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A.  Pedoman Wawancara 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama 
 

Jenis Kelamin 
 

Usia (saat ini) 
 

Lama Tinggal di Panti Asuhan  

 

a. Identitas 

1) Identitas diri subjek (nama, usia, asal, hobi) 

2) Identitas keluarga subjek (orang tua, saudara kandung) 

b. Kehidupan di panti asuhan 

1) Bagaimana awal mula subjek bisa tinggal di panti asuhan? 

2) Bagaimana perasaan subjek tinggal di panti asuhan ini? 

3) Apa saja kegiatan subjek selama tinggal di panti asuhan? 

4) Bagaimana subjek menyikapi aturan-aturan panti asuhan? 

c. Kehidupan di sekolah 

1) Bagaimana pengalaman subjek ketika menjadi siswa baru di 

sekolah? 

2) Apa saja kegiatan subjek ketika di sekolah? 

3) Bagaimana subjek menyikapi peraturan-peraturan di sekolah? 

d. Faktor imitasi 

1) Apa yang membuat subjek melanggar peraturan di rumah? 

2) Apa yang membuat subjek melanggar peraturan di sekolah? 

3) Apa yang membuat subjek melanggar peraturandi panti asuhan? 

4) Apakah subjek memiliki tokoh yang dikagumi? Jika iya, bagaimana 
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cara subjek untuk mengagumi orang tersebut? (apakah seperti 

mengikuti gaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya) 

e.  Faktor sugesti 

1) Bagaimana respon subjek terhadap perkataan orang lain kepada 

dirinya? 

f. Faktor identifikasi 

1) Apakah subjek memiliki tokoh yang dikagumi? Jika iya, bagaimana 

cara subjek untuk mengagumi orang tersebut? (apakah seperti 

mengikuti gaya berpakaian, gaya rambut, perilaku, nilai-nilai) 

g.        Faktor simpati 

1) Bagaimana sikap subjek ketika sedang tertarik dengan orang lain? 

2) Bagaimana sikap subjek ketika melihat orang lain sedang mengalami 

masalah? Apa yang akan dilakukan? 

3) Bagaimana sikap subjek ketika melihat orang lain sedang 

memperoleh keberhasilan? Apa yang akan dilakukan? 
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B. Koding Tema 

Tabel 3. Koding Tema 

Faktor Jenis Koding 

Imitasi Imitasi negatif I1 

 Imitasi positif I2 

Identifikasi Identifikasi jasmani D1 

 Identifikasi rohani D2 

Simpati Simpati respon refleks S1 

 Simpati intelektual S2 

Sugesti Auto sugesti U1 

 Hetero sugesti U2 
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C. Verbatim Subjek 1 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (inisial) GD 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia (saat ini) 17 tahun 

Lama Tinggal di Panti Asuhan 15 – 16 tahun 

 

 Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

1 Umurnya ? 18 tahun   

2 Ketika 8 tahun 2000 ya ? Heem   

3 
Awalnya tinggal di tanah 

putih udah berapa lama ? 

7,5, 7,5 tahun, mau 8 

tahun ini.. 
  

4 
Oo mau 8 tahun, lho kamu 

udah lama disini ? 
Udah to, dari kelas 5   

5 

O berarti aku tau kamu dari 

kecil ya, ini berarti mau 

masuk ke 8 tahun ya ? 

Iya   

6 

Oke, ini mm bisa tolong 

ceritain nggak tentang, 

tentang apa, keluarga kamu 

? 

Keluarga ?   

7 

Eh iya sebelumnya aku lupa 

ngomong ini kan sifatnya 

rahasia, jadinya nanti 

cuman aku sama kamu aja 

yang tau, gitu aja, jadi kalo 

misalnya ada yang mau 

diceritakan nggak masalah 

Oke   

8 Kayak gitu... 
Dari kecil atau asal 

mula kalo disini ? 
  

9 
Dari kecil sampai pas 

Lahir dari kedua 

orangtua, orangtua 

I2  
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sampai tinggal disini agamanya Islam 

terus dulu aku nggak 

tinggal sama mama, 

jadi papa kayak, 

kayak jadi anak 

angkat orang gitu 

lho, soalnya papa 

kan nggak bisa 

sekolahin aku, jadi 

pernah waktu itu 

waktu agama Islam 

itu tinggal di 

pesantren pernah, 

jadi anak Ustad 

pernah, setelah itu 

udah nggak lagi ikut 

papa, setelah itu 

papa cari kerja di 

daerah Tanah Mas, 

di deket pasar 

Gereja, pindah 

Kristen, sekeluarga 

pindah Kristen 

semua, tapi waktu itu 

ada adek papa kan 

ke Semarang dari 

Bogor ke Semarang 

terus akhire ngobrol-

ngobrol gitu kan 

terus akhirnya diajak 

ikut adek papa 

disana, sekolah 

disana, berapa tahun 

ya, dari kelas 2 apa 3 

SD ikut disana 

sampe kelas 4 apa 

kelas 5, ikut aku 
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disana, terus papa 

meninggal waktu 

2010, 2011 aku balik 

Semarang sekolah di 

Semarang, sekolah 

di Semarang karena 

pindah rumah doang 

mama sama dua 

adik sama saya jadi 

tiga bersaudara itu 

kan terus akhirnya 

mama cari kerjaan di 

Jakarta lha karena 

susah to repot kalo 

pindah Jakarta 

semua, jadi aku 

ditaruh disini, dititipin 

disini, sama dua adik 

aku, tapi yang nomer 

dua udah ikut mama 

ke Jakarta, jadi 

tinggal yang paling 

sama aku disini. 

10 
O gitu, yang paling kecil 

umur berapa ? 

Umur berapa ya, 

kelas 4 eh apa kelas 

5 ya, kelas 4 atau 

kelas 5.. 

  

11 

Berarti yang sebelum kamu 

pernah tinggal di pesantren 

itu dimana, ? 

Itu di daerah mana 

ya.. di daerah pasar 

Bulu sana.. 

  

12 O masih di Semarang ? Iya   

13 

O Semarang.. terus waktu 

kamu pertama kali masuk 

disini ni ya, berarti itu kelas 

Ya kayak biasa aja 

sih.. 
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berapa itu ? kelas 5 ya? itu 

perasaan kamu gimana tuh 

? 

14 

Biasa aja ? nggak ada 

perasaan apa atau gimana 

gitu ? 

Ya pertama, 

pertamanya kan 

kayak kan apa 

kayak, apa 

namanya... adaptasi 

sama lingkungan 

yang biasane sama 

orangtua terus 

sekarang kayak 

sendiri, terus kan 

rasane kayak kangen 

gitu mungkin, 

I2  

15 

E terus ada rasa ini nggak 

sih kayak minder atau kan 

biasanya kan ujug-ujug 

masuk nih, masuk sini terus 

ada nggak sih, perasaaan 

minder atau ? 

Minder ?   

16 Heem Ada sih minder dulu   

17 

Ada ya ? bisa tolong ceritain 

nggak misalnya kayak apa 

itu ? 

Contohnya kayak 

misalnya di sekolah 

nih, sama temen-

temen kan, pernah 

pas waktu itu waktu 

ke Bali ini kan 

  

18 O study tour ? 

Heem, temen-temen 

bilang yuk bikin 

seragam bareng yuk, 

terus temenku yang 

cowok bilang koyok 

cah panti wae gawe 

D1  
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seragam , gawe 

seragam aku Cuma 

diem tok, terus 

temen aku Cuma 

bilang, aku Cuma 

diem doang, pas aku 

mikire emang baju 

kembar tu harus 

identik dengan panti, 

kan enggak kan, tapi 

ya aku biarin aja, ya 

walaupun ada 

perasaan kayak 

gimana tapi ya 

yaudahlah biarin aja, 

mungkin maksudnya 

bercanda.. 

19 

Itu kalau di sekolah ? kalo 

waktu pertama kali masuk 

nih ke Tanah Putih, waktu 

itu sama Pak Yakub ya 

waktu itu ? sama Pak Yakub 

kan ? itu gimana 

perasaannya ? 

Ya gimana sih, 

nggak kenapa-napa 

sih.. 

  

20 

Nggak, nggak ada perasaan 

apapun berarti ya ? masuk 

berarti biasa aja ya ? 

seneng nggak sih ketemu 

sama temen-temen disini ? 

Ya seneng sih   

21 Malah seneng ya ? 
Seneng tapi lama-

lama njengkelin juga 
S1  

22 

Karena kan udah lama 

tinggal bareng kan ya jadi 

ini ya, terus kalau disini 

Bangun tidur 

setengah 5, 

setengah 5 itu 

S1  
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kegiatannya ngapain aja ? 

bisa tolong ceritain, 

misalnya dari pagi sampai 

malem tu ngapain ? 

kegiatannya ngapain aja ? 

sampai jam 5 itu buat 

mandi, piket dan lain-

lain jam 5 tepat itu 

ibadat itu sampe 

setengah 6, 

setengah 6 habis itu 

makan pagi, habis itu 

kalo ada yang belum 

piket mungkin piket 

lagi, piket terus habis 

itu berangkat 

sekolah, pulang 

mungkin kalo aku sih 

jam 3 an, jam 3 an, 

pulang kalo habis itu 

sempet istirahat ya 

istirahat kalo nggak 

ya langsung piket 

sore, terus mandi, 

snack, habis snack 

habis itu belajar, 

makan malem, 

belajar, tidur lagi.. 

23 
Berarti jadwalnya memang 

teratur gitu ya ? 
Iya   

24 

O gitu.. terus e apa, nih 

kamu berarti sekolah 

dimana nih ? 

Di SMK PL 

Tarsisius.. 
  

25 
O kamu Tarsi.. berarti sama 

kayak Silvi ya ? 
Iya,   

26 
Lha kamu kalo ke Tarsi naik 

apa berangkatnya ? 

Kalo berangkat kan 

sama bapak, 
  

27 
O berarti sama Silvi juga 

Heem, kalo 

pulangnya gasik 
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sekalian ? dijemput sama ini 

antar jemput panti, 

kalo nggak naik 

gojek, 

28 

O naik gojek juga, berarti 

udah dibolehin bawa hp 

juga ya kalo SMA ? terus ni 

disini kan pasti ada aturan-

aturannya ketat kan, pasti 

aturannya ini ya, kayak 

aturan sekolah kan, nah 

kamu ngeliat aturan-

aturannya tu gimana, kayak 

‘ih apa sih, ih aturan kok 

kayak gini ?!’ atau kayak 

gimana ? 

Kalo dulu sih karena 

dulu kan teratur ya, 

jadi ngikutin tapi 

makin lama makin 

lama kayak ada 1, 2 

anak yang mulai gini, 

gini jadi aturan ya 

lama-lama jengkel, 

aturan, aturan, 

aturan terus kan 

anak kan kalo 

dikasih banyak 

peraturan kan bakal 

ngelunjak gitu lho, 

iya kan kayak 

‘kakean peraturan!’ 

ya aku pernah kayak 

gitu sih 

S1  

29 
O gitu, contohnya ngapain 

nih ? 

Akhir-akhir ini kan 

bikin peraturan baru 

yang hp itu Cuma 

boleh digunain kalo 

perlu doang, kalo 

dulu kan setiap 

jumat, sabtu, minggu 

kan bisa ambil, kalo 

sekarang Cuma pas 

sekolah doang baru 

bisa ambil nah aku 

tu, aku tu kalo nanya 

kan minjem, kalo 

minjem tu tepat 

I1  
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waktu tapi 

ngembaliinnya nggak 

tepat waktu, kayak 

bisa sehari dua hari 

habis itu aku nggak 

ngembaliin, terus 

akhire singkat cerita 

tu bulan Mei ya, 

pertengahan April-

Mei gitu lah 

pokoknya itu hp ku 

disita gara-gara, lha 

habise jengkel sih 

banyak banget 

peraturane gitu 

30 

Salah satu contoh peraturan 

yang buat kamu paling 

jengkel tu apa contohnya ? 

Ya itu masalah hp   

31 
Masalah hp ya ? kalo yang 

lainnya ? 
Ijin keluar   

32 
O kenapa emangnya ? ijin 

keluar ? 

Ini, maksudnya 

masanya kan 

pengen pacaran, nah 

apa tu akhir-akhir ini 

tu lagi ngesir-

ngesirnya sama aku 

gitu lho, terus kalo 

mau pergi, ijinnya 

mau pergi sama 

cowok keluar kan 

nggak boleh, ‘kamu 

sama cowok ngapain 

? nggak boleh! 

Bahaya ...!’ mesti 

nggak boleh, mesti 

I1 

I2 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengajak 

teman 

cowoknya 

untuk 

berbincang di 

panti, 

meskipun 

dilarang. 

Namun 

setelah itu 

subjek 

menyesal 

dan tidak 

mengulanigi 
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ijinnya pake alesan 

lain, sama temen 

atau kemana, nah 

kan jadi bingung kan 

kalo mau keluar jadi 

males, nah singkat 

cerita aku punya 

temen cowok tu aku 

bawa kesini, jadi 

ngobrol-ngobrol-

ngobrol karena 

nggak boleh keluar 

jadi aku bawa kesini 

aja kan, biar terang-

terangan sekalian, itu 

sama aja kayak ya 

dipanggil sama 

bapak, temenku pak, 

ngomong bentar, 

jangan malem-

malem lho, eh 

temenku kesini lagi 

ngobrolnya, bapak tu 

makin lama makin 

nggak suka gitu lho, 

terus bilang sama 

temenku, ‘wah 

jangan kesini lagi 

deh..’ lha napa ? 

ndak papa, ndak 

enak aku.. aku 

ngomong gitu aja, 

kamu bilang apa ? ya 

kamu bilang aja kalo 

mau ngajak keluar 

tapi jangan sering-

sering ya.. soalnya 

 

 

D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lagi. 
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nggak boleh sering 

juga keluar juga kan.. 

jadi akhir-akhir ini tu 

kalo mau keluar tu 

males banget gitu 

lho,, soalnya 

misalnya dari sini ni, 

tanggal ini aku mau 

pergi, tanggal segini 

ada acara nggak ? 

nggak ada, terus pas 

sampe hari-H lho 

nanti ada acara 

perjamuan, gini, 

gini... 

 

 

 

 

33 O gitu... 
Jadi jengkel gitu 

lhoo.. 
D2  

34 

O, iya, iya, iya.. terus kalo 

apa, hubungan kamu, 

hubungannya dian sama 

keluarga gitu kayak gimana 

? 

Mm   

35 

Maksudnya kan hmm, 

tadikan ayah maaf udah 

meninggal ya? 

Heem   

36 

Itu gimana tu, waktu 

kehilangan ayah tu kayak 

gimana ? 

Ya sedih gitu kan, 

karena mama nggak 

ada tempat cerita, 

misale mama perlu 

keluarga yang buat 

kesini, kemana, jadi 

mama ngomonge ke 

aku, jadi lama-lama 

tu, mama tu kayak 

S1 
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ngeluarin semuanya.  

kayak misal, ‘mama 

tu gini..gini..gini 

lhoo..’ itu kan 

ceritane ke aku, jadi 

aku ngerasane 

kayak, kayak istilahe 

tu kayak aku tu 

minggul beban gitu 

lho, kayak aku kan 

anak paling gede, 

jadi mungkin mama 

ceritane ke aku kan, 

ya kayak gitu 

rasane.. 

 

 

D2 

 

 

 

 

37 

Tapi kalo hubungan sama 

mama  ? baik-baik aja ya ? 

maksudnya nggak kayak 

yang apasih, biasanya kan 

jauh jarang ketemu kan ? 

sering nggak sih ketemu 

sama mama berarti ? 

Enggak sering 

ketemu 
  

38 
Oh, enggak sering ? tapi 

mama masih suka kesini ? 

Kalo bisa sih bisa, 

kalo nggak nanti 

liburan aku yang ke 

Jakarta 

  

39 

Tapi kalo liburan ini kamu 

boleh ke Jakarta berarti 

sama bapak ? 

Boleh   

40 

O gitu.. terus mm kalo sama 

temen-temen di panti 

gimana nih ? 

Temen-temen di 

panti enak, diajak 

ngobrol enak, cuman 

kayak sering ada 

yang bikin jengkel 

I2  
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sih.. 

41 
Contohnya bikin jengkel 

kayak gimana tuh ? 

Karena aku tu suka 

banget yang namane 

make-up kan jadi kan 

beli alat-alat makeup, 

mereka minjem tak 

tinggal, habis itu 

barange kayak ilang-

ilang, rusak-rusak, ini 

ku dimana ? ndak 

tau, aku ndak make, 

padahal aku tau ada 

yang make, tak 

diemin aja to, 

barangku ilang-ilang 

gitu mbak, kan anak-

anak sini nggak 

semuanya bisa beli 

barang gitu kan 

soale aku tipe orang 

yang suka jaga 

barang, tapi ada 

orang-orang yang 

nggak kan, 

seenaknya nah kaya 

gitu 

  

42 

Mm itu kalo udah, ketauan 

nih, si ini si ini yang nggak 

ngembaliin, terus kamu 

gimana ? 

Langsung, ‘kene 

kene barangku rak 

mbok balekke aku 

ngerti ya,’ ngono to, 

aku kan nek nduwe 

barang tenanan, 

  

43 
Terus orangnya gimana tuh 

? 

‘lho orak yo, aku rak 

njipuk’ halah raksah 

ndobol, iyo, iyo tak 

  



89 

 

ganti, piro to, piro ?’ 

44 

Tapi nggak diganti sama dia 

gitu ? terus kalo kamu beli-

beli makeup gitu dimana 

berarti ? 

Enggak. Biasanya di 

onlineshop gitu lah, 

nyari-nyari gitu, 

  

45 Ooo 

Kayak di javamall 

kan ada stroberi gitu 

kan, yaudah 

  

46 

Oo, kamu suka makeup ? 

suka makeup in orang juga 

berarti ? 

Heem   

47 
Terus liat tutorial-tutorialnya 

gimana ? 

Kalo tutorial aku 

ndak bisa buat, 

ngeditnya tu... 

  

48 

Ngeditnya susah ya ? terus 

setiap kalo sering buka 

youtube-youtube juga 

berarti ? 

Heem   

49 

Suka yaa.. aku sampe 

sekarang nggak bisa 

makeupin.. pernah nggak 

sih berantem sama temen-

temen disini ? 

Pernah   

50 
Berantemnya kayak gimana 

contohnya ? 

Ya kayak dulu ada 

anak namanya mbak 

cindy kusuma, 

  

51 O cindy,,, 

Terus berantem 

sama dia, posisi 

waktu itu aku diruang 

tamu, 

I2  

52 Heem 
Masuk-masuk kan, 

  



90 

 

anak-anak lainnya tu 

pada diatas, nah 

nggak tau kan, terus 

tiba-tiba tu kita 

diruang tamu tu 

denger kayak ada 

suara tawuran gitu 

lho, terus tanyain 

napa-napa, kak ini 

berantem kak gini-

gini-gini, lha kok isa 

berantem, 

Cuma ngomong gitu 

sih, terus akhire kita 

naik keatas ngelerai 

mereka, tapi nek aku 

jengkel ya ikut, 

‘nopo, ngonek-

ngonekke?!.....’ 

 

 

 

S1 

 

 

 

I1 

53 

Tapi lebih ke ini ya ? 

maksudnya Cuma ngomong 

ya, kan ada juga yang 

sampe jambak-jambakan ? 

Heem   

54 

Bukan kamu berarti ? terus 

kalo di sekolah pernah ada 

masalah nggak ? 

Di sekolah sih sejauh 

ini nggak ada 

masalah sih.. 

I2  

55 
Ni berarti kamu udah apa ? 

udah kelas berapa sih ini ? 
Kelas 2,   

56 

Mau naik kelas 3 ? berarti 

dari awal masukpun juga 

nggak ini, nggak ada 

masalah misalnya berantem 

kecil-kecilan sama temen 

Kalo berantem sama 

temen ada sih temen 

sebangku gitu kan, 

jadi duduknya itu kan 

2 orang depan, dua 

orang belakang terus 
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atau gimana ? kalo kelompokkan 

kan 6 orang mesti 

kan kelompokan kan, 

tapi tu aku paling 

deket sama 3 orang, 

sebelahku sama 

belakangku nah aku 

tu kalo lagi pergi 

sama mereka 

berdua, berdua pergi 

tu temen sebelahku 

tu suka lebih ke 

temen yang 

belakangnya gitu lho, 

lebih deket daripada 

sama aku, padahal 

aku tu kayak pie ya, 

padahal tu aku udah 

ngusahain, ya gitu 

pokoknya, ya kadang 

masih di cuekin terus 

sekarang kayak 

ending-endingnya 

temenku yang itu 

kayak ninggalin 

maksudnya kayak 

nggak kenal gitu jadi 

sekarang aku 

deketnya sama yang 

lain.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2 

 

57 
O gitu, jadi nggak ada 

penyelesaiannya gitu ya ? 
Iya   

58 
Jadi sampe sekarang juga 

masih ? 

Masih tapi ya tak 

diemin 
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59 

Cuek-cuekan gitu ya ? 

kamu pernah ngomong 

nggak sih, misalkan nih 

yaudah lah daripada nggak 

temenan lagi mending 

diajak ngobrol, gitu pernah 

nggak ? 

Kalo dulu pernah sih 

 

  

60 
Waktu udah nggak temenan 

ya ? 
Iya   

61 Terus-terus habis itu ? 

Ya dia suka nyapa 

tapi Cuma gitu tok,’ 

halo’.. ‘iya..’ Cuma 

gitu tok.. lebih jaga 

jarak gitu.. 

U2  

62 
Ada kayak space nya gitu 

ya ? 
Iya   

63 

Tapi kalo sama yang 

sebelah ini nggak ada 

masalah ? 

Nggak   

64 
Masih adem ayem sampe 

sekarang ? 
Heem U2  

65 
Kalo di Tarsi susah nggak 

sih ? 

Soalnya dari awal itu 

aku nggak mau 

masuk jurusan 

akuntansi maunya 

masuk SMK 6, 

jurusan Tata Busana. 

  

66 O Tata Busana.. 

Tapi waktu itu ibu 

bilang, mending 

kamu nyari yang 

banyak dibutuhin 

orang, gitu kayak 

U2  
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administrasi, 

akuntansi, jadi 

terpaksa harus milih 

yang ini, dan 

sekarang jadinya 

hancur sudah.. 

67 
Hancur gimana nih, 

maksudnya nih ? 

Pertamanya sih Ok 

gitu kan, tapi lama-

lama kan orang 

menjalankan apa 

yang nggak sesuai 

passionnya dia kan 

bakal gimana gitu 

kan ? ya guruku 

ngomong sih, kalo 

kamu udah masuk 

Tarsi udah 

nyemplung ya kamu 

harus masuk gitu to, 

lha aku udah kadung 

nyemplung yaudah, 

tapi kadang suka 

ngerasa’ahh, susah’e 

yaowoh’ 

  

68 
Susah banget ya akuntansi 

? 

Apalagi kalo gurunya 

ngajarnya nggak bisa 

bikin muridnya 

mudeng gitu lho.. 

  

69 
Aku kira kamu masuk yang 

di administrasinya ? 

Nggak, di 

akuntansinya 
  

70 

Soalnya jadi sodara aku 

juga ada yang di Tarsi, tapi 

dia masuk yang ke BCA itu 

lho, yang beasiswanya 

Misalnya kayak 

kemaren UAS kan, 

nah itu mepet dan 

aku saking stresnya, 
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BCA, terus sekarang masuk 

di BCA, gitu.. dia 

sekolahnya di Tarsi dulu, 

seangkatan sama aku dulu.. 

terus kalo misalkan tadi kan 

katanya susah nih 

akuntansi, e kasarannya 

sering nggak mudeng ya ? 

susah kan ? memastikan 

apalagi yang kamu nggak 

nangkep, terus kamu 

gimana ? 

aku harus belajar, ya 

tanya-tanya gitu aja, 

71 Tanyanya ke siapa tu ? Ke temen sebelah   

72 

O ke temen sebelah, pernah 

nggak tanya ke kayak Silvi, 

kayak gitu ? 

Nggak, ke Silvi 

nggak 
  

73 
Tapi Silvi akuntansi juga ya 

? 
Dia administrasi   

74 

Aku kira akuntansi dia, aku 

lupa.. berarti tanya ke 

temen sebelah aja, pernah 

nanya ke guru juga nggak ? 

Kalo guru sih, kalo 

guru gini, misalnya 

kita kerja kelompok 

bingung dia yang 

bingungan, terus kita 

ikut.. 

  

75 Oo,,, Jadi kita dengerin..   

76 
Tapi yang lebih banyak 

tanya temen kamu nih ? 
Heem   

77 

Kamu sering nanya nggak 

sih kalo pas kerja bareng 

gitu ? 

Ya tanya   

78 Tanya juga ya, terus kalo 

disini, misal kalo posisinya 

Ya besok paginya 

tanya ke temen, ya 

I2  
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nggak ngerti sama sekali 

terus kalo tanya ke siapa 

dong ? 

dipelajari doang, 

baca-baca, kalo 

nggak mudeng 

terpaksa, mepet, 

besok pagi tanya 

temen 

79 
Kalo tanya pengasuh disini 

? 

Nggak, menurut aku 

sih nggak bakalan 

mudeng 

  

80 

Kalo pengasuh disini 

ngapain aja sih biasanya dia 

? aku nggak pernah ketemu 

pengasuh disini soalnya, 

kakak-kakaknya 

Ngawasin anak-

anak, pengasuh kan 

kebanyakan dulune 

apa, sarjanane kan 

Teologi, jadi kalo 

pelajaran-pelajaran 

lain kan kayak mesti 

bakal bingung gitu 

kan, tapi ya ada guru 

les juga sih, 

matematika, gitu.. 

  

81 O ada guru les juga disini ? Heem   

82 Kamu ikut les juga ? Yang matematika   

83 

Matematikanya aja ? lha 

terus kalo yang 

akuntansinya gimana dong 

? 

Lha ya itu,   

84 
Pasti nanya sama temen 

sebelah ya ? 
Heem   

85 
Berarti deket banget sama 

temen sebelah dong ? 
Iyaa   

86 Sering pergi berarti ? tadi 

kan kalo misalnya kan ber 6 

Heem   
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ya ? 

87 

Sekarang kan ber-5 salah 

satunya kan udah nggak ? 

sering pergi sama ber 5 ini 

berarti ? 

Pernah sih, kayak 

misale punya waktu 

luang, yukk pergi 

bareng-bareng 

yuk..foto-foto apa 

gimana, makan apa 

gimana.. pernah 

gitu.. 

  

88 
Biasanya kemana tu kalo 

ber 5 ? 
Ke kota lama,   

89 Wah jauh banget nih Ke CL,   

90 

O berarti naik angkot 

bareng-bareng gitu ? atau 

bawa kendaraan ? 

Kadang naik motor, 

kadang naik gojek.. 

pokoknya ketemuan 

gitu.. 

  

91 
Terus apa, berarti kalo yang 

paling tua disini ? 

Yang paling tua disini 

? 
  

92 Yang cewek berarti ? 
Ada kak Rosni.. ada 

kak Safira.. 
  

93 

Aku nggak apal, aku 

apalnya angkatan-angkatan 

lama, kalo angkatan kamu 

udah nggak apal.. 

iyaa   

94 

O kamu ke umum ya sama 

Pak Yakub berarti ya ? o 

pantesan aku udah lama 

nggak liat kamu.. apa ya, 

kalo misal kamu lagi bareng 

ni sama temen-temen 

kamu, kenal disini nih, 

biasanya ngapain aja ? 

Ya ngobrol-ngobrol 

ngerumpi gitu 
I3  
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misal lagi kumpul nih 

ngapain aja  ? 

95 Ngerumpiin siapa ni ? 

Misalnya ngerumpiin 

pengasuh, 

‘pengasuh’e ngene 

ngene’.. terus nanti 

ke peraturan-

peraturan.. 

U2 

 

 

96 
O berarti bahas tentang 

panti gitu ya, 

Atau ada yang punya 

pacar mungkin cerita 

tentang pacarnya, 

  

97 
Kamu udah punya pacar 

belum nih ? 
Punya nggak ya..   

98 
Lho lha sama yang itu 

berarti nggak jadi ? 
Udah...   

99 Udah nggak ya ? Udah pacaran   

100 
O udah pacaran ? terus 

sekarang masih ? 
Masih   

101 Udah lama berarti ? 
Baru aja 27 

kemaren, 
  

102 Mei kemaren ? Ini bulan apa sih ?   

103 Juni 
O iya Juni..  27 Juni 

kemaren 
  

104 
Hah ? ini kan baru tanggal 

5.. 
O iya, Mei.. (tertawa)   

105 O barusan... Iya barusan   

106 

Baru.. anak sekolah juga 

berarti ? dianter jemput 

dong ? eh kok dijemput.. 

Kalo dia bisa nganter 

pulang ya nganter, 

kalo nggak ya 

  



98 

 

dianterin pulang.. nggak.. 

107 Sekelas sama kamu ? Nggak beda kelas   

108 Tapi satu angkatan ? Iya   

109 

Kalau apa, mm itu kan 

sering kumpul-kumpul nih 

disini, biasanya sama 

berapa orang itu, yang 

paling apa ya, biasanya kan 

ada ni yang geng-geng an 

sama ini, ini sama ini gitu 

kan ? 

5-6 orang   

110 

5 sampai 6 orang ya ? sama 

itu-itu terus aja berarti ? apa 

sering ganti-ganti, sama 

orang lain ? 

Ya sama orang-

orang itu 
  

111 Sama itu aja berarti ? 
Soalnya sekamarnya 

sama mereka 
  

112 

O gituu.. jadi biasanya 

sering ngobrolnya dimana 

berarti ? 

Dikamar   

113 

O gituu.. terus kalau sama 

temen-temen sekolah 

berarti sama 6 orang itu ya 

? eh lima ya berarti 

sekarang ya ? 

Iya   

114 
Itu cewek semua ya berarti 

ya ? 
Iya, cewek semua   

115 Sekelas semua ? Iya   

116 
Tapi duduknya nggak 

deketan ya ? 

Mm sederet ku sama 

belakangku 
  



99 

 

117 

O gitu, terus kalo misalnya 

ni kamu lagi sendiri, kan 

kadang suka me time, me 

time gitu kan, biasanya 

ngapain ? 

Ya ngapain ya, ya 

ngayal ngayal sendiri 
  

118 Ngayal apa ni ? 
Ya paling kayak, 

mikir mikir sendiri 
  

119 
Contohnya kayak mikir-mikir 

apa tu ? 

Kalo sendirian 

ngelamun, terus 

kayak ‘bar iki meh 

nopo ya?’ habis ini 

mau ngapain, 

apalagi ini kan mau 

kelas 12, nanti 

kuliahnya mau 

ngambil apa.. 

  

120 
Lha rencananya mau 

ngambil apa nih ? 

Aku mau ngambil 

belum tau... 
  

121 Kok belum tau ? Bingung   

122 

Tapi ada bapak pernah 

bilang suruh masuk kemana 

gitu nggak ? 

Nggak   

123 

Ya tapi kamunya sendiri 

pengen masuk apa nih ? 

pengennya kamu ? 

Aku pengennya 

masuknya ke bagian 

seni gitu sih 

  

124 
O kayak tadi mungkin kayak 

desain kayak gitu-gitu ? 

Tapi kadang kalo lagi 

mood gambar.. tapi 

kalo nggak ya.. 

  

125 
Terus kalo tinggal disini 

sampai umur berapa ? 
Sampe lulus SMK   

126 
Berarti habis ini kalo udah Aku tu pengen 
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kelas 3 udah lulus otomatis 

kan udah nggak tinggal 

disini lagi, terus mau 

ngapain nih ? 

banget bisa kuliah di 

luar negeri kan 

pengen banget dapet 

beasiswa, terus disini 

ada adek kelasku 

yang namanya 

Melani 

127 Melani iya heem ? 

Dia ngomong kak 

yan, aku mau kuliah 

di Korea, luar negeri 

iik, yowes to rakpo, 

tapi meh nyari 

beasiswa ki, pie koe 

gelem rak, aku yo jek 

nggolek ki, lha 

emang meh neng 

luar negeri, yo 

nyobo, sopo ngerti 

iso neng luar negeri 

kan, lha motivasi mu 

opo ? nek aku sih 

pengen mandiri, yo 

aku sih, pengen lah 

mosok ada anak 

panti isa kuliah di 

luar negeri yo kan 

banggain panti, ya 

iya sih, yowes nanti, 

yo kan aku wes 

ngomong sek, ya 

dewe kerja sek 

setaun, terus dewe 

mengko mangkat 

barenng, heem to ya, 

aku rencana sih 

habis ini mau kerja 
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sek, sambil nyari 

beasiswa gitu, 

128 

Sekarang udah sempet 

nyari belum ? udah 

searching-searching ? 

Udah sih,   

129 
Mau dimana sih rencananya 

? 

Ya kalo nggak Korea 

ya yang Asia-Asia 

gitu lah 

  

130 Masih Asia ? Heem   

131 Jurusannya ? Lha itu belum tau   

132 

Belum tau ya, kamu suka 

Korea ya jangan-jangan ? 

suka nonton drama Korea 

juga ? 

Dulu tu pernah waktu 

kelas 6, eh 6 apa 

SMP, itu aku di 

ruang komputer terus 

gara-gara nyari 

kuliah desain fashion 

diluar negeri, tak 

save semua, tak 

simpen semua, 

masih ada di 

flashdisk ku banyak 

banget 

  

133 
Tapi jurusannya fashion 

design ? 
Heem   

134 

O gitu, jadi penasaran kamu 

gambar baju.. terus ini kan 

kadang ni ya misal, 

sebenernya aku orangnya 

pendiem tapi kan aku nggak 

mungkin pergi terus dalam 

sebuah komunitas kan, 

pasti aku akan melakukan 

Pernah   
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sesuatu agar oranglain tu 

suka samaaku, bukan 

berarti suka sama lawan 

jenis gitu ya, maksudnya 

lebih kayak suka gitu 

temenan sama Via sama 

Dian gitu, pernah nggak sih 

kamu kayak gitu ? 

135 
Heem contohnya kayak 

gimana ? 

Contohnya kayak ini 

kan aku OSIS 
  

136 
O kamu ikut OSIS ? 

dibagian apa ? 
Ketua MPK   

137 
Weeee... ketua MPK, keren 

keren.. 

Lha itu aku kan 

nggak punya kayak 

senior-senior ku 

yang lebih 

berpengalaman, nah 

aku baru, nggak tau 

tugasnya suruh 

apaan, temennya 

kan juga nggak 

deket, temen 

sekelasku, diem, 

terus rasanya kok 

gimana diem tok, 

terus aku tanya-

tanya, MPK tu 

ngapain, terus 

akhirnya lama-lama 

ya gitu 

  

138 

Jadinya malah tambah 

banyak juga temennya ya ? 

MPK tu ngapain aja sih 

tugasnya ? aku dulu ikut 

Tugasnya tu 

ngurusin misalnya 

ketua OSIS nih terus 

bantuin dia kayak 
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OSIS tapi nggak ikut MPK.. kita sebagai Ketua 

MPK tu kayak apa 

pembimbing gitu lho, 

biar apa yang 

direncanakan 

organisasinya bisa 

berjalan gitu 

139 
O berarti MPK itu atasnya 

OSIS ya ? 
Iya   

140 
O gituu... hobi kamu apa nih 

selain menggambar Dian ? 

Aku suka dengerin 

musik, makan kalo 

ada makanan 

  

141 
Tapi tetep kurus ya, enak 

banget 

Aku makannya 

banyak 
  

142 
O iya kamu makannya 

banyak ? 
Heem   

143 
Terus-terus ada lagi 

mungkin ? 

Kalo ada sepeda ya 

naik sepeda 
  

144 
Tapi disini ada sepeda 

nggak ? 
Nggak ada   

145 

Tapi kamu sebelum tinggal 

disini sering naik sepeda 

juga ? 

Nggak   

146 

Loh kamu sebelum tinggal 

disini ? berarti tinggalnya di 

? 

Tanah Mas   

147 Di jalan apa ? 

Itu yang pas papa 

meninggal kan jadi 

koster Gereja kan 

  

148 Gereja mana ? Gereja Tanah Mas, 

Isa Almasih, habis itu 

  



104 

 

papa meninggal kan, 

terus dijalani sama 

mamaku 

149 Diapain ? Maksudte gantiin   

150 O gantiin Terus tinggal disitu   

151 
O tinggalnya di GIA nya itu 

? 
Heem   

152 

Lha pas masih ada papa 

tinggalnya disitu juga berarti 

? 

Iya   

153 

Di sebelah mana sih.. 

kayaknya aku tau sih, nggak 

jalan raya ya kayaknya, 

soalnya aku dulu juga 

sekolahnya Tanah Mas, 

kamu tau nggak Theresiana 

? Theresiana Tanah Mas ? 

Tau sih cuman ndak 

tau tempate 
  

154 

Nah dulu aku sekolah e 

disitu. Dipojokkan sana, o 

berarti dulu kamu tinggal e 

di Tanah Mas juga.. kalo 

boleh tau ayah meniggal 

kenapa ? 

Mm stroke ringan, 

kencing manis, 

kelenjar bengkak, 

komplikasi gitu 

  

155 
O sempet dirawat dirumah 

sakit dulu berarti ? 

Jadi itu tu waktu aku 

masih di Bogor 

nengokkin aku, hari 

Kamis ndatau 

tanggal berapa 

pokoknya hari Kamis 

kan, itu papa ke 

Bogor terus habis itu 

setelah 2 hari di 
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Bogor papa pulang, 

setelah 5 hari nan, 4 

hari 5 hari mama 

nelfon, siang-siang 

papa sakit, dirumah 

sakit sekarang, coba 

cepetan bilangin om 

kamu suruh ngasih 

tau, tak tutup 

telponnya, aku belum 

balik badan mau 

ngomong terus ada 

telpon lagi langsung 

ngomong papa kamu 

udah meninggal. Jadi 

cepet.. 

156 

O gituu.. pas di Bogor itu.. 

terus perasaan kamu kayak 

gimana tuh? 

Rasane kayak 

maksudte belum 

sempet ngomong 

sama papa gitu, 

waktu itu kan terakhir 

kan ngomong katane 

kamu sekolah yang 

pinter yang tinggi, 

bantuin mama kamu 

jagain adek-adek 

kamu, gitu ya terus 

nggak tau akhire 

kayak gitu 

  

157 

Jadi posisinya mama mu di 

Semarang ? mama sama 

papa di Semarang kamu 

lagi di Bogor ? 

Heem   

158 
Waktu itu kamu di Bogor 

Sekolah   
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ngapain ? 

159 
Berarti masih kelas berapa 

? kelas 4 ya ? 
Pokokmen kelas 3..   

160 
Kelas 3 SD ? berarti adek 

kamu belum ? 
Adek aku udah,   

161 

Adek kamu berarti, o iya ya, 

kelas berapa waktu itu adek 

? 

Kelas berapa ya ?   

162 

Masih kecil banget ya 

berarti ? berarti ketemu 

sama ayah e sama papa 

berarti di Bogor  itu ? terus 

habis itu kamu langsung 

pulang Semarang ? 

Langsung  balik 

Semarang 
  

163 
Sama om juga ? apa sendiri 

? 
Sama om   

164 

Ya iya orang kamu masih 

kecil.. masa sendirian. 

Terus dimakamin dimana ? 

Mmm dibakar sih   

165 O dikremasi ? 
Terus ditabur di 

Marina.. 
  

166 
Dibakar dimana ? di panti 

wiloso ? 
Di panti wiloso   

167 
Masih suka kangen sama 

papa ndak ? 

Kangen soalnya 

deketnya sama 

papa, nek adek-

adekku dekete mbek 

mamaku 

  

168 Mmm lebih deket sama 

papa, terus biasanya kalo 

Ya paling ya dikasur, 

diem, nangis ya suka 
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kangen gitu kamu ngapain ? gitu doang sih 

169 

Nangisnya gara-gara inget 

papa ya ? masih suka 

sering mimpiin papa ? 

Mimpiin sih udah 

nggak.. 
  

170 
Tapi dulu pernah mimpiin 

papa juga ? 
Pernah kayanya..   

171 

Nah jadi balik lagi ya kalo 

yang sekolah itu kan ada 

esktra, kamu ikut ekstra apa 

berarti ? 

Ekstra dance   

172 

Ekstra dance terus ketua 

MPK juga berarti ? kalo 

pulang sekolah biasanya 

pulang jam berapa sih ? 

Kalo sekolah tu 

pulang e jam 2, tapi 

tu aku ada ekstra 

rapat OSIS gitu 

paling jam 3, 3 

setengah 4an.. 

  

173 
3-setengah 4an ? Ini kalo 

makan malem jam berapa ? 

Jam 7, nggak ada 

jam 
  

174 

O belum, tak pikir udah jam 

makan malem, nanti kamu 

kasian, terus apa, ni dulu ni, 

waktu kan waktu apa, kan 

dulu sekolahnya di Bogor 

terus tiba-tiba ke Semarang, 

waktu itu berarti kamu 

Sdnya masuk dimana ? 

SD ku ?   

175 Heem 

Di Semarang ? 

waktu itu masuknya 

di SD Sint Lois 

  

176 Sint lois sini ya ? Tanah Mas   

177 
oo.. ya ya ya.. tau tau tau.. Terus pindah Bogor 
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terus begitu ayah nggak ada 

? 

terus pindah panti ke 

Sint Lois tu Cuma 

beberapa bulan tok 

178 O gitu.. 
Habis itu aku pindah 

ke SD Petra 
  

179 
Kok beberapa bulan kenapa 

? 

Waktu itu waktu di 

SD Sint Lois aku 

masih di Gereja.. 

udah masuk panti 

dipindah ke SD Petra 

  

180 
Biar lebih deket juga ya ? 

petra petra ? (36.38) 

Soalnya SD ku 

banyak sih 
  

181 Kok bisa banyak ? 
Kan waktu di Bogor, 

3 SD.. 
  

182 

O iya berarti 3x kali ya ? itu 

waktu dulu ni, waktu tiba-

tiba dari Sint Lois pindah ke 

Petra susah nggak 

penyesuaiannya ? 

Ya agak susah   

183 Susahnya gimana ? 

Ya waktu itu kan Sint 

Lois itu kan nggak 

begitu terkenal kan 

sekolahnnya 

  

184 Heem 

Muridnya waktu itu 

Cuma 9 orang 

termasuk temenku 

yang di SMK itu juga 

dari SD, 

  

185 

O iya ? berarti udah 

temenan dari SD ? terus 

terus ? 

Cuma 9 orang waktu 

itu dan itu kan 

pelajarane kayak 

nggak terlalu susah 
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gitu kan begitu 

masuk SD Petra 

yang tingkatnya lebih 

tinggi pelajarane 

masih agak susah ya 

itu jadi masuknya 

agak susah jadi 

harus adaptasi sek.. 

186 
Tapi waktu SD masih bisa 

ngikutin ? 
Masih   

187 

Yang temen kamu yang 

apa, yang di Sint Lois itu 

nggak ke Petra juga berarti 

ya ? 

Nggak, dia tetep di 

Sint Lois 
  

188 
Terus ketemu lagi waktu 

SMA ? 
SMK   

189 

Sahabatannya lucu banget 

yaa.. terus kok bisa ketemu 

lagi ? 

Waktu itu kan lagi 

MOS terus habis itu 

tu temen aku tu 

denger namaku 

dipanggil gitu kan 

‘dian lestari’ 

langsung ngomong, 

‘dian’ habis itu 

ketemu dia tu di 

angkot aku duduk di 

depan gini pas 

nungguin jemputan, 

pas di angkot itu ‘itu 

kan putri, putri nggak 

sih ini ?’ langsung 

nggak nyangka 

ternyata sekelas 

mbek dia 

I2  
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190 
O gitu, lucuu banget, berarti 

dari kelas 1 sekelas terus ? 
Heem   

191 Sebelahan terus ? Sebelahan   

192 

Gitu, tapi berarti paling 

deket sama itu ya ? kalo 

yang sama 4 orang lainnya 

tapi masih deket kan ? 

Deket   

193 

Nah kalo sekolah-sekolah 

gitu kan peraturannya juga 

ya kayak peraturan di panti 

kan, itu ketat nggak sih kalo 

disana ? 

Kalo disana tu, kalo 

buat aku sih nggak 

terlalu sih 

  

194 Nggak terlalu ketat ? Masih bisa diikutin   

195 

Pernah nggak kamu 

ngelanggar peraturan di 

sekolah ? 

Pernah   

196 Contohnya apa nih ? 

Mm misalnya waktu 

itu aku nggak pake 

dasi, nggak cepolan, 

kalo jumat kan harus 

wajib cepolan.. 

I1  

197 Cepol ? gini ? 
Kan pake baju 

jurusan kan ? 
  

198 
Oh.. iya iya yang kayak 

baju-baju bank gitu ya ? 
Nggak cepolan   

199 Terus nggak cepolan gitu ? Heem   

200 
Terus diapain kalo nggak 

cepolan gitu ? 

Dibawa ke 

wakasiswaan di poin 
  

201 Poin kamu total berapa nih? Nggak tak itung   



111 

 

 

Tapi kalo, misalnya 

terlambat kayak gitu-gitu 

nggak pernah berarti ya ? 

Nggak   

202 

Selalu tepat waktu berarti ya 

kalo disini... kalo waktu 

SMP juga nggak ketat 

berarti ? 

SMP nggak   

203 

Masih bisa diikutin juga ya ? 

pernah ngelanggar juga 

waktu pas SMP ? 

SMP pernah   

204 

Apa tu contohnya ? nggak 

papa aku juga sering 

ngelanggar.. 

Dulu tu SMP nggak 

ngelanggar sih Cuma 

gurunya aja yang 

nggak tau waktu itu 

rambut aku tu emang 

dari sananya 

warnanya kayak 

merah gitu kan, 

maksudnya kayak di 

semir item tu terus 

balik lagi 

I1  

205 O iya.. iya.. 

Waktu itu ketauan 

guru, terus disuruh 

nyemir item, tak 

semir item, setelah 

itu kan beberapa 

bulan luntur 

warnanya terus habis 

itu dimarahin lagi, 

‘kamu itu semiran 

lagi ya ?!’ padahal 

nggak semiran, terus 

item yang terakhir 

juga luntur langsung 
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habis itu semiran, 

semiran, semiran 

terus akhire aku 

jengkel aku tak semir 

coklat rambutku, jadi 

warnane nyampur 

jadi kalo kena sinar 

tu warnane kayak 

ungu-ungu merah itu 

kan masih gitu, 

‘kamu semiran lagi to 

?’ ‘nggak ini memang 

warnane gini’ 

206 

Lucu juga bisa asli gitu, 

terus kalau apa, tadi kan 

kalo temen di sekolah kamu 

tadi itu, siapa namanya ? 

putri ya ? 

Putri   

207 

Kalo misal disini ? ada 

nggak yang paling deket 

gitu juga ? 

Ada   

208 Berapa orang ? Dua orang 

 

 

 

209 Dua orang ? cewek juga ? Iya   

210 

Kalau yang cowok tinggal 

itu ya ? siapa ? Satu sama 

Willy ? dua orang siapa nih 

kalo boleh tau ? 

Monic, Cynthia 

Monica 
  

211 Yang tadi ? Yang tadi itu   

212 Sama satunya ? Safira   

213 
Yang Safira aku belum tau.. Kalo yang Safira 
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ini satu angkatan sama 

kamu juga ? seumuran ? 

nggak 

214 Safira kelas berapa ? Yang udah lulus   

215 
O yang udah lulus itu ya ? 

kalo yang Monic ? 
Seangakatan   

216 Satu sekolah juga ? 

Nggak beda sekolah, 

tapi sama kelas, 

kelas 11 

  

217 
Dia sekolah dimana emang 

Monic ? 
SMK Theresiana   

218 
O dia SMK Theresiana, 

farmasi berarti ya ? 

Iya tapi dia 

masuknya yang 

analis gitu 

  

219 

O analis, terus kalo misal 

sama apa, yang dulu kan 

ada dua helmi sekarang 

udah nggak ada, berarti kan 

sekarang tinggal sama 

bapak aja, sama bapak 

hubungannya gimana dian ? 

Kalo sama bapak sih 

akhir-akhir ini agak 

canggung gitu ya, 

maksudnya kayak, 

waktu itu kayak yang 

karena banyaknya 

peraturan kan aku 

kayak sering trouble-

trouble gitu, misale 

dulu agak tertib gitu 

sekarang agak 

trouble-trouble gitu 

waktu itu masalah hp 

itu sampe disita, 

terus yang kedua 

mungkin bapak 

nggak suka gara-

gara aku mbawa 

cowokku kesini itu, 

jadi lama-lama kayak 
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renggang gitu, jadi 

kayak agak 

canggung gitu mbak 

jadi kalo bapak 

ngajak becanda ya 

aku Cuma kayak ya 

gitu pokoknya, soale 

kalo sama ibu tu kan 

enak ya, orang e 

terbuka banget 

maksudte kebuka 

tapi tu orange santai 

gitu lho, terus kayak 

ya enak gitu pokoke, 

tapi kalo sama bapak 

tu pendiem, diajak 

guyonan kayak 

gimana gitu, ya 

pokoke orange gitu 

lah, jadinya kayak 

220 
Tapi maksudnya sama 

bapak sayang kan ? 
Sayang   

221 

Kalo sama ibu ? Lebih deket 

mana berarti sama Bu 

Rahel ? 

Sama ibu sih   

223 

Iya aku juga, agak kaget 

waktu itu tiba-tiba nggak 

ada, ndadak banget yaa, 

apalagi bapak ya ? terus 

kalo sama pengasuhnya 

sama kakak-kakak 

pembimbingnya ? deket 

nggak ? 

Dulu ada yang deket 

satu tapi sekarang 

udah keluar tapi kalo 

sama yang ini nggak 

  

224 
Kenapa kok bisa nggak Soalnya aku nggak 
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deket, maksudnya orangnya 

memang pendiem atau 

mungkin gimana ? 

suka deket sama 

mereka, maksudnya 

aku nggak suka jalan 

sama mereka gitu 

lho 

225 
Mm, kenapa itu kok kayak 

gitu ? kalo boleh tau ? 

Kan aku orang yang 

lebih suka santai 

pasti, aku tu 

sekarang kalo sama 

peraturan-peraturan 

tu lebih kayak 

nyeleneh gitu kan, 

jadi kalo sama 

mereka pasti 

dimarahi, ‘kamu 

harus’e gini gini gini.’ 

Jadine nggak sreg, 

  

226 

Berarti akhir-akhir ini 

sering.. kasarannya sering.. 

sering apa, nggak, nggak, 

nggak nurut aturan gitu 

maksudnya ? 

....   

227 
Kenapa itu kok bisa kayak 

gitu ? 

Ya itu karena banyak 

peraturan 
  

228 

Pernah nggak nyoba 

ngomong sama Pak Yakub 

maksudnya misalnya nih, 

pak dian tu gini gini gini gini, 

kayak apa ya, kayak 

ngobrol gitu maksudnya, 

kayak kamu curcol gitu 

tentang kok kayak gitu ? 

Kalo sama bapak sih 

pernah dulu yang 

besar-besar 

dipanggil, terus nanti 

kita ngomong keluh 

kesah mu apa waktu 

itu kan pada 

ngomong kan, waktu 

itu awale biasa, pada 

nurut-nurut kan terus 
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lama-lama ya kayak 

gitu mbalik lagi 

229 

O gitu, terus kalo sekarang 

? maksudnya kalo sekarang 

diannya sendiri gimana ? 

Kalo aku ?   

230 Heem 

Kalo aku sekarang 

maksudnya udah 

kayak nyadar gitu 

lah, maksudnya 

kayak yaudahlah 

mending aku nurut 

wae, nek nurut kan 

maksudte kan enak 

gitu, kalo sama 

pengasuh kan, ya 

enak gitu, 

hubungane, jadi 

sama pengasuh 

udah gede masa 

mau kayak gitu terus 

kan nggak enak.. 

  

231 

Berarti sama bapak yaudah 

biasa aja gitu ya ? cuman 

tadi masih agak-agak... tapi 

pernah nggak, maksudnya 

menyesal gitu sampai bisa 

ngomong sama bapak kalo 

nyesel gini gini gini 

Nggak   

232 

Nggak pernah ngomong 

sama bapak ? berarti kalo 

terus kamu dimarahin sama 

bapak kamu bilangnya apa 

? 

Iya pak, maaf, diem 

tok gitu 
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233 

Tapi dalem hati kamu 

sendiri nyesel nggak sih 

kalo kayak gitu ? 

Mm kalo aku sih, ya 

kadang nyesel tapi 

kadang nggak gitu 

lho, kayak pie gitu 

  

234 Maksudnya kayak pie ? 

Ya nanti dimarahin 

bapak, terus sama 

temen ‘gara-gara 

kowe to’ ‘ya kowe to, 

makane..’ malah 

mbelani bapak, ya 

iyo to yo, salahmu 

dewe, nganukke hp, 

iyo iyo, 

  

235 

Jadi kalo misalnya cerita 

sama putri ceritain apa aja 

ni ? 

Karena putri tu 

sukanya korea jadi 

ngomongin korea, 

  

236 Ngomonginnya korea ya ? 

Heem, terus kalo 

nggak ya cowok 

yang dia suka 

  

237 
Sama yang pelajaran tadi 

ya ? 
Iya   

238 
Pernah nggak kamu sendiri 

curhat-curhat ke putri gitu ? 

Ya suka kadang aku 

suka minta pendapat 

sih, 

  

239 O iya ? 

‘Eh kalo misale aku 

deket mbek ini pie ?’ 

‘jangan diaa, gini’,, ‘o 

yowes, aku raksido 

wes’ kayak kemaren 

sama cowok yang 

dateng, ‘heh put 

ngarahmu aku mbek 

iki pie ?’ ‘yo rakpo 
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sih, menurutku apik-

apik wae’ ‘tenan lho 

put’ ‘tenan mosok yo 

aku ndobol’ yowess,, 

ya kayak gitu minta-

minta pendapat gitu.. 

240 

Berarti emang udah deket 

banget ? sama putri ini ? 

sama temen yang di panti 

atau sama putri ? 

Putri   

241 
Sering kontak-kontakan 

sama Putri juga berarti ? 

Kalo wa nan sih 

jarang, lebih suka 

ngomong langsung 

sih 

  

242 

O lebih suka ngomong 

langsung , berarti tunggu 

sampe di sekolah dulu ya ? 

Terus nanti kalo 

nggak ketemuan 
  

243 
Lho dia rumahnya dimana 

sih Putri ? 
Di Tanah Mas   

244 O di Tanah Mas, dimana ? Didaerah tambaknya   

245 

oo... terus kalo sama mama 

masih suka kontak-

kontakan ? 

Masih   

246 Lewat apa biasanya ? 
Lewat pake hp ne 

pengasuh, 
  

247 O gitu, 

Kalo nggak nanti 

adekku yang nelfon 

mama, nanti ngobrol 

  

248 
Sering nggak masih sering 

nggak ? 
Kalo telfon jarang sih   
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249 

Tapi kalo misal apa, uang 

saku buat kamu jajan gini-

gini-gini, mama yang ngasih 

? 

Heem,   

250 Terus ngasih nya gimana ? 

Kalo ini aku harus 

ceritain dari inine, 

jadi papaku kan 

orang chinese, 

  

251 Papa ? 
Papa dia tu punya 

istri tu 5, 
  

252 Heem 

Istri pertama, kedua, 

ketiga tu meninggal 

karena sakit, tapi 

nggak tau statusnya 

udah cerai apa 

belum aku nggak 

tau, istri yang 

keempat itu punya 

anak dua, sekarang 

cicik-cicikku yang 

suka ngasih, misale 

mama suka nransfer 

uang ke cicik, nanti 

cicik yang kesini, 

ngasih uang ke aku, 

  

253 Mm 

Nah jadi mama kalo 

ngasih uang jajan 

lewat cicikku, 

  

254 

Dan apa berarti, kamu 

punya mama berarti dua 

sekarang ? 

Heem, dua   

255 Yang satunya dimana ? Yang satunya di 

daerah Puri 
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Anjasmoro, 

256 O di Semarang juga ? Heem   

257 
O gitu, sering ketemu nggak 

kalo sama itu ? 

Kalo diajak jalan-

jalan sih ketemu, 

kalo kadang ketemu 

buat nengok kesini, 

main-main kesini, 

  

258 
O iyaa.. sering nengok 

kesini juga berarti ? 

Yang lebih sering sih 

cicik ku sih.. 
  

259 
Cicik yang kesiini ? berarti 

sama cicik juga akur ? 
Akur   

260 
Meskipun apa,  maaf nggak 

sedarah gitu kan ? 
Iya   

261 O gitu.. dua-duanya kesini ? 
Kalo yang cowok kan 

ke jakarta 
  

262 O cicik sama koko ? Heem   

263 Yang ? 
Cicik di Semarang, 

koko di Jakarta 
  

264 

Yang cicik berarti sering 

juga kesini ya? kalo 

seminggu sekali ? 

Sebulan sekali   

265 

Pas kesini itu misalnya 

dibawain itu ? biasanya 

kamu dibawain apa aja 

sama cicik ? 

Biasanya dibawain 

jajanan, biasanya 

ditanyain kamu mau 

apa, nggakpapa, 

  

266 

Berarti sama cicik ini juga 

akur ya? nggak maksudnya 

biasanya kan ada ya kan ? 

Nggak   

267 Nggak ada masalah ? ...   
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268 

Terus kalo kamu 

komunikasi sama temen-

temen sekolah lewat wa 

juga ? 

Heem   

269 

Lha kalo misalnya sekarang 

ini kan nggak boleh katanya 

kan harus seperlunya terus 

gimana ? 

Ya seperlunyalah, 

daripada hp ku disita 

nanti kalo ini kan 

nggak tau ni, paling 

suka, misale besok 

mbawa ini tapi besok 

aku nggak bawa ini, 

ya kayak gitu 

pokoknya, kalo 

nggak sebelumnya 

aku tanya besok 

mbawae apa aja, gini 

gini, nanya dari 

sebelumnya gitu, 

  

270 
Berarti temenmu juga tau 

kalo kondisi hpmu disita ? 
Tau   

271 
Ini belum dibalikin ceritanya 

? 

Belum, nanti tanggal 

11 nanti pulang 
  

272 
O kamu tanggal 11 ke 

Jakarta ? 
Heem   

273 Naik apa  ? Naik Kereta,   

274 

dianterin bapak ya berarti ? 

tanggal 11 lama juga ya ? 

dari kapan ? 

Dari pertengahan 

Mei, eh April apa Mei 

ya, kalo nggak April 

Mei.. 

  

275 O kalo disita lama? Lama   

276 O aku kira Cuma seminggu Nggak og, lama   
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277 

Ooo... terus berarti kamu 

udah lama banget nggak 

kontak-kontakan dong ? 

Iya   

278 
Lha terus kalo cicik kesini 

gimana ? 

Ya kan aku udah tau 

nek cicik kesini mesti 

awal-awal minggu 

awal gitu kan, ya 

tinggal nunggu aja 

  

279 
Pasti rutinnya memang 

minggu awal gitu ? 
Heem   

280 
Tapi setiap bulan pasti 

dateng ? 
Heem   

281 
O gitu, cicik tinggalnya di ? 

tadi di Puri itu ya ? 
Heem   

282 
Udah kuliah atau udah kerja 

? 
Udah nikah   

283 

O udah nikah, tadi kan 

maaf, papa kan tadi, 

katanya apa yang Muslim 

papa atau mama ? 

Dulu dua-duanya   

284 

O dulu dua-duanya terus 

pindah ? tapi itu berarti 

pindah itu apa, posisinya 

udah nikah sama yang itu ? 

Sama mamaku,   

285 Yang cicik itu juga ? Iya   

286 
Oo gitu.. berarti nikahnya 

disemarang juga ?? 
Sama yang mana ?   

287 Sama mama ? 
Ketoke iya, di 

Semarang 
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288 

Bisa kalo akur gitu, ini ya 

seneng ya, maksudnya 

nggak, biasanya kan nggak, 

ada yang suka nggak akur, 

nggak akur, tapi sempet ada 

berantem-berantem gitu 

nggak ? 

Nggak   

289 

Nggak ya ? terus kok bisa 

awalnya masuk disini ? 

mama yang masukin ? 

mama langsung masukin 

kesini atau sempet nyari-

nyari tempat lain dulu ? 

Dulu tu waktu yang 

disini pertama tu 

adekku Tika, taruh 

sini, terus habis itu 

aku 

  

290 
Kok bisa mama nitipin adik 

disini ? 

Waktu itu kan papa 

meninggal, terus 

mama kan ke 

Jakarta dulu, 

sebelum ke Jakarta 

dibawa kesini, terus 

ke Jakarta terus balik 

kesini, langsung 

masukin aku 

  

291 
Kaget nggak waktu itu tiba-

tiba dimasukkin kesini ? 

Ya kaget sih, aku 

mau dibawa kemana 

gitu, waktu itu kan 

mamaku nyusu-

nyusu gitu , waktu itu 

aku kan meh nari, 

gitu kan, aku udah 

makeupan, udah 

pake baju, ditarik 

mamaku terus suruh 

ganti baju kan 

bingung kan waktu 

itu, mau kemana, 
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terus masuk ke 

tempat ini, mama 

nitipin kamu disini 

dulu, soalnya mama 

di Jakarta, lha 

kenapa nggak ke 

Jakarta aja ? mama 

kan repot dian, 

owalah, yaudah, 

akhire disini, 

292 
Sempet marah nggak waktu 

itu sama mama ? 
Nggak   

293 Nerima-nerimaaja ? 

Ya kan udah biasa 

aku, maksudte udah 

biasa ikut orang, 

maksudte biasa 

pindah-pindah gitu 

  

294 
O udah biasa pindah-pindah 

juga gitu ya ? 
Heem   

295 

Terus dulu waktu awal-awal 

kan kenalan lagi, adaptasi 

lagi, sempet canggung gitu 

nggak sih, apa, apa 

maksudnya kan ada yang 

orang tipenya apa ya, kayak 

bingung, kalo disapa baru 

nyapa, atau langsung yang 

kenalan, gini, gini, 

membuka gitu lho 

Biasane membuka 

sih, cuman kalo 

adaptasi tu, halah, 

kenalan neh, kenalan 

neh.. 

  

296 Sempet, sempet gitu ya ? 

Kenalan lagi, 

kenalan lagi... 

kebanyakan 

maksudte mereka 

yang lebih itu sih, 

  



125 

 

ngajak kenalan, 

jadine aku kan tipe 

orang kalo ada yang 

ngajak kenalan baru 

nanti aku mbuka gitu 

kayak obrolan, tapi 

kalo nggak ada ya 

aku bingung 

297 

O kamu tipe yang kayak 

gitu, terus kalo disini ya 

membaur juga berarti ? 

Heem   

298 
Meskipun sama wendi sama 

restu juga sering ngobrol ? 

Tapi kalo sama yang 

wendi nggak terlalu 

sih 

  

299 

Kalo sama wendi nggak 

terlalu ? soalnya wendi juga 

jarang disini ya kayaknya ya 

? 

Heem   

300 
Dia di Ambarawa bukan sih 

? 

Nggak tau sih tapi 

biasane dia keluar 
  

301 

Yang sering disini siapa ? 

restu berarti waktu harus 

pisah sama mama yaudah 

gitu nggakpapa ? biasanya 

ada kayak kok aku ditinggal 

disini, kayak mellow-mellow 

gitu-gitu? 

Pernah sih waktu itu 

mikir sampe malem, 

sama Monic aku 

ditanya, ndak kamu 

kepikiran bisa masuk 

panti ? 

  

302 Apa ? 

Kok kamu bisa 

kepikiran bisa masuk 

panti ? kok isa ya,ya  

ndatau, paling 

emang rencanane 

emang kayak gini, 
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pokoke besok kalo 

punya anak jangan 

dimasukin panti ya, 

iya lah, aku rak 

gelem, aku nggak 

mau anakku masuk 

panti lagi kan kayak 

gini 

303 

Tapi maksudnya begitu 

masuk panti yaudah gitu 

nggakpapa ? 

Heem   

304 

Berarti interaksi disini juga 

apa, baik-baik aja ? 

maksudnya biasalah kalo 

masalah-masalah kecil ada 

kan, kalo sama yang gede-

gede gitu nggak ada ? 

Nggak   

305 

Kalo dirumah sendiri dulu 

ada nggak sih peraturan-

peraturan gitu ? misal kan 

ini masih kecil nih, misal 

nggak boleh keluar lewat 

jam 6 atau gitu gitu ? 

Nggak ada sih, 

soalnya aku kalo itu 

ada atau nggak ada 

itu tu kan adekku 

sukanya keluyuran 

  

306 Heem 

Karna nggak ada 

peraturan ya itu sih, 

mama marah-marah 

‘kamu tu anak cewek 

pulang jam stg 6!’ 

tapi kalo aku kan tipe 

anak rumahan nggak 

suka keluar 

  

307 
O tipe anak rumahan? Ini 

hewan apa sih kecil-kecil ? 

Heem, semut 

mungkin.. 
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Semut ? terus waktu apa 

tadi, kayak kamu ngelakuin 

kesalahan-kesalahan gitu 

sempet ada rasa nyesel 

kayak gitu gitu atau 

yoweslah, lha meh pie 

meneh gitu? 

Kalo nyesel sih ya 

mungkin nyesel 

cuman kadang kayak 

pie ya, aku tu orange 

tu kayak misale lagi 

pengen males, tapi 

kalo lagi pengen rajin 

ya rajin, misale 

kayak paling males 

kan piket kan, kayak 

kemaren aku piket 

kamar, seminggu 

kemaren tu tak 

piketin terus, ’lho lha 

iki kamare reget 

ngene mengko 

turune rak enak 

ngerti ra ? aku wae 

rak nyaman’ ora 

biasane ki  ngono to, 

kayak gitu, gitu.. 

  

308 

Tadi kalo di sekolah 

peraturan yang sering 

dilanggar tadi apa ya ? 

O cepol, dasi   

309 

O cepol sama nggak dasi itu 

ya ? kok bisa tiba-tiba 

nggak cepol ? 

Lupa   

310 

Berarti ada seragam-

seragam khususnya juga ya 

? soalnya biasanya kalo aku 

dulu dasi tu seminggu sekali 

hari selasa aja, aku ya 

sering sih, nggak pake 

Aku senin-selasa 

dasi, jumat-sabtu 

dasi, 

  

311 
Aku Cuma seminggu sekali 

Heem   
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jadi jarang-jarang itu, jarang 

lupa, hampir tiap hari juga 

berarti ya ? 

312 

Kamu punya ini nggak, 

tokoh idola, tokoh-tokoh 

idola, sosok yang dikagumi 

? 

Punya   

313 Siapa itu ? 
Steve Jobs yang 

pencipta apple 
  

314 

Oh apple ? kenapa kenapa 

? kok bisa kagum sama ini ? 

sama Steve Jobs ? 

Waktu itu aku nonton 

filmnya terus habis 

itu aku liat kayak 

quotes-quotes gitu 

  

315 Quotes ? heem 

Pokoknya quotesnya 

bilang, ‘lakukan apa 

yang kamu mau, 

cintai dan sukai’ 

pokokmen nyangkut 

hal-hal kayak gitu lah 

suka aja gitu 

  

316 

Jadi terus apa yang 

membuat, mm bukan apa 

yang membuta,  jadi terus 

bagaimana cara kamu 

mengaplikasikan tadi kan 

kamu katanya suka niih 

sama quotesnya Steve Jobs 

nah, aplikasinya tu gimana 

ke kamu ? 

Kalo aku sih   

317 Realnya ? 

Misalnya kan 

lakukan apa yang 

kamu sukai gitu kan, 

terus habis itu kayak, 
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karena aku sukanya 

makeup jadi aku 

kayak belajar 

makeup gitu lho, 

karna aku suka, 

maksudnya kayak 

belajar makeupnya, 

terus misalnya kayak 

ada temen-temen 

yang minta makeupin 

buat acara 

ulangtahun terus aku 

makeupin 

318 O iya ? Heem   

319 Dimana ? Di Sekolah   

320 
Berarti kamu keluar, ijin 

keluar gitu ? 
Ya,   

321 

Berarti kamu bawain 

makeup-makeupnya dari 

sini dong ? 

Bawa makeup   

322 
Lengkap dong berarti 

makeup kamu? 

Ya nggak terlalu 

lengkap sih, 

maksudte belum, 

lengkap banget 

  

323 
Kurang apa ? Misal rencana 

mau beli apa gitu ? 

Rencana mau beli 

eyeshadow 
  

324 
O eye shadownya belum 

ada ? 

Ada sih cuman 

pengennya yang 

lebih lengkap lagi 

  

325 
Terus selain eyeshadow 

apalagi ? 

Eyeshadow, 

foundation 
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326 
O berarti selama ini belum 

pake foundation ? 

Pake cuman kan, 

kalo aku kan beli 

foundation kayak 

yang kecil-kecil gitu 

kan jadi kayak bb 

cream, atau yang 

kayak cream padet, 

tapi pengen beli yang 

kayak yang lebih 

banyak kayak 

makeover atau apa 

  

327 

Mm yang banyak juga ya, 

banyak variasi warnanya ya 

? 

Ya kayak gitu doang 

sih, Aku pengen ke 

eyeshadow sih 

pengen banyaknya 

sih 

  

328 
Suka yang kreasiin 

eyeshadow berarti ? 
Heem   

329 

Berarti sampe sekarang e 

masih berpegang teguh 

sama kata-kata andalannya 

Steve Jobs gitu? Udah 

berapa lama kagum sama 

Steve Jobs ? 

Dari SMP tapi nggak 

tau kelas berapa.. 
  

330 

O dari SMP ? lama juga ya, 

berarti filmnya juga dari 

SMP ? 

Mm   

331 

Terus misalnya nih kan, 

namanya juga kehidupan 

kan, pasti ada lah orang 

yang berkata positif dan 

negatif ke kamu, ada nggak 

sih yang kayak gitu ke kamu 

Ya ada pasti   
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juga ? 

332 
Kalo yang negatif contohnya 

kayak apa tu? 

Yang negatif kayak 

adik kelasku tu waktu 

itu aku dibercandain 

adik kelasku, 

ngomong, kayak gini 

pinter ? sedangkan 

aku bilang ya itu hak 

mereka, mereka mau 

ngomong apa, 

terserah mereka kalo 

aku sih ya 

nggakpapa itu salah 

mereka, 

  

333 

Tapi nggak yang, biasanya 

kan kalo kayak gitu 

langsung dilabrak ni atau 

apa ? atau ? 

Nggak sih kalau 

masih itu, masih 

wajar, nggak sampe 

kayak gimana, tapi 

kalo ngeliat aku 

kayak pie ya 

langsung tak labrak 

aja 

  

334 Pernah kayak gitu ? Ketoke SMP pernah   

335 Terus SMP ngapain ? 

Waktu itu tu temen 

aku cewek beda 

kelas, karena aku 

dulu SMP sama 

cowok main’e tapi 

aku dekete jaman 

SMP kan, terus aku 

tu nggak tau kalo 

temenku suka sama 

cowok yang yang 

deketin aku cowoke 
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namane L, ceweke 

namane Sasa, terus 

Sasa ngelabrak aku 

di BBM, kowe ki 

raksah nganu mbek 

iki.. lho iki ki opo 

teko, teko lha kui sak 

kelompokan mbek 

kowe, lha nopo to, 

akhire ya nek kamu 

suka ambil aja to, 

cowok juga banyak, 

aku kan jengkel to, 

terus besok e tak 

samperin maksudmu 

opo wingi, apa to, 

aku Cuma tanya tok 

og, tanya ? nadamu 

tu kayak ngelabrak 

og, nek ngomong-

ngomong kamu juga 

langsung aja, nek 

kamu mau ya ambil 

aja, tak labrak gitu, 

terus deen Cuma, 

apa to aku ndak 

ngapa-ngapain kamu 

og, Cuma gitu, kayak 

ciut gitu lho 

336 Itu waktu kamu SMP ? Heem   

337 Kamu SMP dimana sih ? Di SMP Yoanes   

338 O Yoanes sini ya ?? ..   

339 Mmm kalo misal kamu lagi 

tertarik ni sama orang lain 

Kalo cewek ? 

misalnya sama 
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entah itu cewek atau cowok, 

kamu biasanya ngapain ? 

kalo kamu misalnya tertarik 

sama orang itu ? 

temen cewek, 

ceweknya keren ya, 

gayanya cool kayak 

enak gitu, ya paling 

Cuma mengagumi, 

tapi kalo cowok 

mungkin ee.. kalo 

cowok mungkin 

kayak tanya-tanya 

sih namane siapa, 

340 

O kayak cari tau gitu ya ? 

kalo misalnya cewek ni lagi 

di .. terus membuat kamu 

jadi pengen coba ah 

penampilannya kayak gitu 

atau gimana ? 

Kalo aku sih nek jadi 

cewek misale 

ceweknya itu to, itu 

kok rambut e bagus 

ya, nek aku kayak 

gitu ndak yo bagus ? 

mungkin dia pake 

krim rambut atau 

apa, terus kalo 

misale kok dia 

orange maksudte 

kok bisa pake baju 

apa aja tetep enak, 

ya itu paling Cuma 

gitu doang 

  

341 

Kalo cowok tadi selain cari 

tau ? terus kalo udah cari 

tau terus gimana ? 

Yaudah diem aja,   

342 
Cuma sekedar pengen tau 

aja ya ? 
Heem   

343 

Terus kalo semisal nih 

temen di Panti atau di 

Sekolah kayak Putri atau 

Monic, lagi ada masalah 

Sering   
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gitu sering nggak cerita 

sama kamu ? 

344 
Terus kalo udah cerita gitu 

apa yang kamu lakuin ? 

Misale cerita, cerita 

apa ? lho kok bisa ? 

yaudah kamu tak 

kasih masukan, yang 

menurut aku baik 

buat dia, 

  

345 

Sering berarti ya, sering 

temen-temen gantian cerita 

sama dian gitu ? tapi dian 

juga sering cerita-cerita 

sama mereka juga ? 

Iya sering   

346 

Terus kalo misalnya kamu 

cerita, tadi kan udah nih, 

bahas sama temen-temen 

Panti gitu mereka sering 

ngasih feedback ke kamu 

juga nggak ? ngasih solusi-

solusi gitu ? 

Heem 

S3 

I3 

 

347 

Tadi kan kalo misal temen 

lagi ada masalah kalo 

temennya berhasil nih, 

misalnya sahabat-sahabat 

kamu berhasil misalnya 

nilainya bagus atau misal 

emm dapet juara, tu sikap 

kamu gimana tu ? 

Ya nyelametin, e 

selamet yaa, ciee 

bancakan lho, 

S2  

348 Apa ? o bancakan... 
Ayo ah makan-

makan 
  

349 
Itu ke temen deket atau ke 

semuanya ? 

Temen deket, 

maksudte ke 

semuane sih kalo 
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aku 

350 

Itu kan ke semuanya nih 

walaupun kamu ndak begitu 

deket juga gitu kan ? terus 

kalo ke temen-temen deket 

banget gitu kayak ke Putri 

atau ke Monic ? 

Ya gitu juga...   
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D. Verbatim Subjek 2 

 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (inisial) DS 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia (saat ini) 17 tahun 

Lama Tinggal di Panti Asuhan 11 tahun 

 

 Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

1 nama td siapa? Dwi setiyani   

2 

Uda tinggal di panti 

asuhan kristen tanah 

putih sejak kapan? 

Sejak kelas 1 SD   

3 
Kurang lebih brapa tahun 

ini? 
11   

4 

Bisa tolong ceritain 

tentang dwi misal tentang 

dirinya dwi atau mungkin 

jg tentang kelurga? 

Cerita apa ya?   

5 

Jadi Misal dwi anak 

keberapa, tinggalnya 

dimana seperti itu 

Dlu tu tinggalnya 

aslinya jombang, 

keluarga ayah dulu 

itu jombang, ayah 

dwi habis nikah ga 

mau tinggal sma 

orangtua gitu lo, trus 

pindah ke Surakarta 

jd aku lahir di 

Surakarta tgl 24 

Agustus 2001, anak 

kedua la disana tu 

tinggalnya bareng - 

bareng sma adek 

kakak ibu sma ayah 

la kesinine tu bareng 
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– bareng, ibuku pergi 

gak pulang-pulang 

rumah terus aku ke 

semarang tinggal di 

rumah eh kontrakan 

1 th bru masukin sini 

6 

Gitu.. emm tapi ayah 

sama ibu masih di 

Semarang? 

Ayah udah 

meninggal 
  

7 

Oo ayah uda meninggal, 

ayah meninggal waktu 

kapan? 

Kelas 2 SMP   

8 
Maaf ayah meninggal 

kenapa? 

Itu gara2 radanng 

sama paru2 basah 
  

9 
Radang tenggorokan 

maksudnya? 
Iya   

10 
Sempet dirawat dirumah 

sakit? 

Ndk, katanya mau 

operasi tp gajadi 

garagara uange 

kurang 

  

11 
Brrti gasempet dirawat 

dirumah skit ya? 
Ndak mau   

12 

Td katanya kan pindah 

kesurakarta trus pindah 

kesininya tu waktu dwi 

umur berapa? 

TK   

13 

Dwi umur tk? 

 

Dlu kn sempet tk A, 

kyke ga lulus tk A 

trus pindah kesini 

  

14 O gt , trus waktu disini 

lanjut TK A lg ngulang TK 

Langsung kls 1   
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A lg atau langsung..?  

15 O langsung kelas 1 Iya   

16 
Kelas 1 disini tinggal 

dimana? 

Tinggal itu, dlu 

pindah pindah 
  

17 
O pindah pindah, 

dimana? 

Di daerah itu dekete 

Kota Lama 
  

18 Berok situ? Iya kayake, ndak tau   

19 
Deket deket kantor pos itu 

ya? 
Iya   

20 

O deket deket situ, terus 

berarti sekarang ibu 

dimana? 

Gak tau gak ada 

kabar 
  

21 
O berarti gak pernah 

ketemu ibu sama sekali? 

Ga inget, gak inget 

muka e malah 
  

22 
O iya? Waktu ketemu 

terakhir ibu kapan? 
TK   

23 
Waktu pindah ke 

semarang masih TK juga? 
Iya   

24 
O gitu.. berarti terus yang 

masukin sini siapa? 
Ayah   

25 Sebelum ayah gak ada? 

Iya, kan ayah baru 

meninggal kelas 2 

SMP 

  

26 

Itu ayah kok bisa tiba – 

tiba nganter Dwi kesini tu 

gimana? 

Dulu tu juga sempet 

di kasih di pesantren, 

kan dulu aku Islam la 

dulu tu kan ayah gak 

suka kalau aku rewel 

gitu lo, la terus aku di 

I2  
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pesantren sakit, 

terus aku dikerokin, 

terus aku ngadu ke 

ayahku, terus di tarik 

dari pesantren itu 

terus ke Semarang 

27 Kok bisa ditarik kenapa? 
Gara-gara aku ngadu 

itu 
  

28 O.. Disana gak enak   

29 
Terus pindah ke 

Semarang? 
He em   

30 

Terus di Semarang itu 

tinggalnya sama ayah 

sama..? 

Sama kakak, sama 

adik 
  

31 Kakak berapa jumlahnya? 1   

32 Adek juga..? 
Sebenernya 2, yang 

1 dibawa ibu 
  

33 
O gitu, berarti yg ada di 

Semarang kakak 1..? 
Adek 1   

34 

Dwi 1 sama adik 1? 

Adiknya perempuan atau 

laki-laki? 

Laki-laki   

35 Kakak? Perempuan   

36 
O perempuan, sekarang 

kakak dimana? 

Kakak di keluarin 

dari sini 
  

37 
Dikeluarin? Oh dulu 

tinggal disini? 
Iya   

38 
O bareng-bareng sama 

adik juga berarti? 
Adik beda panti   
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39 O adik dimana pantinya? Di Panti Shalom   

40 
Shalom ? daerah mana 

itu ya? 

Itu deket SMK 

Theresiana yang 

tanah mas 

  

41 SMPnya? Oo iya iya tau Iya depannya situ   

42 
Kalau kakak sekarang 

dimana? 

Gak tau dikeluarin 

gara-gara nakal 
  

43 
Udah gak pernah ketemu 

berarti? 
Enggak   

44 

Enggak pernah mampir 

kesini juga waktu sudah 

keluar dari panti? 

Dia gak bakal mau   

45 

Berarti uda gak pernah 

ketemu sama sekali? 

Kapan terakhir ketemu 

sama kakak? 

Maret   

46 O barusan ini berarti ya? Iya   

47 
O barusan, kakak emang 

umur berapa? 

1 tahun lebih tua dari 

aku kayake 
  

48 Berarti umur 19 / 18 ya? Iya   

49 
Itu waktu dikeluarin masih 

sekolah apa sudah lulus? 

Masih sekolah tapi 

dia gak mau lanjutin 

sekolah 

  

50 

O berarti sekarang 

statusnya berhenti dari 

sekolah? 

Iya   

51 Sekolah dimana? Terang Bangsa   

52 
O Terang Bangsa, siapa 

Eka   
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sih kakak kamu? 

53 
Terus gak pernah ketemu 

sama adik juga? 

Kalo adik ketemu, 

bingung kalau mau 

kesana, kalau pak 

yakub mau kesana 

baru aku ikut 

  

54 

O berarti kalau pak yakub 

ada acara kesana baru 

ikut? 

Enggak, misal pak 

yakub ada keperluan 

disana, aku bisa ikut 

  

55 O gitu.. 

Kalau gak kan misal 

ada acara dari panti 

terus bisa ketemu 

sama adek 

  

56 

Berarti ketemunya kalau 

ada acara-acara khusus 

gitu ya? 

Iya   

57 
Adik kelas berapa berarti 

sekarang? 
2 SMP   

58 
2 SMP, dimana 

sekolahnya? 
Terang Bangsa   

59 

O di Terang Bangsa juga. 

Terus tadi kan katanya.. 

flashback lagi ya, katanya 

kan ibu gak pulang-

pulang sekarang kn gak 

tau, kamu gak tau 

sekaramg ibu dimana? 

Enggak   

60 
Taunya cuma kerja, apa 

gak tau sama sekali? 

Dulu tu taunya ibu 

nikah lagi, punya 

anak lagi 

  

61 Di Semarang? Di Semarang   
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62 
Berarti kalo sekarang gak 

tau juga ya dimana? 
Iya   

63 

Dulu waktu awal-awal nih, 

masuk di panti kelas 1 

SD, itu gimana 

perasaannya? 

Dulu aku rewel 

banget 
  

64 Gimana, ceritain dong? 

Dulu kan waktu 

pertama kali dikasih 

sup jagung aku mau, 

setiap ayah datang 

aku gak mau di 

tinggalin gitu lo 

sampe nangis-

nangis, sampe di 

gendong 

  

65 Di gendong sama ayah? Engga sama itu..   

66 Pengasuh? 

Heem, jadi kalau 

ayah dateng sampai 

tak tahan gitu sampai 

aku dialihin 

perhatianne 

  

67 O gitu.. 

Sampe nangis-

nangis di tinggal 

sama ayah, sampe 

sebelum ayah 

meninggal aku 

pernah di ajak 

pulang, aku mau tapi 

kalau kakak gak 

mau, jadi aku yang 

paling mau sama 

ayah 

I2  

68 
Kok bisa dlu tau ayah Itu dulu ada kabar 
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meningal gimana 

ceritanya? 

dari kepolisisan 

 
O kepolisian ngasih kabar 

kesini? 
Iya   

69 
Itu meninggalnya.. maaf 

dirumah atau dimana? 

Kan dulu ayahku, 

gak tau habis 

kontrakannya, habis 

itu tidur di emperan 

depan bank apa gitu, 

terus di temuin sama 

polisi 

  

70 Tau-tau gak ada gitu? 

Iya, sama adikku, 

adikku gak mau di 

masukin ke panti 

rewel terus 

  

71 
Berarti kondisinya disana 

ada ayah sama adik? 
Iya   

72 
O waktu itu adik belum 

masuk dipanti shalom? 

Dulu pernah 

dimasukin di panti 

betlehem, sama 

efrata, di bethlehem 

dikeluarin karena di 

kira anak nakal, terus 

di efrata makanya 

Cuma 2x 

  

73 
Terus kok bisa dimasukin 

di shalom? 

Setelah ayah 

meninggal 
  

74 Yang masukin siapa? Bu rahel   

75 
Gak dimasukin disini 

berarti? 

Gak, kan disini gak 

boleh buat cowok 
  

76 
O iya iya.. terus kapan Ya sejak ayah 

  



144 

 

mulai, awal masuk kesini 

kn rewel terus, kapan 

nerima bisa masuk 

kesini? 

meninggal 

77 Baru bisa nerima gitu? He em   

78 

Berarti sebelumnya sering 

rewel juga disini atau 

gimana? 

Engga, kalau disini 

bisa bisa aja sih, kalo 

sama ayah kangen 

terus 

  

79 
Terus begitu ayah gak 

ada baru bisa...? 
Mengatasi   

80 
Berarti paling deket sama 

ayah ya? 

He em, itu ceritanya 

sebelum ibu pergi 

kan marah –marah 

sama ibuku, 

sebenernya kita tu 

suruh tidur siang, 

gak boleh mainan, 

gak dikasih uang 

jajan, semua itu tu 

minta sama ayah 

semua, itu kita 

pulang situ sama 

ayah, aku tu di takut-

takutin kalo nilai jelek 

dimarahin sama ibu 

  

81 
O sama ayah di takut-

takutin gitu? 
He em   

82 
Kalau boleh tau, ayah 

kerjanya apa Dwi? 

Yang ngumpulin 

bersih bersih itu 

namanya apa? 

  

83 Cleaning service? 
Bukan, kayak 
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rongsokan 

84 

O kayak ngambil 

ngambilin barang yang ga 

kepake itu? terus di jualin 

lagi gitu maksudnya? 

Di setorin dimana 

gitu 
  

85 
O kayak di tengkul atau 

apa itu? 
Iya   

86 
Terus ditimbang, uangnya 

dari sana? 
He em   

87 
Terus waktu dulu ibu 

kerja? 
Aku gak tau   

88 

Waktu kecil, waktu tinggal 

bareng- bareng sama 

ayah, sama ibu 

Aku waktu kecil 

lupa.. 
  

89 

Terus kalau dipanti, ada 

11 tahun ya? Kegiatannya 

ngapain aja? 

Dari pagi ibadat, 

makan piket, 

berangkat sekolah, 

pulang sekolah, ganti 

baju, makan siang, 

tidur bangun 

setengah 4, piket, 

belajar, ibadat, tidur 

S1  

90 Setiap hari gitu? He em   

91 
Disini kan aturannya ketat 

kan? 
He em   

92 
Bisa matuhin aturannya 

disini tu gimana? 
Hmmm jengkelin S1  

93 
Kenapa kok bisa 

jengkelin? 

Ndak kayak panti-

panti lain, Cuma gak 

boleh bawa HP gak 

boleh main, uang 
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sakunya seminggu 1 

kali, itu aja Cuma 5 

ribu, terus udah 

94 
Seminggu itu sehari 5 ribu 

atau seminggu 5 ribu? 
Seminggu 5 ribu   

95 
Terus nanti kalau mau 

jajan gitu? 

Kita kan dapet jajan 

dari sini roti, sampe 

bosen roti 

  

96 

Enak dong makannya roti 

terus, itu roti buat sendiri 

atau darimana? 

Dari swiss   

97 Oh dari Swiss.. 
Biasanya dikasih 3, 4 

atau 5 
  

98 3 roti atau 3 dus? 3 dus   

99 
Tisp hsri dikasih atau 

setiap minggu? 

Enggak, seminggu 

sekali sih 
  

100 

Waktu dulu hubunganmu 

paling deket sama ayah 

ya? 

iya   

101 
Kalau sama temen disni 

gimana? Di tanah putih? 

Ya kadang 

bertengkar kadang 

baikan lagi, tapi aku 

paling susah kalau 

bertengkar Cuma 

diem aja, Cuma 

diem-dieman gitu 

biar dia nyadar 

sendiri, kadang ada 

anak yang gak suka 

sama aku, bilangin 

aku di belakang, aku 

biasa aja sih Cuma 
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tak diemin aja sih 

102 

Kadang kan kalo ada 

yang bilangin kita dari 

belakang kita kan remaja 

nih, biasanya ya nglabrak 

lah ata kan gimana 

Aku gak tau nglabrak 

nglabrak sih soalnya 

aku terkenal 

pemarah 

  

103 

Terkenal pemarahnya 

dimana? Disini atau 

disekolah? 

Disini   

104 
Emang kamu disini sering 

marah marah? 
Kalo marah medeni   

105 O gt.. 

Enggak sih kalau aku 

masih badmood di 

gangguin, ya aku 

marah marah, ak 

habis marah diem, 

yaudah dia ga 

ngomong ke aku 

yaudah diem dieman 

  

106 

O gitu, terus kalo diem 

dieman temennya yang 

minta maaf atau gimana? 

Ya terus minta maaf, 

karena gak kuat di 

diemin 

  

107 
Yang mulai baikan siapa 

dulu? 
Ya temenku lah   

108 
Temen yang ngajak 

baikan dulu? 
He em   

109 
Tapi kamunya udah gak 

papa? 
Iya   

110 

Ada dong temen yang 

paling deket sini? Temen 

yang paling deket? Apa 

Aku ceritanya sama 

semua orang og 
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sering cerita sama dia, 

atau... 

111 
Tapi paling deket ada? 

Apa deket semua? 

Ya deket deket aja 

sih 
  

112 

Paling deket? Misal 

kemana mana  sama dia, 

cerita sama dia? 

Aku tu kalau cerita 

ke semua orang 
  

113 

Berarti semua orang tau 

dong, semua orang 

maksudnya ke temen? 

Temen panti, temen 

sekolah, semua tak 

ceritain semua 

  

114 
Sering cerita sama pak 

yakub juga? 
Hmm enggak   

115 
Kalo sama bu rahel? 

Sering cerita juga? 

Cerita tentang apa 

dulu? 
  

116 

Apapun misal kangen 

sama ayah, atau mungkin 

masalah sekolah atau 

cerita tentang masalah 

apa gitu? 

Aku gak suka cerita 

cerita tentang itu 
  

117 

Berarti sama temen 

temen cerita apa dong? 

Tentang cowo ya? 

Enggak, paling 

tentang artis apa 

temen temen gitu 

  

118 

Berarti gapernah cerita 

tentang masalah pribadi 

ya? 

Enggak   

119 
Terus kalau ada masalah 

pribadi gimana? 
Tak selesaiin sendiri   

120 
Misal nih, boleh kasih 

contoh gak? 

Masalah kalo sama 

aku ya sama aku 

sendiri aja, gak usah 

cerita cerita nanti jadi 
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ribet 

121 

Itu dari masalah Dwi yang 

gak dicerita ceritakan itu 

pasti sudah bisa selesai 

tuh? 

Bisa, tapi makan 

waktu lama 
  

122 

Gak ada sosok yang bisa 

dwi critain gak? Misal ke 

pak yakub sendiri, ke 

pengasuh mungkin? Gak 

Dwi ceritain juga? 

Iya   

123 
Pengasuhnya gak ada 

yang cowo? 
Gak juga sih   

124 
Yang cowo disini siapa 

aja sih? 

Yg cowo ada hengki, 

opah sana yg jaga di 

depan itu 

  

125 
Kalau disini sama 

pengasuh deket gak? 
Deket maksudnya?   

126 
Sering ngobrol atau 

cerita/ 
Sering   

127 Biasanya cerita apa? 
Masalah sekolahan, 

jengkel di sekolahan 
  

128 
Kalau masalah pribadi 

gimana? 
Enggak   

129 
Lebih sering tentang 

temen? 
Iya   

130 

Kalau disekolah juga 

deket sama temen 

temen? 

Iya   

131 
Kalau di sekolah ikut 

Ikut voly   
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ekstra apa? 

132 

O ikut voly, kalo voly 

dilapangan yang gede 

itu? Deket kantin? 

Iya   

133 

Kantinnya gimana masih 

itu itu aja? Enak enak gak 

makanannya? 

Ada geprek, bakso, 

soto, teh gopek 
  

134 

Awet ya teh gopek 

disana, dari dulu aku 

disana masih ada 

Ada leker, katsu   

135 
O katsu, yang gorengan2 

masih ada?  

Yang gorengan di 

ibunya yang satunya 
  

136 

Bukan 1 konter disitu ya? 

Dulu 1 konter isinya 

gorengan semua, udah 

gak ada ya? 

Yang dikampung kali 

masih ada 
  

137 
Yang kamu omongin di 

kantin mana? 
Gajah Mada   

138 

Kamu masuknya di Gajah 

Mada atau Kampung 

Kali? 

Kampung kali   

139 
Berarti gedung yang baru 

itu ya? Bukan yang lama? 

Iya aku di gedung 

yang lama 
  

140 Kalau masuk jam berapa? 06.45   

141 
Kalau pulangnya 

jamberapa? 
Tergantung hari   

142 Kok tergantung hari? 

Kalau senin 02.15, 

rabu kamis sabtu 

01.15, kalau jumat 

jam 02.00 kalau gak 
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ada ekstra 

143 Kalau ada ekstra? 
Kalau ada ekstra 

setengah 5 
  

144 
Kalau berangkat diantar 

siapa? 
Antar jemput   

145 Kalau pulangnya? Pulang sendiri   

146 Naik angkot? Naik BRT   

147 
Bareng bareng sama 

anak sekolah gitu? 
Iya   

148 
Kalau sekolah ada temen 

deket juga? 
Deket gimana?   

149 
Misal kalo ke kantin 

bareng? 
Ganti ganti   

150 Tiap hari ganti ganti gitu? 

Ya paling deket 

sama citra sama 

rahel 

  

151 

Kalo pergi main main 

bareng sama mereka 

juga? 

iya   

152 
Kalau kerja kelompok 

gimana? 
Ya dateng ke panti   

153 

Berarti nyamperin ke panti 

gitu? Ini kamu naik kelas 

3? 

Iya   

154 Udah magang belum? Udah ini juli   

155 
Kalau boleh tau magang 

dimana? 
PT. Leo   

156 Dimana? Ditambak aji   
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157 Jauh banget dari sini.. Nanti aku ngekos   

158 

Kalau ngekos nanti 

biayanya gimana? Dari 

sini atau gimana? 

Gak tentu   

159 Kok ngekos kenapa? 

Jauh, pulangnya kan 

jam 5, kalau naik 

BRT mangkang terus 

nanti ahrus transit 

lagi, itu aja ga 

mungkin 5 menit 10 

menit, itu aja kalu 

jam 7 udah gak ada 

  

160 Makannya ngekos? Iya ngekos   

161 PT. Leo, jamu ya? Iya   

162 
Tempatnya dipilihin atau 

pilih sendiri? 
Dipilihin   

163 

O dipilihin.. pernah ada 

masalah dipanti, kayak 

berantem gitu, terus kalo 

Dwi misal pernah 

ngelanggar peraturan gak 

dipanti? 

pernah   

164 Boleh ceritain gak? 

Pernah main sama 

temen sampe 

malem, diluar sama 

temen 

  

165 
Temen cowok apa cewek 

nih? 

Cowo sih tapi ya 

temen, kita tu gak 

boleh main sama 

cowok, gak boleh 

bawa cowok main 

D1  
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kesini 

166 
Waktu ketemu disekolah 

gitu? 

Enggak ketemu 

sama temenku 
  

167 

O kayak ketemuan? 

Terus kamu itu diapain? 

Dimarahin gak tuh? 

Iya dimarahin sama 

opah 
  

168 Dimarahinnya gimana? 
Gak boleh main 

keluar lagi 
  

169 
Dipegangin hp juga 

kamu? 

Dikasihnya waktu 

liburan aja 
  

170 La kan ini liburan? 
Tapi belum di 

kasihkan hapenya 
  

171 

Terus kalau kamu mau 

hubungin temen penting 

itu gimana? 

Gak ada yang 

penting sih 
  

172 

O gak ada yamng 

penting, berarti kamu 

udah gak pernah kontak 

kontakan sama kakak? 

Enggak   

173 Tapi punya kontaknya? 

Tapi kemaren 

kayaknya hapenya 

dipegang sama 

orang 

  

174 
Dipegang gimana ? di 

hack gitu? 

Enggak, ada yang 

ngechat aku kak eka 

ngajak main bareng, 

tapi lama lama 

bahasanya kaya ga 

kenal, tak tanyain 

katanya temennya 

kak eka 
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175 
Terakhir kontak kontakan 

sama kak eka kapan? 
Baru baru ini   

176 Eka.. dwi.. tri..? Enggak   

177 Yang ketiga siapa? Kristanto   

178 
Masalah temen ada gak 

di sekolah? 

Maksudnya masalah 

pelajaran atau 

gimana? 

  

179 Ya pelajaran? 
Matematika 

bingungin og 
  

180 
Minta bantuan sama 

temen gitu? 

Iya sama temen 

yang pinter 
  

181 

Berarti kalau ada masalah 

pribadi di selesaiin sendiri 

gitu ya? 

Iya kadang gitu, tp 

pernah sih sama 

temen ekstra sekolah 

waktu ada acara 

terus kayak sindir 

sindiran gitu, terus 

disuruh baikan lagi 

  

182 
Td kalau dikasih uang 

jajan seminggu 5 ribu? 

Kalau anak SMA 

SMK hari rabu, kalau 

SMP SD hari jumat 

  

183 
Kalau kamu mau jajan di 

sekolah gimana? 
Gak bisa   

184 
Kalau mau makan siang 

gimana? 
Bawa dari sini   

185 Berarti dibawain gitu ya? 

Iya tergantung 

moodku, tergantung 

lauknya juga 

  

186 Kalau misal ini kan kalau 

gak liburan caranya 

Ndak tau   
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komunikasi sama temen 

gimana caranya? 

187 
Kan itu gak ada HP 

gimana tu? 

Gak gimana gimana, 

kan ada 

pengumuman dari 

sekolah gitu ya tak 

lakuin 

  

188 

Kalau penting banget 

gimana tu? Boleh pinjem 

HP pak yakub? 

Iya pinjem hp pak 

yakub 
  

189 

Awal masuk sini katanya 

rewel nih dulunya katanya 

rewel banget tuh, itu 

adaptasinya sama temen 

gimana nih? 

Ya kenal biasa   

190 
Gampang tu kenal sama 

temen? 

Soalnya aku 

orangnya gampang, 

aku orangnya easy 

going gitu, ya gitu 

aku orangnya gak 

bisa diem 

  

191 

O gak bisa diem, waktu 

ayah gak ada kehilangan 

banget ya? 

He em, aku udah 

punya firasat tuh aku 

bilang sama kakak 

tuh, kalau aku 

ditinggal ayahku 

meninggal gimana 

ya? 

  

192 Adik masih kecil itu? Kelas 4   

193 SD ya itu? Iya   

194 Terus adik lanjut sekolah? Kejar paket sih   
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195 
Kejar paketnya lulus 

lancar? 
Iya   

196 

Trus kumpul sama temen 

nih disini kumpul, terus 

nglakuin hal apa kalo 

kumpul gitu 

bosen nglakuin hal 

aneh, biasanya aku 

nyanyi2 sendiri 

  

197 

Kalo jam kosong sekolah 

ngapain aja nonton film 

mungkin 

Baca buku   

198 
Suka baca buku? Sering 

ke perpus? 

Iya baca novel, 

perpusnya jauh 
  

199 
Kalo baca novel, novelnya 

darimana? 

Bawa sendiri tapi 

bisa pinjem di perpus 
  

200 

Terus kalau kamu 

sendirian, terus ngapain 

aja? 

Tidur ya baca baca   

201 Baca baca di perpus ya? 
Buku di perpus 

bosenin og 
  

202 

Misal nih contoh ya, misal 

aslinya pendiem 

lingkungan menuntut aku 

untuk orang suka sama 

aku gitu gimana 

Aku tu orangnya gak 

bisa diem, biasanya 

aku teeriak teriak 

nyanyi nyanyi sendiri 

  

203 
Terus kalo gitu temen 

temenya gimana? 
Sstt.. diem   

204 Dimarahin gak? Engga sih   

205 

Terus waktu kecil gitu 

katanya gaboleh tidur 

siang pernah dilanggar 

gak? 

Enggak kn 

pulangnya siang 
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206 

Pernah gak sih nglanggar 

sekolah misalnya 

terlambat gt? 

Pernah sih nglanggar 

kita ditinggal, trus 

berangkat sendiri 

terus telat 

I1  

207 
Terus selain terlambat 

apa lagi? 
Gak pernah   

208 

Terlambat aja berarti? 

Gak pake dasi, masalah 

seragam atau gak bawa 

PR apa gmn? 

Engga   

209 
Kalo disini selain gak 

boleh bawa cowo gt? 
Piket   

210 

Piket kenapa? 

Maksudnya gak ikut piket 

apa gimana? 

Ya kadang di kerjain 

tapi tergantung 

moodku sih 

  

211 

Berarti gak pernah keluar 

panti? Sering jalan jalan 

gak pulang sekolah 

mampir dulu? 

Gak pernah   

212 

Berarti ini kan di panti 

sampe kelas 3, terus 

kalau udah lulus udah ga 

disini lagi atau terus mau 

kemana? 

Gak tau kalau misal 

ada donatur ya bisa 

kuliah, kalau gak ya 

kerja 

  

213 Di apotik apotik ya? Di industri   

214 
Di farmasi industri kamu 

ngapain aja sih? 
Kayak nguji nguji gt   

215 Neliti neliti gitu? 

Misale kan di insudtri 

nguji obatnya sesuai 

spesifikasi apa gak 

gitu 
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216 
Oo asik dong, suka 

kamu? 
Suka   

217 

Brrti diuji juga ada 

kandungan alergi atau 

gak? 

Iya   

218 
Bedannya sama farmasi 

itu apa? 

Farmasi itu kyk 

produksi obat gitu ya, 

kalau farmasi industri 

bisa semuanya 

  

219 
Berarti lebih banyak 

industri ya? 
Iya   

220 
Kamu kok bisa masuk 

farmasi industri? 

Dlu aku suruh milih, 

tarcisius matematika, 

kan dlu aku suka 

matematika tuh, mau 

matematika Atau kan 

Aku suka tantangan, 

buat2 nih trus aku 

milih tarcisius apa 

farmasi, trus ak milih 

tarcisius 

  

221 Cita2 mau jd apa? 

Aku mau cita2 jd 

pengusaha ngasilin 

hal baru beda dri yg 

lain 

  

222 
Contohnya pengen 

nyiptain apa nih? 
Belum kepikiran   

223 

Tadi kan pengen jadi 

pengusaha, mngkin ada 

sosok orang yg jd idola 

gitu gak? 

Gak ada   
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224 

Gak ada yang kamu 

idolakan gitu? 

 

Aku gasuka 

mengidolakan 

biasanya tertarik 

U1  

225 

Misalkan tertarik sama 

siapa nih walaupun ga 

smpe mengidolakan 

Yaa kyk penemu2 itu 

 

  

226 

Km suka baca biografinya 

gt? Kamu lebih suka 

nonton filmnya atau 

bukunya? 

Aku kalo aku lebih 

seneng gambar2 gitu 
  

227 Tapi kalo filmnya? 
Ya suka, tapi klo 

novel seneng sih 
  

228 

Dulu pernah bawa temen 

cowo kesini padahal ada 

aturannya disini kok bisa 

tetep bawa temen kesini? 

Bosen aja   

229 
Bosen sama yang disini 

gitu? 

Iya kan cewe semua 

gak ngapa ngapain 
  

230 

Kalau sekolah suka 

pelajaran apa? Masih ada 

pelajaran tentang agama? 

Ya ada tapi kan 

pelajarannya dari SD 

SMP ada, jadi paling 

Cuma itu itu aja, aku 

tu gak suka kayak 

ngafalin sejarah , jadi 

tu kayak bingung 

  

231 Tahun tahunnya gitu? 

Sama kayak tahun 

tahunnya sama 

semua gitu jadi 

susah bedainnya 

  

232 Sering gak misal ada 

temen temen yang bilang, 

Ada, dulu pernah 

gara gara keras 
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kamu jangan gitu kayak 

gini aja, jadi kayak 

memberi masukan sama 

Dwi gitu ada gak? 

kepala 

233 Kamu bilang apa? Mosok to? Oalah   

234 Jadi gitu aja ?  He em   

235 

Ada yang bikin kamu gini, 

ndak iya, ya aku harus 

gini 

gak   

236 

Temen temen biasanya 

bilang apa? Yang kayak 

hal hal positif nih 

Gak ada   

237 

Masak gak ada? Kan tadi 

ada yang bilang keras 

kepala, misal kamu kok 

pinter banget sih? 

Temenku sukanya 

bercanda terus sih 
  

238 
Kamu sukanya bercanda 

apa serius? 
Bercanda   

239 

Kalau ada oranglain, ada 

maslah di depan kamu, 

gitu kamu ngapain? 

Tak beri saran, tapi 

dia yang tak marahin 
S1  

240 He em gimana? 
Ya biasanya tentang 

cowo gitu 
  

241 O berarti tentang cowo? Iya biasa remaja gitu   

242 
Ada yang berhasil , misal 

juara kamu apain tu? 

Misalnya nilaiku 

sama dia tinggian 

dia? 

  

243 
He em misal kamu beri 

dia selamat atau gimana? 

Wah hebat, bisa 

lebih dari aku hehe 
S2  
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244 
Kamu sama temen temen 

hubungannya baik? 
Iya   

245 
Kalau temen temen panti 

juga? 

Ya kalau dia baik aku 

ya baik, kalau dia 

jahat aku ya jahat 

  

246 
Kalau kamu jahat, kamu 

apain sih? 

Ya kalau mereka 

buat kesalahan tak 

diemin aja, males og 

U2  

247 

Apa lagi ya.. kalau misal 

kamu lagi tertarik sama 

orang lain nih, misal dia 

keren, kok pinter banget 

dia, kamu ngapain tu? 

Tertarik? Cowok?   

248 

Bisa cowok, bisa cewek 

atau orangtua, guru gitu, 

tertarik dalam arti pengen 

lebih tau? 

Kalau tertarik sih 

kenapa dia bisa, aku 

gak bisa jadi aku 

pengen kayak dia 

  

249 
O gitu pernah ada kayak 

gitu? 

Pernah temen 

sekelas, kok bisa 

ringking 1 kok ak gak 

bisa ringking 1 

S2  

250 
Pernah ringking berapa 

nih emg terakhir? 
Ringking 15   

251 Dari berapa murid? 18   

252 
Nilainya brrti beda dikit 

dikit ya 
Iya   

 
 
 
 
 
 
 
 



162 

 

 
E. Verbatim Subjek 3 

 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (inisial) IM 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia (saat ini) 17 tahun 

Lama Tinggal di Panti 
Asuhan 

3 tahun 

 
VERBATIM SUBJEK 3 

 Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

1 
Selamat sore, dengan siapa 

namanya? 
Indah monic   

2 Panggilannya siapa? monic   

3 

Bisa minta tolong untuk 

ceritakan gak? Tentang 

monic, atau tentang keluarga 

monic 

Tentang apa ya 

kayak gimana? 
  

4 
Misal dulu lahir dimana? 

Keluarga siapa? 

Aku tu aslinya 

temanggung, trus 

papahku orang 

medan aslinya, trus 

mamah asli jawa, 

hmm ada maslah 

keluarga, waktu aku 

masih kecil umur 5th 

gatau kenapa ada 

masalah, waktu itu 

papah ke medan cari 

pekerjaan, sempet 

pulang terus pergi ke 

medan lagi tapi terus 

ga balik lagi, 

bertahun2 disana 

papah udah nikah lg, 

papah sih ngakunya 
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sma mamahku ga 

disetujuin sma 

ortunya papah, trus 

dinikahin lg, trus aku 

sma adik2 ditaruh 

kesini 

 

5 
Kalo boleh tau itu 

masalahnya apa nih? 

Nggak, kurang jelas 

sih masalahnya 

mungkin karena 

ekonomi trus papah 

cari kerja di medan 

  

6 

Sekitar umur brapa waktu 

itu? 

Punya saudara? 

4/ 5 tahun, Iya punya 

2, cewe semua 
  

7 Ada 2 disini semua? 

Iya, yang 2 bawah itu 

mau masuk SMK 

kelas 1, terus yang 

terakhir naik kelas 2 

SMP 

  

8 SMP mana? Yoanes? Iya   

9 Yang nomer 2 SMK mana? Tarci , SMP di yore   

10 
Dulu waktu umur 4/ 5 tahun 

disemarang apa...? 
Di temanggung   

11 
Di temanggung terus ayah 

pergi ke medan? 

Di panti bethlehem 

sampe kelas 2 SMP 

semester 2, terus 

pindah kesini 

sekolah ke yoanes 

terus pindah kesini 

sama adikku, sisil 
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dulu ke semarang 

duluan, jadi adikku 

dua duane uda disini 

duluan 

12 Monic hobinya apa? Nyanyi   

13 

O nyanyi, ikut paduan 

suara? Suka nyanyi lagu apa 

nih? 

Campur campur 

semua suka 
  

14 
Dulu kok bisa ke tanah 

putih? 

Gara gara di 

betlehem gak boleh 

pacaran tp nglanggar 

trus ketahuan trus 

dipindahin disini 

I1  

15 

Taunya disini gmana, atau 

mungkin papah atau mamah 

tau disini? 

Ga punya saudara 

sih, Cuma kata 

mamah punya temen 

disini 

  

16 
Wkt di Temanggung pacaran 

umur brp? 
12 tahun   

17 Masuk sini umur berapa? Kelas 2 SMP   

18 
Di bethlehem sama adik adik 

juga? 

Dulu sama kelas 1 

sma adikku sisil, klo 

yg sundari masih 

dirumah sma 

mamah, trus adikku 

sisil dibawa pulang, 

tinggal sama nenek 

  

19 Mamah kerjanya apa? 
Pengasuh panti 

jompo 
  

20 Di temanggung? Enggak, di jakarta   
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21 
O di Jakarta, terus mamah 

ngasih uang ke nenek gitu? 

Engga sih, itu nenek 

udah mulai sakit 

sakitan 

  

22 
Ke tanah putih baru berapa 

tahun? 
usia 14 tahun   

23 
Kalau kamu ibadat di rumah 

aja apa umum? 
Biasanya umum sih   

24 
Dulu waktu awal tiba tiba 

masuk sini gimana? 

Karena gak biasa ya 

aneh, gak punya 

temen, kayak 

ngerasa kesepian, 

dulu biasa sama 

orang temanggung 

sekarang di 

semarang gitu 

  

25 Ya anehnya gimana? 

Temanggung kan 

lebih ke desa, lebih 

ke plosok gitu, ya 

kalau disini lebih ke 

kota, ya kayak gitu 

gak biasa 

  

26 Tapi akhirnya bisa? Iya bisa   

27 
Butuh waktu berapa lama 

itu? 

Kan waktu pindah, 

pada pulang semua 

desember, terus 

main sama yang 

kecil kecil 

  

28 
Terus kalau disini 

kegiatannya ngapain aja? 

Pagi bangun jam 

04.50 terus habis itu 

mandi, jam 5 ibadat 

terus habis ibadat 

makan, jam 06.10 

S1  
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berangkat sekolah, 

kan pulang beda 

beda, jam 12 tidur 

terus jam 4 piket 

29 
Makan malamnya 

jamberapa? 
Jam 7   

30 
Ada beberapa pengasuh 

disini? 

Sekarang ada 5 tapi 

yang 1 ga tentu, jadi 

Cuma bantun dari 

pagi sampe malem 

pulang 

  

31 Kayak part time gitu? 
Iya, yang 1 ada yang 

magang 
  

32 

Di betlehem gak boleh 

punya pacar nih, terus kalau 

disini gimana? 

Kalau di betlehem 

kan di gabung, kalau 

disini gak ada 

cowoknya 

  

33 
O gitu, sekarang uda punya 

pacar belum nih? 
Belum   

34 
Terus waktu disini pernah 

pacaran juga? 

Pernah sama temen 

sekolah, kakak kelas 
  

35 
Kok tiba tiba masuk ke 

analis kesehatan kenapa? 

Itu gara gara oma, 

awalnya kan mau 

yang masak masak 

  

36 O tata boga? 

Iya tapi oma bilang 

jangan itu, itu juga 

harus butuh modal, 

oma yang milihin 

  

37 Tapi suka disana? 
Suka sih kalau ada 

temen temen 
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38 
Maksudnya gimana ada 

temen temen? 

Suka kumpul 

kumpul, gak suka 

pelajarannya 

  

39 Analis hafalan semua ya? 
Iya kebanyakan 

hafalan semua 
  

40 
Kalau disini aturannya ketat 

gak? 

Kalau di bandingin 

dari betlehem? 
  

41 Iya, boleh? 

Dari betlehem ketat 

banget sih disana 

bawa uang gaboleh, 

keluar beli jajan juga 

gak boleh, pacaran 

gak boleh, kalo 

disana butuh beli 

sendiri ga kayak 

disini di belike 

  

42 
Kalau disini diantar pak 

satpam? Bukan pengasuh? 
Bukan   

43 
Pernah gak mglanggar 

peraturan peraturan gitu? 
Pernah   

44 Contohnya apa nih? 

Biasanya HP harus 

ngembaliin sesuai 

surat ijin tuh, kalau 

aku suka ngembaliin 

paling baru dua hari 

tak kembaliin. Kalau 

dulu ada opa , ada 

oma sering 

dimarahin 

I1  

45 
Dulu sering nih ngelanggar 

peraturan, kenapa? 

Kalo HP itu seneng 

kalo chat sama 

orang, kalo piket 
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kadang juga males 

46 

Kalau udah ngelakuin 

melanggar, ada rasa 

bersalah? 

Kalo bersalah sih 

enggak sih, Cuma 

takut dimarahin 

  

47 

Waktu dulu pindah di yoanes 

gimana tu ? kan kayak siswa 

baru lagi tu? 

Temen temen ya 

ngeliatinnya kayak 

gak suka gitu lo, 

jadikan itu tu dikelas 

itu aku dikirain kayak 

cabe, gara gara 

temenku cowo, 

godain aku tapi udah 

punya pacar, terus 

ada temennya yang 

gak suka sama aku, 

bilangin ke pacarnya 

gitu, padahal dia 

kadang minta contek 

sama aku 

  

48 
Terus kamu apain kalau 

gitu? 

Gak tak apa apain 

sih 
  

49 
Mungkin apa di ajak ketemu 

ngobrol? 

Engga sih kak, tak 

biarin aja 
  

50 
Susah gak adaptasi sama 

temen kelas lain? 

Susah sih, Cuma 

beberapa aja sih, 

kayak cowo ada 

yang ga suka, kalau 

aku dapet ringking, 

kayak ngrasani gitu 

lo kak 

  

51 Ikut ekstra apa di sekolah? Badminton   

52 Kalau badminton dimana? Diseroja   
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53 
Kalau kesana jalan kaki apa 

naik motor? 
Jalan kaki   

54 
Kalau peraturan disekolah 

ketat gak sih? 

Kan kalau analis 

beda gedung, gak 

boleh semiran kaos 

kaki harus pendek 

  

55 
Banyak yang sering 

ngelanggar gak? 
Enggak   

56 
Kamu sering ngelanggar 

gak? 
Engga sih kak   

57 

Kalau sekarang udah gak 

pernah ketemu sama 

mamah? 

Setahun sekali   

58 Mamah kesini atau? 

Engga nanti ketemu 

mamah, pulang ke 

temanggung 

  

59 
Kalo mau hubungan 

komunikasi gimana? 

Kan kalau minggu itu 

di kembaliin 
  

60 
Kalau ngobrol sama mamah 

telfon atau sms an? 

Biasanya telfon 

kalau bener bener 

kangen tapi kalau 

gak lagi ngerjain 

tugas 

  

61 Biasanya ngobrolin apa sih? 
Ya tanya kabar, 

tanya adik adik 
  

62 
Kalau cerita masalah 

masalah sama siapa? 
Sama dian   

63 
Kalau cerita sama dian itu 

apa? 

Cuma masalah 

masalah sekolah sih, 

engga sampe 

masalah masalah 
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yang besar 

64 

Kalau kangen tp gaada hp 

gabisa kontak2an kamu 

ngapain? 

Jarang sih kalo buat 

mikir mamah, 

kangen biasa 

  

65 kalau nenek masih ada?  Udah meninggal   

66 Kapan 
Bulan april bulan 

kemarin 
  

67 
Dateng gak pas nenek 

meninggal? 

Aku gak tau, aku gak 

dikasih tau sama 

mamah, soalnya 

posisi aku masih 

ujian 

  

68 Terus taunya gimana? 

Habis ujian aku buka 

HP lihat historynya 

pakde, baru aku tau 

  

69 
Sama adik sering berantem 

gak? 

Sering sama dua 

duanya 
  

70 Kenapa tuh? 

Gara garanya males, 

sundari gamau 

belajar, terus kalau 

sisil juga gitu, kayak 

pinjem barang 

temen, di rusak gak 

ngaku gitu  

  

71 Terus baikan lagi nih? 

Iya soalnya nanti kan 

aku ngasih uang ya 

mereka yang minta 

minta ke aku 

  

72 Uang saku dari mamah? 
Transfernya dari kak 

matius 
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73 Kalau dari sini dikasih juga? 
Dikasih juga tapi 

setiap olahraga 
  

74     

75 Seminggu dapet berapa? 
SMK dapat 5rb, SMP 

3 ribu SD 2 ribu 
  

76 Kalau kamu buat apa? Buat transport sih   

77 
Kalau dikasih sama mamah 

berapa? 

Sebulan 500, bareng 

bareng sama adik 
  

78 
Kalau pulang daeri gereja 

naik apa? 
Naik bis   

79 Kalau pak yakub naik apa? 
Naik mobil sama 

anak anak kecil 
  

80 Sama opa deket gak 
Kalau dulu belum 

ada oma deket 
  

81 Kalau sama oma deket 
Kalau sama oma gak 

terlalu deket sih 
  

82 
Kalau sama pengasuh deket 

gak? 

Deketnya dari 

mamah sih, karena 

ada yang temennya 

mamah jadi deket 

  

83 
Berarti kalau disni dektnya 

sama dian? 

Kalau sekarang aku 

deket sma dian 

sama kak safira juga 

  

84 

Kalau sama temen temen 

disekolah, ada yang paling 

deket gitu? 

Deket sama temenku 

indah,  
  

85 

Misal kalau sama dian cerita 

tentang sekolah, kalau 

disekolah cerita tentang sini? 

Kadang cerita sama 

indah, tapi kadang 

sih 
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86 Sama indah sekelas juga? Iya sekelas   

87 

Kan ini gak boleh pegang 

hp? Kalo kontak temen 

sekolah gimana 

Yaudah aku pinjem 

HP temen 
  

88 Ada yang diem dieman gitu? Iya   

89 Gak ketahuan itu? 
Pengasuh itu tau 

mungkin 
  

90 Biasanya tanyanya kesiapa? Ke indah   

91 
Kalau sama mamah berarti 

kalau ada hpnya aja 

Iya biasanya sama 

mamah, kan pulang 

kerumah, kalo ada 

bude dirumah juga 

  

92 

Tiba tiba mamah bawa ke 

tanah putih perasaanya 

gimana? 

Aku sih mau aja, tapi 

dari panti sana 

mohon kalau monic 

jangan di bawa 

kesana 

  

93 
Waktu pisah sama mamah, 

sedih apa gimana? 

Waktu kecil itu 

nangis 
  

94 
Waktu pertama kali masuk 

sini 

Iya, nangis gamau 

makan, rewel, suka 

menyendiri sama 

adekku duduk 

bareng gitu, terus 

lama lama punya 

temen 

D1  

95 

Kalau contohnya, pernah 

berantem sama teman di 

panti apa disekolah? 

Pernah sih sama 

temen satu sekolah, 

kayak jengekl gitu, 

Cuma salah paham 

gitu 
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96 
Kalau salah paham gimana 

perbaikinnya 

Kalau itu biasannya 

minta maaf, terus itu 

kan ada liburan, hbis 

liburan yaudah baik 

lagi 

  

97 
Sampe sekarang masih baik 

berarti? 
Masih baik   

98 

Dulu awal awal mengulang 

kenalan lagi seneng apa 

takut? 

Kayak canggung, 

ngomong takut 
  

99 
Kalau disekolahan gak ngerti 

gimana itu? 

Tanya sama temen 

temen itu, biasanya 

lebih sama indah gitu 

yang lebih pinter 

  

100 
Berarti bisa ngikutin di 

sekolah? Itu bisa ringking 2 
Iya   

101 
Kalau ga mudeng biasa 

tanya sama guru gitu gak? 

Engga sih, jarang 

kalau buat tanya 
  

102 
Kalau sama indah nadia 

sering kumpul? 
Kita kan sekelas   

103 Kalau kekantin? Sama indah   

104 
Kalau jam kosong biasanya 

ngapain aja 
Ya kayak nonton film   

105 

Jam kosong kalau gak 

ngapa2in biasanya kamu 

ngapain? 

Ya cerita cerita sama 

temenku 
  

106 Kalau disini? 

Kalu disini kan aku 

pulang sore, sore 

pulang ngerjain 

tugas 
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107 Kan ini masih liburan nih? 

Kalau liburan disini 

ya nonton film, baca 

baca novel 

  

108 Baca novel disini ada novel? 

Gatau sih dapet 

novel darimana, 

mungkin pinjem sih 

  

109 Kamu suka baca novel nih? 

Ya suka baca novel 

sih, tapi kalau komik 

kurang suka 

  

110 
Kalau kamu lagi sendirian 

biasanya ngapain 

Kalau sendirian tidur 

ya kalau gak baca 

novel 

  

111 

Pernah ngalamin gini gak, 

aku berusaha biar temen 

temen suka sama aku 

Pernah   

112 Contohnya Gak inget   

113 Maksudnya apa adanya 

Mungkin pernah 

mikir kayak gitu tapi 

gak terlalu sih 

  

114 Kenapa mikir kayak gitu? 

Pernah kayak aku 

kan deket sama itu 

doang, kayak aku 

harus ngerubah 

sikap 

  

115 

Disini seringnya ga piket, 

kayak males gt ya, ada gak 

sosok yang dikagumi, misal 

yang punya kayak Steve 

Jobs yang apple nih? 

Nggak ada, Cuma 

aku suka belajar dari 

orang lain, aku liat 

dari cara cara 

mereka sukses gitu 

D2  

116 Bacanya darimana? 
Dari instagram kan 

ada 
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117 
Biasanya di intagram 

contohnya siapa? 
Hmm   

118 Artis atau pengusaha? Pengusaha   

119 Bacanya sudah lama? 
Sudah lama kak, kan 

kadang sering 
  

120 

Berarti Cuma sekedar dari 

pengalaman pengalaman 

gitu aja ya? 

Iya   

121 
Kamu cita cita nya pengen 

jadi apa sih? 

Aku tu pengen jadi 

peternak,  
U1  

122 
Kamu suka hewan hewan 

gitu ya? 

Kalau sukanya sih 

engga, Cuma aku 

lihat kalau dari 

peluang peluangnya 

itu banyak, 

U2  

123 Contohnya tentang apa? Sapi   

124 Pengennya dimana 
Di tempat tempat 

yang subur 
  

125 
Pernah gak baca baca 

tentang sapi gimana? 

Baca baca tentang 

sidomuncul, gimana 

usahanya, kayak 

gimana 

U1  

126 
Didaerahmu kan dingin lebih 

cocok daripada semarang 

Di temanggung ada 

sih satu yang kayak 

gitu 

  

127 
Kan ini kelas 3, kalau udah 

lulus mau kuliah apa kerja? 
Kuliah sambil kerja   

128 Kalau disini ada di undip 

Pengen ambil 

peternakan, terus 

ngumpulin uang buat 

U1  
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8beli sapi, nanti 

dititipin ke pakde, 

pakde kan juga 

peternak 

129 O pakde juga peternak? 

Ya kan orang orang 

situ kebanyakan 

peternak 

  

130 

Misal ada temen deket atau 

temen dikelas ada masalah 

itu kamu gimana? 

Ngasih tau sih, kalau 

mereka cerita ke 

kita, tapi gak mau 

dengerin kita, ya 

percuma sih ngasih 

tau ke mereka gak di 

lakuin 

S1  

131 

Berarti kalau ada teman 

yang cerita ke kamu, lagi 

ada masalah, kamu juga 

ngasih solusi? Kalau misal 

ada yang berhasil? Itu undah 

ringking 1, responmu gimana 

Ya seneng, sih kalo 

dia nilainya bagus, 

tapi kadang masih 

suka bilang kalu 

nilainya jelek, 

padahal nilainya 

lebih tinggi dari aku  

S2  

132 
Kalau ketemu orang baru 

gimana kalau ketemu aku? 

Gak takut sih 

canggung, kan aku 

dah tau suruh nyerita 

nyeritain berani gak 

ya gitu 
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