih kecil jadi aku merasa ya 

dibully gitu aja. Aku pernah ngomong ke kak I 

cuman aku dipoyoi sapi gituuu. Yowes gak 

usah di dengerke…ya wes ndak tak dengerke. 

Ya tak dengerke namane punya kuping tapiiii 

ndak terlalu tak masukke ke hati. Itu 

siiii…sejak kak I di Kudus itu mulai hilang 

kaaaan. Kayak di rumah ya kayak gitu, itu yang 

tak rasain sekarang ya kayak gitu. Sampai 

sekarang jujur aku merasa kak I itu masih di 

Kudus loooh. Kak I ndak ada aku merasa oooh 

nge kos di Kudus kayak gitu lo. Tapi nek pas ke 

atas liat kamare, oh iyaaa ndak ada. Kak I udah 

ndak ada. Itu aja siiiiih. 

dukungan sosial dari 

ayahnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa kehilangan ketika 

kakaknya tinggal di laur 

kota sebelumnya tetapi 

sekarang sangat 

kehilangan karena 

kakaknya meninggal dan 

tidak bisa menjaganya lagi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b kehilangan kakak yang 

dicintai  

 

 

 

 

 


