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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Pertanyaan untuk subjek 

a. Identitas subjek 

1. Siapa nama Anda? 

2. Berapa usia Anda? 

3. Saat ini, jenjang pendidikan apa yang sedang Anda tempuh? 

4. Dimana Anda bersekolah/berkuliah? 

5. Kelas atau semester berapa Anda saat ini? 

6. Apa hobi Anda? 

7. Kegiatan apa yang sedang Anda lakukan hari-hari ini? 

8. Apakah Anda sering menghabiskan waktu di dalam atau luar rumah? 

b. Pertanyaan mengenai hal-hal yang mengarah pada perceraian orang tua 

1. Sejak kapan perceraian kedua orang tua Anda terjadi? 

2. Apakah kedua orang tua Anda meminta pendapat atau melibatkan Anda 

pada saat mereka memutuskan untuk bercerai? 

- Jika orang tua bercerai saat masih kecil, apakah yang orang tua Anda 

katakan saat memutuskan untuk bercerai? 

3. Apakah pada saat itu, hari-hari sebelum keluarnya keputusan untuk 

bercerai, Anda mengetahui bahwa akan ada tanda-tanda bahwa kedua 

orang tua Anda bercerai? Jika ya, tanda-tanda seperti apa yang Anda 

rasakan? 

4. Apakah Anda setuju dengan keputusan kedua orang tua Anda untuk 

bercerai pada saat itu? Jelaskan! 

5. Apakah Anda setuju dengan keputusan kedua orang tua Anda untuk 

bercerai pada saat ini? Jelaskan! 

6. Usaha apa yang Anda lakukan untuk mencegah perceraian kedua orang 

tua Anda? (Jika jawaban subjek tidak setuju dengan perceraian kedua 

orang tuanya) 

7. Saat ini, Anda tinggal dengan pihak orang tua ayah atau ibu? 

8. Selain dengan *ayah/ibu*, dengan siapa lagi Anda tinggal? (misal adik atau 

kakak) 
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9. Tinggal dengan *ayah/ibu* tersebut, apakah hal itu merupakan pilihan Anda 

sendiri atau pihak hukum yang memutuskan? 

10. Bagaimana perasaan Anda tinggal dengan *ayah/ibu* pada saat ini? 

11. Bagaimana hubungan Anda dengan ayah Anda sebelum perceraian 

terjadi? 

12. Bagaimana hubungan Anda dengan ibu Anda sebelum perceraian terjadi? 

13. Bagaimana hubungan Anda saat ini dengan pihak orang tua yang tinggal 

dengan Anda? 

14. Perbedaan apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah perceraian pada 

pihak orang tua yang tinggal dengan Anda saat ini? (perbedaan pada 

hubungan subjek dengan pihak orang tua maupun perbedaan sikap orang 

tua pada subjek sebelum dan setelah bercerai) 

15. Bagaimana hubungan Anda saat ini dengan pihak orang tua yang tinggal 

terpisah dengan Anda? 

16. Perbedaan apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah perceraian pada 

pihak orang tua yang tinggal terpisah dengan Anda saat ini? (perbedaan 

pada hubungan subjek dengan pihak orang tua maupun perbedaan sikap 

orang tua pada subjek sebelum dan setelah bercerai) 

17. Bagaimana hubungan Anda dengan saudara kandung Anda sebelum 

perceraian terjadi? 

18. Bagaimana hubungan Anda saat ini dengan saudara kandung Anda 

setelah perceraian terjadi? 

19. Perbedaan apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah perceraian pada 

saudara kandung Anda saat ini? (perbedaan pada hubungan subjek 

dengan saudara kandung maupun perbedaan sikap saudara kandung pada 

subjek sebelum dan setelah bercerai) 

20. Bagaimana hubungan Anda dengan lingkungan sekitar Anda sebelum 

perceraian terjadi? 

21. Bagaimana hubungan Anda dengan lingkungan sekitar Anda sesudah 

perceraian terjadi? 

22. Bagaimana lingkungan sekitar Anda memperlakukan Anda dengan fakta 

perceraian yang menimpa kedua orangtua Anda? 

23. Perbedaan apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah perceraian pada 

lingkungan sekitar Anda saat ini? (perbedaan pada hubungan subjek 
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dengan lingkungan sekitar subjek maupun perbedaan sikap lingkungan 

sekitar pada subjek sebelum dan setelah bercerai) 

24. Sesaat setelah perceraian kedua orang tua Anda terjadi, dampak 

perubahan apa yang Anda rasakan terjadi pada diri Anda? 

c. Pertanyaan mengenai penerimaan diri 

1. Jika Anda berkaca pada diri Anda, sosok seperti apa Anda dahulu sebelum 

perceraian terjadi? 

2. Jika Anda berkaca pada diri Anda, sosok seperti apa Anda saat ini setelah 

perceraian terjadi? 

3. Pola asuh seperti apa yang diajarkan oleh orangtua Anda? Jelaskan! 

4. Tahap denial 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, Anda merasa bahwa 

“tidak, hal ini tidak sesungguhnya terjadi” atau terjadi penolakan dalam 

diri Anda mengenai kenyataan yang terjadi? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri Anda pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang Anda lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

5. Tahap anger 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, Anda merasa bahwa “ini 

tidak adil, kenapa harus keluargaku yang mengalami?” atau Anda 

marah dalam diri Anda mengenai kenyataan yang terjadi? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri Anda pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang Anda lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

6. Tahap bargaining 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, Anda merasa bahwa 

“saya akan berperilaku baik asal orangtua saya rujuk” atau terjadi 

tawar-menawar dalam diri Anda mengenai kenyataan yang terjadi? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 
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- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri Anda pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang Anda lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

7. Tahap depression 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, Anda merasa terjadi 

kesedihan yang mendalam dalam diri Anda mengenai kenyataan yang 

terjadi? 

- Sampai sedalam apa kesedihan tersebut? 

- Gambaran kesedihan yang mendalam seperti apa? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri Anda pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang Anda lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

8. Tahap acceptance 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, Anda merasa bahwa 

“baik, saya menerima kenyataan ini” atau terjadi penerimaan diri dalam 

diri Anda mengenai kenyataan yang terjadi? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri Anda pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang Anda lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

9. Penghargaan atau pencapaian apa yang telah Anda raih? 

- Mengapa Anda bangga dengan penghargaan atau pencapaian 

tersebut? 

10. Apakah Anda pernah merasa gagal? 

- Bagaimana respon Anda terhadap kegagalan tersebut? 

- Apakah lingkungan sosial mendukung Anda dalam mengatasi 

kegagalan tersebut? Jelaskan! 
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11. Apakah Anda memiliki seorang figur yang Anda jadikan panutan dalam 

menghadapi keadaan (perceraian) Anda? Jelaskan! 

12. Apa harapan atau cita-cita Anda ke depan? 

13. Bagaimana cara atau usaha Anda mencapai cita-cita tersebut? 

14. Apakah Anda pernah mendapat kritik mengenai diri Anda dari lingkungan 

sekitar? 

- Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? 

15. Apakah Anda pernah mendapat kritik mengenai keadaan (perceraian) 

Anda dari lingkungan sekitar? 

- Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? 

16. Apakah Anda pernah mengalami tekanan emosi yang mungkin berasal dari 

rumah, lingkungan kampus/kerja atau yang lain mengenai keadaan 

(perceraian) Anda? 

- Tekanan seperti apa contohnya? 

- Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? 

17. Standar atau nilai apa yang Anda terapkan dalam diri Anda untuk menjalani 

hari-hari Anda? 

18. Dapatkah Anda sebutkan 5 kelemahan yang ada dalam diri Anda saat ini? 

Apa saja kelemahan tersebut? 

19. Apakah Anda menerima kelemahan Anda tersebut? 

- Jika ya, bagaimana cara Anda menerima kelemahan tersebut? 

- Jika tidak, mengapa Anda tidak bisa menerima kelemahan tersebut? 

20. Dapatkah Anda sebutkan 5 kelebihan yang ada dalam diri Anda saat ini? 

Apa saja kelebihan tersebut? 

21. Apakah Anda memanfaatkan kelebihan Anda tersebut secara maksimal? 

- Jika ya, bagaimana cara Anda memanfaatkan kelebihan Anda 

tersebut? 

- Jika tidak, mengapa Anda tidak memanfaatkan kelebihan Anda 

tersebut? 

 

Pertanyaan triangulasi 

1. Tahap denial 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, subjek merasa bahwa 

“tidak, hal ini tidak sesungguhnya terjadi” atau terjadi penolakan dalam 

diri subjek mengenai kenyataan yang terjadi? 
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- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri subjek pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang subjek lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

2. Tahap anger 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, subjek merasa bahwa “ini 

tidak adil, kenapa harus keluargaku yang mengalami?” atau subjek marah 

dalam diri subjek mengenai kenyataan yang terjadi? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri subjek pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang subjek lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

3. Tahap bargaining 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, subjek merasa bahwa “saya 

akan berperilaku baik asal orangtua saya rujuk” atau terjadi tawar-

menawar dalam diri subjek mengenai kenyataan yang terjadi? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri subjek pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang subjek lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

4. Tahap depression 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, subjek merasa terjadi 

kesedihan yang mendalam dalam diri subjek mengenai kenyataan yang 

terjadi? 

- Sampai sedalam apa kesedihan tersebut? 

- Gambaran kesedihan yang mendalam seperti apa? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 
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- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri subjek pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang subjek lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 

5. Tahap acceptance 

- Apakah pada saat setelah perceraian terjadi, subjek merasa bahwa “baik, 

saya menerima kenyataan ini” atau terjadi penerimaan diri dalam diri 

subjek mengenai kenyataan yang terjadi? 

- Kapan perasaan tersebut mulai muncul? 

- Kapan perasaan tersebut mulai hilang? 

- Hal-hal apa saja yang terjadi pada diri subjek pada saat berada pada 

tahap tersebut? 

- Hal-hal apa saja yang subjek lakukan pada saat berada pada tahap 

tersebut? 
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Lampiran 2. Informed Consent Subjek 
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Lampiran 3. Hasil Pengumpulan Data Subjek 

Subjek CA 

Wawancara pertama subjek CA 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Mari kita mulai ya 
sekarang.. 

Oke..    

Jadi, Namanya ini nanti 
aku itu-in aja, kan 
samarin. 

Oh iya.    

Namanya A hehe CA ya. Ya CA boleh.    

Atau siapa kamu maunya 
siapa? 

Halah CA aja gapapa    

Oke.. Terus usianya? Usianya berarti 21    

21 ya, terus saat ini 
jenjang pendidikan apa 
yang lagi kamu tempuh 
nih? 

Kebetulan S1 Psikologi Unika    

Oh Psikologi ya hehe 
dimana? Oh di Unika ya 
hehe 

He’e    

Semester berapa nih 
berarti? 

Eee kebetulan semester delapan haha masuk juga skripsi 
hahaha 

   

Samaan ya haha He’e hahahah    

Terus hobi nya apa sih? Hobinya? Apa ya? Nonton film, masak, nyanyi, dah.    

Terus kalo akhir-akhir ini 
kegiatan yang kamu 
lakuin apa sih? 

Bikin skripsi mba mon maap haha sama pelayanan di 
gereja 

   

Pelayanan di gerejanya 
apaan? 

Koor, nyanyi di gereja.    
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Ohhh, terus masaknya 
kapan biasanya? 

Tiap hari masak hehehe    

Oh tiap hari hehehe habit 
ya? 

He’e habit hahaha   
 
 
 
 
 
 
 

 

Terus, sejak kapan sih 
perceraian orang tua ini 
terjadi? 

Eee sebelas tahun    

Sebelas tahun berarti…. Sebelas tahun berarti udah sebelas tahun waktu saya 
kelas.. kelas satu SMP-an 

   

Kelas satu SMP ya, 
berarti kira-kira kan 
waktu itu kamu kan udah 
bisa.. udah maksude 
udah ngerti.. udah ngerti 
tentang nek gituan. Terus 
orang tua minta pendapat 
gak sih ke kamu tentang 
perceraian itu? 

Enggak sih, karena dari awal itu masalahnya kan emang 
internal mereka berdua yang tahu terus lama kelamaan 
mungkin dah gak tahan buat memendam, maksudnya gak.. 
tadinya bertengkarnya ngumpet-ngumpet dari anaknya 
terus karena ya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin gak 
bisa ditahan to ya bertengkarnya akhirnya di depan anak-
anaknya dan ternyata pertengkaran itu tu sudah terjadi 
sebelum-sebelum itu, jadi sesaat aku SD pun sudah 
bertengkar, sudah sering bertengkar, tapi ya, anak-anak 
kan yo belum waktunya untuk tahu.. 

   

Untuk ikut campur... He’em untuk ikut campur, yaaa yaudah mungkin itu 
puncaknya lalu udah akhirnya mereka memutuskan sendiri. 

   

Nah waktu.. waktu apa 
namanya, waktu kamu 
di.. maksudnya waktu 
memutuskan untuk 
bercerai itu, orang tua 

Ohh.. yaa tanpa penjelasan sih kalo bisa dibilang, karena 
saat keadaan itu tu orang tua tu udah kayak ya.. udah kayak 
patah juga gitu lho, kayak ya udah nggak bisa njelasin ke 
anak-anaknya malah justru yang njelasin adalah ee.. kayak 
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bilang apa sih ke kamu? 
Maksudnya ngasih 
penjelasan apa? 

saudaranya mereka. Kakaknya mereka, adiknya mereka 
njelasin ke aku sama kakak-kakakku gitu. 

Berarti kamu gak 
dijelasin sama mereka 
sendiri? 

Eee..    

Kalo ini ntar bakal pisah.. Eee.. ya dijelasinnya paling cuma nanti kamu ikut papah, 
kayak gitu. Terus ya waktu.. waktu perceraianpun itu 
kondisi kan gak memungkinkan kan, maksudnya gak 
mungkin kalo mereka berdua tu baik-baik aja makanya eee 
cenderung ke papahku menjelek-jelekkan mamahku, jadi 
penjelasannya ya dari itu. Ya kan aku umur segitu ya tau 
apa, aku ya cuma ya ya ya ya aja, terus dan terus kakak.. 
pengaruhnya sih lebih ke kakakku, jadi kakakku kayak gak 
me.. gak bisa diatur gitu lho, karena waktu itu aku masih 
kecil ya aku cuma manut-manut aja terus ya aku sih 
merasanya saat itu yang bener-bener dipegang, 
maksudnya yang bener-bener bisa dipegang, apa.. bisa di 
atur tu ya aku itu. 

   

Ohh soalnya kamu yang 
paling kecil ya? 

He’em.. yaudah akhirnya yo diomongin sana sini dikasih tau 
sana sini. Dari kakaknya papahku, dari adiknya mamahku, 
terus ya bilang e sih cuma gini ‘gapapa, sekarang kamu 
lewati ini tapi ini yang bikin kamu kuat’ cuma kayak gitu. 
Terus sementara kamu tinggal di papah, karena papah 
yang eee yang bisa menghidupi kamu terus 
menyekolahkan kamu, karena mamahku saat itu gak kerja, 
jadi gak ada penghasilan, gitu. 

   

Berarti semua ikut 
papahmu? 

He’em semua ikut papah..    

Emang bukan keputusan 
secara hukum tapi 

He’em.. saat itu pernah sih kayak.. gak tau ni terjadi apa 
nggak gak tau aku nggak ikut yang ikut tu kakakku. Jadi 
pernah kayak di tanyain ‘kamu mau ikut siapa?’ ya kalo 
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memang udah ditentuin 
kamu ikut papah gitu? 

misalnya bisa milih ya aku milih ikut mamah tapi ya kan 
karena memang aku butuh pendidikan terus aku juga.. mm 
piye ya? aku juga harus melanjutkan hidup gitu lho, yaudah 
aku ikut papah, tapi ee ya hubungan ke mamah sih jadi gak 
baik sih jadi ya agak sedihnya tu di situ. Jadi bimbang sih 
waktu itu, aku harus nyelesaiin sekolah di papah tapi aku 
nggak boleh ketemu mamahku. 

Tapi boleh berhubungan 
maksude boleh ngobrol 
gitu? 

Ya nggak boleh..    

Nggak boleh juga? Jadi aku lost contact, waktu itu aku lost contact sama 
mamahku, beberapa tahun ya.. dua tahun-an, dua tahun-an 
lost contact, terus karena ya mungkin dah nggak bisa nahan 
lagi, mamahku dateng ke sekolah, minta ijin guru BK. Lha 
waktu SMP karena aku sering dipanggil guru BK, di SMP 
aku terkenalnya nakal hahaha karena aku sering bolak balik 
ke ruangan BK. 

   

Padahal ke ruang BK nya 
ketemu.. 

Ketemu mamah, bukan aku ada masalah. Gitu. hahaha    

Berarti kan hari-hari 
sebelum cerai kan kamu.. 
udah keliatan mereka 
sering berantem… 

He’em.    

Kamu ngerasa gak sih.. 
ngerasa bakal pisah gitu? 

Iya. Soalnya sebelumnya ini kan eee udah ada 
pertengkaran ya tapi mungkin kecil-kecil gitu, ngumpet-
ngumpet juga, tapi terus mulai ada kayak.. kayak apa ya 
kayak tanda-tanda tu ya tengkar kecil tengkar kecil tapi 
yang udah semakin teriak-teriak terus pake emosi, saat itu 
papahku mungkin udah gak tahan lagi terus kayak main 
tangan gitulah terus habis itu pernah suatu hal itu.. suatu 
ketika eee bertengkarnya di mobil tu hampir aja kecelakaan 
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Oh ya? satu keluarga? Aku.. ya cuma aku tok, ada aku terus kedua.. mamah 
papahku kayak gitu. Terus ya, itu sih sing bikin wah iki 
kayak.. ya.. saat itu aku kepikiran ‘gimana ya kalo pisah ya?’ 
kayak gitu tu lho, soalnya semakin kesini tu semakin muncul 
‘tak cere ke kowe’ kayak gitu lho.. nah kayak.. ada kata-kata 
‘cerai’ terus ya udah akhirnya ya aku sudah, sudah tau 
mesti kalo diteruske terus bakalan e ada perceraian. 
Soalnya udah berulangkali papahku ngancem.. ngancem 
ngomong kayak gitu. 

   

Terus waktu saat itu, 
waktu saat kamu SMP itu 
kamu setuju gak sih 
sama keputusan 
mereka? 

Ya enggaklah, enggak. Saat itu awalnya adalah eee kan 
bertengkar ni terus mamahku pergi dari rumah.. 

   

Oh sempet? Itu sebelum 
cerai? 

Eee ya itu, ya itu mau cerai itu, waktu udah mau cerai itu 
eee jadi nggak tau masalahnya apa tiba-tiba yo 
bertengkarnya teriak-teriak aku nggak tau gitu lho, aku 
sebagai anak cuma ‘sudah to sudah’ kayak melerai, nah 
tapiii waktu melerai itu, itu masih bertengkar hebat to, 
papahku.. eh gimana ya, papahku nyubit mamahku, 
papahku nyubit mamahku eh gimana sih.. oh mamahku 
udah jengkel banget udah gabisa nahan emosi, aku kan 
melerai pas an, terus mamahku mau ninju, mau nonjok 
papahku tapi aku melerai, lha akhirnya kena aku. Lha 
karena papahku liat aku disakiti.. maksudnya ya nggak 
sengaja sih, nggak sengaja kena.. kena baku hantam terus 
langsung reflek nyubit mamahku sampek biru, lha pas itu 
karena yang ada bukti adalah mamahku, mamahku 
visumlah ke kantor polisi, saat itu langsung pergi dari rumah 
terus bawa barang-barang semuanya ke rumah eyangku.. 
dah, bilang sama eyangku gini-gini, terus sebenere ya 
eyangku gak ngijinin, eyangkupun masih saat itu cerai 
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masih sering kayak nyari-nyari papahku terus ngajak pergi 
papahku dan sebagainya lah, tapi kan udah di visum-in.. 

Itu pas visum tu udah 
cerai atau belum? 

Mau cerai.. setelah visum ngajuin gugatan cerai mamahku. 
Terus kan udah di visum tu, terus papahku udah kayak jadi 
tersangka kan udah mau dipenjara dan lain sebagainya 
terus ‘cabut mah cabut itu laporannya’ kakakku yang bilang, 
‘nek mamah tetep nerusin ini, mamah rak mikir CA mbe 
DK?’ DK tu kakakku yang saat itu masih sekolah, terus 
‘mamah rak mikir DK mbe CA, mengko nek papah di 
penjara mamah gelem nguripi adek-adek?’ terus mamahku 
kan mikir, mikir ulang. Dicabutlah tapi tetep di ceraikan. 
Gitu. 

   

Oh… itu kakakmu yang 
paling besar?  

He’e yang paling besar.    

Umur berapa saat itu? Saat itu berarti..    

Kamu tiga bersaudara? He’em tiga bersaudara. Umur SMA apa umur berapa ya    

Jaraknya berapa sama 
kamu? 

Dua belas, ya lulus SMA lah udah.    

Berarti paling dewasa ya 
pikirannya.. 

Yang mana? Yang pertama? Iya.. saat itu. Saat itu paling 
dewasa haha saat itu tok tapi hahaha sekarang tak tahu lah 
hahaha 

   

Yang kedua? Yang kedua itu umur e jarak e delapan tahunan.    

Ohh.. jauh-jauh banget 
sama kamu.. 

He’e kuliah kayak e masihan waktu itu.     

Terus saat itu kan kamu 
gak setuju, kalo saat ini 
kamu udah mikir dengan 
matang, kamu setuju 
nggak mereka cerai? 

Ya.. aku malah gak mau mereka satu sih, karena pernah 
rujuk ras.. pernah rujuk tapi akhir-akhir, akhirnya balik lagi 
karena bad habit gitu lho, udah terbangun terus ya watak 
terus ternyata wataknya gabisa disatuin, makanya daripada 
anak-anaknya yang pusing yaudah akhirnya aku yang 
menyetujui untuk yaweslah pisah wae ndakpapa, aku dah 
ikhlas kalo misalnya ini jalan Tuhan, ndak bisa disatuin 
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yaudah kayak gitu, daripada yang pusing anak-anaknya ya 
nggak. 

Bertengkar terus ya.. He’em bertengkar terus.    

Itu coba rujuk pas kapan? 
Maksude setelah cerai 
berapa tahun? 

Berarti setelah cerai, setelah cerai tiga tahunan.    

Ohh gitu.. Saat itu kan papahku pindah luar kota, jadi kan aku 
sendirian disini, mau nggak mau kan mamahku pulang, lha 
tapikan terus kan kayak kebiasaan lagi, mamahku dah 
tinggal disini lagi dan papahku tinggalnya cuma kalo 
weekend lha lama-lama tapi keterusan hahaha yaudahlah 
piye mau dijadiin satu apa gimana tapi yawes dijajal sek. 
Tapi ternyata gak bisa hehe yasudin.. 

   

Tapi semua setuju, 
semua juga mending 
nggak aja? 

Oo kakak-kakaku? He’e karena udah.. emang udah tau 
kayak wataknya tu beda sekali dan gabisa disatuin.  

   

Waktu itu, waktu.. kamu 
pernah nglakuin usaha-
usaha untuk menyatukan 
mereka gak? 

Ya saat rujuk itu sih pernah, kayak yaaa mmm… tapi aku 
nggak, aku nggak secara omongan tapi kayak ya mamahku 
tak tahan disini gitu lho, tak gondeli terus dan lain 
sebagainya. Pinginlah, kayak saat itu aku pubertas juga kan 
jadi kayak lebih butuh banyak ibu gitu lho tapi tu yaaa.. 
emang kenyataannya harus diterima sih, udah ya malah 
gabisa tetepan. 

   

Berarti ini kamu tinggal 
sama papah.. dari dulu? 

Papah iya dari dulu.    

Terus selain sama 
papahmu kamu tinggal 
sama siapa lagi, saat itu? 

Sama kakakku yang D itu, yang kedua. Kalo yang pertama 
saat itu dah nikah. Jadi kan nggak kuliah tu, langsung nikah. 
Terus mereka itu apa tu.. ikut keluarga suaminya. 

   

Terus gimana 
perasaanmu tinggal 
sama papahmu saat ini? 

Saat ini.. apa ya kayak gabisa terbuka, karena kan ya 
cewek kan, cewek ki ya sama ibu gitu lho kalo 
pandanganku. Tapi kalo sama bapak cerita tentang mens, 
cerita tentang patah hati, cerita tentang patah hati sama 
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cowok lah yang jelas kan kayak nggak masuk gitu lho haha 
ya masak, kayak malu aja gitu lho. Kan kadang, ada kayak 
cewek.. cuma cewek tok yang bisa ngerti gitu lho. Tapi ya 
yowes lha meh piye yoweslah tak jalani aja. 

Lha kamu sering cerita 
sekarang sering cerita 
sama mamahmu gak? 

Oh ya kalo sama mamah paling kayak ya kontak-kontakan, 
sekedar kontak-kontakan sih tapi kalo ketemu tu jarang 
banget. 

   

Soalnya tinggal dimana 
sekarang? 

Soalnya di Sukorejo, Kendal.    

Oh masih sering ketemu? Ketemu tu jarang banget kadang kalo ketemu tu yang pasti 
ya yang pasti tu natal terus eee ulang tahunku ketemu, ya 
nggak pas ulang tahunku hari H sih paling ya besoknya atau 
berapa hari tapi untuk merayakan hari ulang tahunku pasti 
mamahku kesini. Udah cuma itu. 

   

Berarti jarang cerita-
cerita juga pas ketemu 
gitu? 

He’e jadi nek cerita kan lebih enak pas ketemu ya, ceritane 
ya seingetku waktu ketemu itu. Kadang kalo udah kayak 
gak tahan banget pingin cerita ya lewat WA ato telfon kalo 
sempet gitu. 

   

Kalo hubunganmu sama 
papahmu sebelum 
perceraian kayak 
gimana? 

Mmm sebelum perceraian ya jujur wae nggak deket, kayak 
ya deket tapi nggak deket setelah perceraian, karena kan 
kalo setelah perceraian aku mau nggak mau hidup sama 
papah terus aku harus saling ngerti nih, papahku ngerti aku, 
aku juga ngerti papahku, jadi mau nggak mau ya deket, tapi 
kalo sebelum perceraian aku lebih ke mamahku. 

   

Berarti dulu sebelum 
perceraian deket sama 
mamahmu, sering cerita 
gitu? 

Iya..    

Kalo setelah perceraian 
berarti kalo sama 
mamahmu sekarang 
hubungannya gimana? 

Mmm kalo aku sih mmm.. pasti ada jarak ya karena ya 
emang gini, emang takdirnya gini lho.. terus tapi kalo 
ketemu ya aku masih isa ngerasa gitu ya deket tapi kadang 
ya masih kangen, masih kangenlah terus ngerasa kok aku 
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jauh gitu lho, mau menyentuh tu rasane susah banget gitu 
lho, yaa… bingung ik cara ngata-ngatain e eh ngata-ngatain 
hahaha misuh kalik hahaha mengungkapkan, jadi sama 
mamahku sekarang lebih ke ya, kalo penting aja gitu. 

Tapi papahmu sekarang 
masih ada batesan kayak 
dulu gak apa boleh? 

Nggak sih, sekarang boleh. Karena dulu itu salahku karena 
ngumpet-ngumpet kan mamahku dateng ke sekolah tanpa 
papahku tahu terus kalo aku pergi, kalo aku pergi tu selalu 
sama kakakku, nah terus nanti ngumpet-ngumpet ketemu 
mamahku terus lama-lama papahku kan sebel mungkin 
karena dibohongin terus dibohongin terus jadi akhirnya eee 
saat itu nggak marah-marah sih karena saat itu aku kan 
udah pubertas mungkin papahku udah diomongin sama 
budhe ku karena budheku saat itu tau kalo mamahku sering 
ke sekolah terus aku sering ngumpet-ngumpet, akhirnya 
terus diomongin nggak tau gimana ya emang saat itu 
umurku emang butuh banget mamah akhirnya kebetulan 
papahku juga mau keluar kota, dibolehkanlah aku ketemu 
mamahku akhirnya lama-lama papahku ya pindah ke sana, 
laju kalo weekend aja terus yaudah sehari-hari mamahku 
tinggal disini. Lama-lama sih boleh yo karena mau nggak 
mau ya itu mamah, ya harus menerima ya karena itu 
anaknya gitu lho. Ya anaknya harus ketemu, ya nggak 
harus ketemu, harus dapet kasih sayang to, nek sekarang 
sih aku bilangnya sama mamahku masih kurang kasih 
sayang, kalo sama papahku ya lebih-lebih. 
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Lebih-lebih piye? Ya kalo sama papahku kasih sayangnya melebihi gitu lho 
daripada kasih sayangnya mamahku ke aku. Karena ya 
mamahku mungkin ya sibuk satu, terus kita ya jauh juga 
dua, paling ya sekedar tanya kabar, mendoakan terus udah 
tapi nggak tau keadaanku disini nggak tau. 
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Keseharianmu gitu ya.. Iya nggak tau dan ada hal yang mamahku nggak perlu tau, 
bukan nggak perlu tau tapi jangan tau gitu lho antara.. jadi 
kadang papahku cerita tentang mamahku kan mamahku 
juga nggak perlu tau tentang itu karena pernah suatu ketika 
aku cerita malah saling menjelekkan, yaudah kan malah 
jadi tukaran meneh, yaudahlah, ya yang perlu aja kayak 
gitu. Kalo ketemu baru ngomong. 

   

Berarti kamu sekarang 
merasa kasih sayang 
yang dari papahmu udah 
cukup ya.. 

He’em..    

Untuk mengisi 
kekosongan hatimu.. 

Wejian haha iya. Tapi ya nggak ada yang bisa 
menggantikan kasih sayang ibu juga. 

   

Iya.. perbedaan yang 
kamu rasain sebelum 
dan sesudah perceraian 
sama papahmu tu apa? 

Maksudnya perbedaan apa? Dalam hal?    

Perbedaan sikap ke 
kamu sebelum dan 
sesudah tu bedanya 
apa? 

Oh papahku.. lebih over protective.     

Maksudnya over 
protective-nya dalam hal 
apa? 

Kayak misalnya ya papahku takut kalo ada yang menghasut 
untuk tinggal sama mamahku kayak gitu. 

   

Ohh.. takut kamu diambil. He’e takut dipengaruhi, takut di apa yaa takut di kayak aku 
dihasut sama seseorang untuk benci sama papahku gitu 
padahal kan enggak, aku emang mau nggak mau emang 
harus tinggal sama papahku dan aku ya udah menerima itu. 

   

Kalo perbedaan yang 
kamu rasain sama 
mamahmu sebelum dan 
sesudah? 

Ee ya itu.. kurang. Jadi  karena ya yang, yang.. aku sih 
merasanya yang saat itu bebas mau ketemu siapa aja ya 
kakakku yang pertama. Jadi ya mungkin kasih sayangnya 
ke cucunya, ke kakakku, saat itu mungkin ke aku kurang 
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gitu lho. Waktu setelah perceraian, kalo sebelumnya 
kemana-mana pasti sama aku, terus mamahku kan dulu 
jualan, mamahku jualan kayak buka kayak buka apasih 
kantin gitu lho di STIFAR, di kuliah kampus.. 

Farmasi? He’e farmasi, lha itu aja kadang aku diajak terus kalo pulang 
sekolah disuruh ke sana, kayak gitu-gitu. Pokoknya terus-
terusan deket sama mamah. Terus kalo masak ya itu yang 
makanya yang jadi kayak kerinduan ya jadi aku kayak mau 
nggak mau yo ngingetnya lewat masak gitu. 

   

Jadi sampe sekarang 
masih kangen gitu 

He’em    

Kalo hubungan kamu 
sama saudara 
kandungmu sebelum dan 
sesudah perceraian 
kayak gimana? 

Sebelum perceraian yang paling keliatan ni sama kakakku 
yang cowok. Jadi, yang kedua, nggak deket, wah mbeling 
banget itu, kadang wae bertengkar gitu lho, terus kayak ya 
sama aku nggak peduli, karep-karepmu kan wis ono 
mamah papah sing ngurusi kowe kayak gitu. Terus kalo 
setelah perceraian ki akhirnya dia mungkin dah ndolor ya 
karena ada yang harus dijaga, kalo papahku sendirian 
wong cowok gitu lho, apalagi kayak jarak umurnya dah jauh 
kalo sama papahku mungkin dia udah eee sadar diri kalo 
aku ki kudu ngerawat adekku, gitu piye ya lebih.. lebih kayak 
perhatian, perhatiannya dalam arti kayak ngingetin ‘ojo balik 
mbengi-mbengi lho’ kalo misalnya main apa piye. Terus 
sempet juga eee kayak dibilangin ‘kowe nek pacaran kayak 
gini gini gini’ kayak pernah suatu ketika aku pacaran terus 
dia gak setuju jugak hehe ‘rak sah mbe kui, gini gini’ gitu. 
Perhatiannya kayak.. lebih terlihat setelah perceraian 
daripada sebelum. 
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Oh.. soalnya merasa 
harus menjaga to 

He’e dan saat itu juga aku merasa kita harus sama-sama 
berjuang gitu lho, sama-sama menguatkan soale yang 
sama-sama tinggal.. ditinggal mamah kan aku sama dia 
gitu. Jadi yowes. 
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Memang sering bareng 
ya.. 

He’em    

Waktu dulu kamu sama 
dia juga gini? Kamu ke 
dia. 

Oh aku ke masku? Ya sebelum perceraian nggak deket 
juga sih, malah aku kayak sebel gitu. Setelah perceraian 
sama sih sebelnya hahaha tapi bedanya tu kayak yaweslah 
aku nek apa-apa ceritanya ke dia terus aku nek manggil 
nggak ada masnya sih, langsung (nama), ‘D, aku ada ini-ini 
enak e kayak gimana nanganinnya?’ kayak misalnya eemm 
kayak cerita sesuatu yang kayaknya lebih enak diceritain 
kalo umurnya yang sepantaran, sama orang tua kan 
takutnya malah nanti kayak di guruin terus malah nggak.. 
nggak relate sama kita gitu. Terus akhirnya yo lebih 
terbukanya sih kalo ada masalah ceritanya ke dia, terus dan 
saat itu kan dia masih pacaran, ya sama pacarnya dia. Jadi 
pacarnya dia juga nolongin aku buat ya menggantikan 
posisi mamahku dengan menjadi teman gitulah, gitu. 
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Terus, sek tadi aku 
kepikiran sesuatu.. oh 
kamu merasa dukungan 
mereka membantu nggak 
dalam menjalani.. 
maksudnya dengan 
adanya mereka gitu? 

Oh orang-orang kayak papah gitu? Ya.. cukup membantu 
sih, cuma ya walaupun cukup membantu, tetep masih ada 
luka ya yang nggak bisa disembuhkan, masih belum selesai 
sampe sekarang gitu. 

   

Kalo hubunganmu sama 
lingkungan sekitar? 
Sama temen-temen 
sebelum perceraian 
gimana? 

Sebelum perceraian tu mmmm perbedaannya sebelum 
perceraian nggak ada apa-apa sih, nggak ada masalah. 
Cuma daridulu tu aku salahnya milih sekolah yang orang-
orang borjuis-borjuis hahaha kayak orang kaya gitu lho, 
dulu keadaan ekonomi belum.. belum seperti ini dan masih.. 
saat itu masih banyak banget kebutuhannya tu belum.. 
belum tercukupi lah dengan baik gitu. Terus ya daridulu sing 
emang dah pernah di bully karena aku ditengah orang-
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orang yang mampu padalah ekonomiku kayak lebih 
menengah ke bawah dibanding mereka. Terus setelah 
perceraian ya itu aku dipandang nakal itu to karena aku 
sering dipanggil di BK hahaha 

Padahal sebenernya 
nggak gitu kan.. 

Enggak, akhirnya akhir tahun itu mereka ngerti karena 
keadaan keluargaku kayak gitu. 

   

Tapi kamu di bully juga 
nggak karena sering ke 
BK? 

Ya.. kayak desas-desus kakak kelas terus temen sekelas 
tapi pada akhirnya kan mereka menanyakan terus mungkin 
sampe kemana-mana terus ya.. aku tadinya nggak mau 
njawab karena takut kan soalnya eee kalo ketemu sama 
mamahku tu sering di ancem sama papah jadi nggak boleh 
gitu lho, jadi ya udah aku ngumpet-ngumpet juga, tapi pada 
akhirnya aku bilang aku ki ning BK ki rak bermasalah, orak 
bermasalah sama yang lain lho, aku nggak bertengkar, aku 
nggak ada masalah yang menyangkut teman lain gitu lho. 
Lha kan karena dulu aku SMP itu tu cenderungnya kalo ke 
BK tu bertengkar to dulu, kalo nggak gelut ya punya foto 
syur di facebook seperti itu hahaha ya kalik, ya terus 
akhirnya kan aku bilang aku nggak ada masalah yang 
seperti orang-orang biasanya, seperti temen-temen 
biasanya, aku di BK itu karena ada masalah keluarga, aku 
cuma bilang kayak gitu. Terus.. aku cuma mau ketemu 
mamahku, ya aku bilang sama temen-temenku aku ki 
nggak kayak kamu yang segampang itu ketemu mamahmu 
di.. setiap hari, mamahmu.. ketemu mamahmu dirumah, 
dimasakin mamahmu, enggak aku tu di BK ya cuma ketemu 
mamahku. Kayak gitu. 

   

Tapi waktu itu mamahmu 
masih kerja di.. 
maksudnya masih di 
semarang ato udah di 
luar kota? 

Masih di semarang, saat itu mamahku belum kerja. Justru 
emang apa ya, aku merasa kesepian terus ngerasa jauh itu 
karena mamahku kerja sih. 
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Jadi sebelum kerja tu.. Sebelum kerja ya sering ketemu. Ya ketemunya di sekolah.    

Lama nggak waktu di 
sekolah kamu 
ngobrolnya lama nggak 
sama mamahmu? 

Ya mau nggak mau sih cuma sebentar ya karena itu 
pelajaran kan nggak bisa ditinggal. Kadang, kadang aja 
waktu istirahat gitu, jam istirahatku itu tak buat ketemu 
mamahku, jadi memang ya nanti.. yang janjian tu guru BK 
ku, yang janjian sama mamahku tu guru BK ku terus guru 
BK ku menyampaikan kayak ‘nanti istirahat kedua kamu ke 
ruangannya bu ini ya, ke ruangan saya’ gitu, ‘oh ya bu’ terus 
‘mamah mau ketemu’ ‘oh ya’ gitu. Yaudah, dulu untungnya 
mamahku sama aku tu ketemu orang yang tepat buat bisa 
nemuin kita berdua gitu, ya itu guru BK itu dan sampe 
sekarang, ya nggak sampe sekarang, sampe aku lulus 
sampe aku udah nggak sekolah disitu mamahku masih 
berhubungan. 

   

Sama guru itu? He’e.. kayak berjasa gitu haha    

Iya sih, soalnya cuma 
bisa di sekolah doang.. 

He’e    

Terus mmm tapi temen-
temenmu nge-bully kamu 
gak sih kan udah tau tu 

He’e udah tau perceraian, ya ada yang nge-bully tapi ada 
yang mau nemenin aku juga. Itu ada satu temen, aku temen 
deket tu ada tiga. Yang satu itu kebetulan tu kayak udah 
ngerti aku kayak sohib gitu hehehe lha yang satu tu kayak 
emang sohib tapi tu fake banget gitu lho, jadi saat itu eee 
mereka tu main main di rumah si A. 

   

A ni yang siapa ni? A ni yang fake, mau main ke rumah A. Saat itu aku nggak 
bisa ikut karena keadaannya ya aku gak berani ngomong 
sama papahku, nggak berani main-main karena untuk main 
aja tu sulit gitu lho. Terus saat itu yang ada itu yang B ini 
yang baik tu ikut juga.. 

   

B yang baik hahaha Iya hahaha B yang baik. Emang lebih dari tiga, aku lupa 
enam atau tujuh bertujuh gitu tapi yang paling deket sama 
aku bertiga ini, lha saat itu mereka main, mereka main ke 
rumah A, lha kan otomatis ada mamahnya A to lha wong 
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main di rumah A. Temenku yang baik ini tu denger ‘dah 
gausah main sama CA, CA tu keluarganya.. dari orang 
tuanya aja nggak bener. CA tu dari keluarga yang nggak 
bener’ dan akhirnya besoknya si B ni ngomong sama aku 
dan makanya aku kayak gabakal mau deket sama kamu 
lagi. Ya itu SD sih, SMP ya di bully  tapi nggak karena orang 
tua, tapi karena BK. 

Ohh di bully karena yang 
sering ke BK itu.. 

He’e, tapi kalo yang orang tuanya ngga bener itu pas waktu 
SD. Kalo yang di BK cuma di bully kayak ‘hih CA ki cah 
nakal og sering banget ning BK’ gitu. 

   

Oh gitu.. Tapi aku ya nggak mau njawab karena saat itu kan harus 
ada yang tak tutupi karena ya itu takut kalo ketawan 
papahku karena saat itu belom boleh. Kalo bully sih enggak 
ya karena mungkin dah cukup dewasa paling, ada juga, 
kebetulan ada juga temenku yang sama, mengalami hal 
yang sama terus yaudah ‘halah rakpopo’ gitu. Ya cuma di 
bully nya sering ke BK gitu hahaha 

   

Bukan karena.. Bukan, yang waktu.. kalo yang di bully waktu itu tu yang SD, 
mau lulus ke SMP sih. 

   

Terus, dampak yang 
kamu rasain apa sih? 
Dampak perbedaan dari 
dirimu yang beda 
sebelum dan sesudah? 

Mmmm.. bedanya kalo sebelum tu mungkin masih manja 
ya, manja terus kayak semua masih bergantung sama 
orang tua terus kayak nggak bisa nyelesaiin masalah 
sendiri karena yo bergantung itu. Terus lebih ke mmm apa 
ya kayak ke kanak-kanakan lah, nangisan terus cengeng 
karena ya merasanya masalah kecil aja tu kayak masalah 
yang melukaiku banget, sebelumnya itu. Sekarang kalo 
setelah perceraian lebih ke belajar gimana kayak survive 
terus habis itu mau nggak mau dewasa sebelum waktunya, 
harus menerima. Terus masalah cengeng lebih cengeng sih 
tapi kayak nggak, kayak apa ya kayak udah kebal kayak 
cengeng sih masih tetep cengeng tapi kadang masih bisa 
memendam gitu lho, nggak harus tak keluarin, nggak 
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harus.. aku tau situasi, kapan harus mengeluarkan, kapan 
harus dipendam, jadi ya bisa lebih liat situasi aja setelah 
perceraian. Terus mmmm lebih nggak manja kayak 
‘yoweslah nek iso tak lakoni dewe ya tak lakoni dewe’ kayak 
gitu.  

Kalo sesaat setelah 
perceraian tu kamu 
bedanya apa? 
Maksudnya kamu sama 
temenmu jadi apa gitu? 

Oh se.. barusan..    

Sesaat setelah 
perceraian gitu.. 

Ohh he’em aku sempet depresi sih, kayak gamau 
berteman, kayak gamau percaya sama orang lain. Karena 
orang tuaku yang deket sama aku aja bisa mengecewakan 
aku, lha gimana sama mereka yang nggak ada hubungan 
darah, nggak deket sama aku, kayak ‘mau nggak ya nerima 
aku?’ kayak gitu, apalagi aku sudah terbully, tambah itu wah 
itu luka yang gapernah tak lupain aja gitu lho. Itu yang 
bermasalah orang tuaku gitu lho kenapa aku yang dijauhin 
gitu, terus saat itu aku kayak lebih ke sosmed, marah-
marahnya di sosmed akhirnya kan kakakku yang pertama 
tau terus kayak jadi jembatan antara aku dan mamahku 
gitu. Dulu facebook tu lho. 
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Oh iya.. Heem terus kalo kayak aku kangen terus aku dimarahin, 
diancem, gitu mesti aku pelampiasannya di facebook. Terus 
kakakku yang lihat langsung ke mamahku terus nanti 
mamahku yang dateng gitu. Depresi aja gitu lho, kayak 
ham.. kayak biasanya aku kemana-mana sama mamah 
terus kok aku ini kok nggak ya kayak ada yang kosong, ada 
yang hilang. Terus kebiasaan-kebiasaan lama juga 
biasanya jam segini aku nganter mamahku, biasanya aku 
jam segini ke kantin, biasanya aku masak, biasanya aku 
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sama mamahku ngapain kayak gitu, sekarang udah nggak 
bisa, yaudah. 

Sempet merasa, kamu 
berarti sempet merasa 
kosong juga ya.. 

He’em. Saat itu aja karena aku kayak gitu, aku langsung 
dikirim yo dikirim jare barang po hahaha langsung dirawat 
sama tanteku. 

   

Waktu? Waktu sesaat setelah perceraian, selama tiga bulan 
kayaknya. Setelah bisa nerima akhirnya dibalikin. Pernah 
aku tinggal di (nama tempat) selama tiga bulan. Karena ya 
paling nggak aku bisa nerima dulu lah, jangan.. kalo 
misalnya setelah ditinggal terus langsung di rumah ini beda 
banget perubahannya. Jadi aku di tanteku tu ngerasa kayak 
di biasakan dulu, dibiasakan tanpa mamah, dibiasakan 
gimana hidup mandiri sek kayak gitu lho dan harus 
menerima dulu baru setelah itu baru dimasukin ke rumah. 
Yo yaudah itulah caranya membiasakan diri, kayak 
adaptasi gitu pelan-pelan. 

   

Tapi kamu bisa 
mengatasi ini? 

Ya mestine ada fase yang berontak ya, kenapa to kok aku 
kayak gini. Kadangpun kalo misalnya saat ini ada masalah, 
ada masalah yang bener-bener berat banget itu aku mesti 
nyalahin yang jaman dulu, kayak permasalahan ini tu kayak 
jadiin aku luka yang piye ya setiap kali ada masalah tu 
penyebabnya ini nih, karena itu belum selesai, kayak 
masalahku tu belum selesai sama itu. 

TA Tahap Anger +++ 

Oke.. untuk hari ini 
cukup, udah lama 
hehehe 

Iya..    
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Oke.. kita lanjutkan dari 
yang kemarin ya, mbak 
CA 

Oke siap    

Jika Anda berkaca pada 
diri Anda, sosok seperti 
apa Anda dulu sebelum 
perceraian terjadi? 

mmm.. sebelum perceraian aku anak yang manja kayak 
semua bergantung sama orang lain sama apa ya kalo 
sebelum tu.. 

PD Pemahaman 
Diri 

++ 

Dah lama ya He’e dah lama jadi lupa, kayak.. bentar tak mikir dulu ya 
hahaha sebelum tu kalo berkaca, sebelum tu kurang 
menghargai sama apa yang dikasih sama orang tua, kalo 
sebelum. Kalo sesudah, karena aku ditinggal jadi tu kayak 
kenapa ya kok daridulu tu kayak nyesel aja kok dulu tu gak 
menghargai kehadiran mereka gitu kayak kan kalo, karena 
kita tu eh karena aku udah.. udah dikasih semuanya, 
semuanya dikasih sebelumnya kayak kasih sayang ada, 
jadi semua terbiasa gitu lho dan semua terjadi kayak 
biasanya tapi setelah, karena terbiasa itu, karena sudah 
terbiasa itu jadi kayak kurang menghargai kehadiran 
mereka gitu lho, orang tua, keluarga, gitu lah. Terus setelah 
perceraian kan berarti sepi ya rumah sepi, semuanya harus 
dilakuin sendiri, semua harus cari tau sendiri apalagi 
masalah kewanitaan gitu kan harus cari tau sendiri, entah 
itu tanya-tanya sama yang lebih dewasa tapi tu yang pasti 
nggak dari mamahku gitu lho. Lha terus setelah perceraian 
tu yang terjadi di diriku, yang jelas lebih tegar, lebih sabar 
tapi lebih cengeng, semua, semua yang kayak menyentuh 
atau menyenggol peristiwa itu, hal itu pasti membuatku 
sedih nangis keinget jaman dulu, apalagi tentang ibu. terus 
habis itu lebih menghargai jadi kayak eee misalnya kan kalo 
ketemu mamahku tu jalan-jalan, jadi sekalinya ketemu tu 
yaudah tak manfaatin gitu lho kayak aku pun sampe pernah 
kayak gak mau pulang gitu lho, jadi bener-bener pengen 
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mamah gitu sama mamahku. Itu sih.  Terkhusus sama 
mamahku yang kurang menghargai. 

Oh gitu ya.. Daridulu aku, dulu sebelum perceraian aku tu benci kalo 
belajar ditemeni mamahku karena mamahku tu orangnya 
galak, satu, dan kalo sama matematika tu kayak perfect 
banget gitu lho, gak tau apa-apa, aku harus bisa itung-
itungan. Nah padahal aku tu sulit sama matematika hahah 
itu tu aku paling nggak suka kalo belajar ditungguin 
mamahku, tapi setelah perceraian kayak menyesal aja 
ternyata ya itu tu kayak yang dikasih mamahku tu cuma itu 
gitu lho yang bisa dikasih mamahku tu cuma itu, ya waktu. 
Setelah perceraian sih itu. 

   

Baru kerasa gitu ya Baru kerasa setelah ditinggal.    

Terus kalo pola asuh 
yang diajarkan orang tua 
tu apa? 

Pola asuh?    

He’em, pola asuhnya 
kayak gimana? 

Eee.. beda-beda kalik ya mamah sama papahku. Kalo 
mamahku itu apa ya namanya pola asuh tu hahaha apa tu 
3? Demokratis, diktak.. otoriter, sama permisif ya? Permisif 
to? Nek mamahku tu lebih ke demokratis sepertinya, jadi 
ngajak diskusi. Tapi ada juga sisi otoriternya. Demokratis-
otoriter kalo mamahku. Kalo papahku otoriter sama 
permisif. Jadi kayak ada sisi permisifnya adalah kalo beli-
beli kayak beli-beli barang aku di sembarangan dikasih beli 
asal kamu nurut sama aku, gitu. Nah nurut sama aku ini tu 
kata-kata yang harus dan wajib padahal itu tu melebihi hak 
ku gitu maksudnya itu hak ku buat milih tapi papahku yang 
harus.. papahku ikut.. piye ya.. menentukan gitu, harus 
menentukan gitu. Kayak ya dulu gak boleh ketemu 
mamahku terus kalo eee apa ya masalah.. masalah ini apa 
sih namanya.. pilihan-plihan pendidikan gitu lho kuliah 
kayak gitu-gitu kan.. waktu itu sih aku bingung memang 
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hehehe yaudahlah karena bingung akhirnya ya aku manut 
aja, tapi ya setelah tak jalani gakpapa. Tapi yang paling 
kelihatan otoriter adalah kalo masalah mamahku, ketemu 
mamah, terus telfon mamahku, uang yang dikasih ke 
mamahku, kayak gitu-gitu terus juga apa ya yang otoriter 
juga.. apa ya tak inget-inget dulu, hampir otoriter deh setiap 
hari deh kalo otoriternya haha jadi memerintah, memerintah 
misalnya memerintah satu belum selesai terus memerintah 
lainnya, kayak nyuruh-nyuruh satu tapi yang satu belum 
selesai dan nyuruh lainnya kayak gitu terus tapi permisifnya 
itu, ya bagian itu barang. Kalo mamahku tu lebih ke bisa 
diajak diskusi, walaupun mamahku memang nggak, nggak 
ngasih aku materi, tapi tu sampe sekarangpun ya walaupun 
jarang sih, ya kita diskusi tapi lewat WA online gitu lah lewat 
medsos gitu, tapi setelahnya mbalikinnya ke aku, kamu 
milih yang mana terserah gitu kayak gitu. 

Ohhh.. tapi dikasih 
pilihan tapi keputusan 
tetep ditanganmu 

He’em    

Kalo masalah yang 
otoriter mamahmu 
gimana? 

Kayak itu, kalo itung itungan kayak harus perfect gitu lho. 
Terus sama daridulu mamahku, mungkin karena daridulu 
mamahku gak pinter matematika, gak pinter pelajaran 
apapun jadi tu kayak semua dibales dendamin ke anaknya 
gitu lho, apalagi yang paling.. jujur aja diantara tiga kakak.. 
diantara tiga bersaudara ini yang paling mendingan, apa ya 
dalam pendidikan, yang nggak nakal istilahnya aku aja tu 
nggak nakal gitu lho, itu aku gitu lho. Karena kakakku tu 
dua-duanya pernah nggak naik kelas dua kali lha cuma aku 
yang naik kelas terus gitu lho jadi yaudah jadinya.. 
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Oh jadi kamu yang 
diandelin.. 

He’em yang diandelin, yang diharapin jadi kayak dituntut 
buat belajar terus sampe dulu tu di les in, les les les les les. 
Lha kalo kakakku di les in, guru lesnya, guru lesnya di ini, 
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dikerjain malahan, makanya terus kan gak mau diles in, 
kakak-kakakku nggak di les in, yang di les in cuma aku 
hahaha 

Hahaha dua-duanya? He’em hehehe kan jaraknya nggak terlalu jauh to lha kalo 
sama aku kan jauh, jadinya kalo sama aku yo ah anak 
manja gitu kalo kakakku. Apalagi nek kakakku berdua tu 
kayak kerjasama buat ngerjain guru lesnya, kursinya 
dikasih balsam biar cepet pulang hahahaha 

   

Nakal banget hahaha Sumpah hahahah    

Lha terus itu dilaporin ke 
mamahmu? 

Ya lah, ke papahku juga terus kan akhirnya dimarahin. 
Sampe guru lesnya.. kan biasanya kalo minta berhenti 
karena anaknya yang nggak cocok apa gimana, itu guru 
lesnya yang nggak cocok hahahah dah nyerah gitu lho, 
terus yaudah besoknya nggak di les in tapi diikutiin kayak 
bimbingan belajar di gurunya sendiri. ya mungkin itu kan 
lebih nurut, ya takut ya sama gurunya 

   

Guru sekolah? He’e guru sekolahnya. Lha mereka kan sekolah e bareng 
terus karena kaceknya cuma tiga tahun tok. Na kalo aku 
sama mereka satunya delapan tahun satunya dua belas 
tahun. Dah terus ya itu di les in terus, terus otoriternya di 
kalo misalnya nabung, satu. Masalah uang pokoknya, 
perhitungan bangetlah kalo mamahku tu. 

   

Kalo papahmu, kalo 
masalah uang gapapa? 

Gakpapa, terserah kamu mau beli apa, kalo mamahku tu 
kayak hemat to, hemat to. Kamu tu, kamu kok borosmen 
gitu gitu lah intinya. 

   

Daridulu kayak gitu? He’em    

Terus saat setelah 
perceraian terjadi kamu 
pernah merasa nggak 
kayak enggak kok ini tu 
nggak terjadi, nggak 
sebenarnya terjadi kayak 

Mungkin dulu kalik ya, dulu, karena aku kan belum mudeng 
ya aku cuma menganggap ‘halah paling bentar lagi juga 
balik lagi’ gitu tapi ternyata engga gitu lho. Waktu itu tak 
rasain waktu pertama kali aku kan kapanannya kemarin-
kemarin aku cerita mamahku dulu yang pergi dari sini, pergi 
dari rumah ini, terus habis itu tu ada suatu kesempatan 
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kamu tu menolak, 
menyangkal peristiwa itu 
tu pernah nggak? 

papah mamahku ditemukan, kayak sama orang tuanya, kan 
mamahku balik ke rumah orang tuanya mbah ku, ke eyang 
kakungku nah terus mungkin waktu itu mereka maksudnya 
para orang tua, eyangku ini membicarakan kalik ya, terus 
yaudah dengan cara mempertemukan kayak mediasi gitu 
mediasi tapi internal gitu, yang ngadain kelurga akhirnya 
yaudah di suatu kesempatan itu mereka akhirnya 
memutuskan untuk mungkin berpisah kalik ya karena yang 
aku tau tu, aku nggak mudeng to ngomongnya apa waktu 
aku masih kecil mungkin aku juga, aku waktu itu cuma 
disuruh nonton tv aja tapi mereka ngobrol gitu gak tau, kan 
aku nganggep e ‘lho tukan mbalik lagi’ kayak gitu, tapi 
ternyata mamahku ditinggal disitu waktu aku pulang, kayak 
gitu. Jadi ya waktu itu aku nganggepnya ‘halah paling cuma, 
itu tu cuma nenangin tok’ gitu lho, nggak, nggak apa ya, 
nggak selamanya kayak gini, mungkin sementara kayak 
gitu lah. Ya mungkin anak kecil ya pikirane kayak gitu. 
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++ 

Terus kapan itu mulai 
hilang dan kamu mulai 
sadar tu kapan? 

Waktu, jujur aja waktu mamah papahku waktu rujuk itu. 
Sempet rujuk. Terus akhirnya nggak kejadian tu lho 

   

Oh yang itu He’e yang kemarin tak certain tu lho.. Terus aku mulai kayak 
ilang gitu lho kayak apa ya yaudah ikhlas gitu. Soalnya aku 
sadar mereka nggak bisa disatukan, kalopun disatukan 
yang kasian anak-anaknya kayak gitu lho terus akhirnya 
yaudah aku mulai hilang aja, rasa-rasa kayak gitu, 
menyangkalnya. Dah harus menerima. 
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Terus waktu saat itu tu 
yang terjadi sama dirimu 
tu saat itu tu apa? 

Yang waktu aku menerima?    

Waktu kamu menyangkal Oh menyangkal, masih menyangkal.. ya tentunya 
menunggu kayak menunggu, berharap nungguin, kapan ya 
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mamah papahku bisa bersatu lagi terus kadang kayak ya iri 
aja gitu lho liat temen-temen punya utuh, kayak berharap 
mamah pulang kapan pulang kapan gitu. Kadangpun kalo 
ketemu ya aku tanyanya soal itu 

Lha saat itu masih boleh 
ketemu? 

Ngumpet-ngumpet kan    

Oh iya ding hehehe Tapi akhirnya ketawan juga karena mungkin itu ya apa 
nggak tau ketawannya gimana mesti kan ketemu di tempat 
umum mungkin ada yang liat atau mamahku cerita ke siapa 
terus nyampein ke papahku  

   

Waktu saat itu kamu 
waktu tahap itu berarti 
kamu, hal-hal yang kamu 
lakuin apa? Kan berarti 
kayak kamu tanya ke 
mamahmu kapan pulang 

Mmm hal yang tak lakuin apa ya? ya ngumpet ngumpet 
waktu ketemu kalik ya, ngumpet-ngumpet ketemu, satu, 
terus kayak pernah kayak sendiri, menyendiri kapan ya 
kayak sedih gitu lho, kayak meratapi, terus tapi aku takut 
buat tanya ke papahku karena papahku kan selalu 
ngelarang untuk ketemu dan eee dan yang dikluarkan 
papahku tentang mamahku kalo ngomong pasti negatif 
semua gitu kayak rasanya pengen berontak kayak ya kalo 
denger itu tu rasanya marah gitu lho, aku tu lahir dari 
mamahku kok malah dijelek-jelekin kayak gitu kan, terus ya 
udah tapi ya sekarang kalo mereka kayak gitu kadang aku 
bilang ‘lha mbiyen ki piye’ aku ngomong gitu ‘bisa sampe 
ada aku, masku mbakku tu piye kok ya tetep dijelek-jelekkin 
gitu nyari apa’ yang tak lakuin cuma itu, aku pengen 
berontak tapi takut jadi aku cuma diem, tapi tu mbatin gitu 
lho rasanya, mungkin sewaktu-waktu aku bakal cerita kalo 
ketemu sama tanteku, adeknya mamahku, karena tu 
mereka yang kayak mendengarkan dengan baik gitu lho 
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Kalo sama papahmu 
enggak? 

Enggak, enggak sama sekali. Karena dulu adeknya 
mamahku malah tinggal disini waktu mamah papahku cerai 
jadi adeknya mamahku tu juga cerai tapi duluan, cewek dan 
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anaknya satu, cewek juga. Tinggal disini juga tapi baik-baik 
gitu. 

Pisahnya? Eee, pisahnya nggak baik-baik tapi hubungannya kita tu 
masih baik, kan itu adeknya mamah terus yang tinggal disini 
kan papah. Ya dulu kan ada mbakku yang cewek ada 
masku, yaudah akhirnya ya aku ceritanya sama adeknya 
mamahku ini. 

   

Hmmm.. jadi pengganti 
ya 

He’em karena kan dia juga mengalami    

Oh iya ya, terus habis itu 
setelah tahap 
menyangkal itu kamu 
pernah merasa kayak ini 
tu nggak adil, kenapa 
harus keluargaku yang 
mengalami kayak gini, 
pernah nggak kamu 
ngalamin itu? 

Pernah sih, pernah. Ya itu sesekali muncul saat ini sesekali 
muncul kalo aku lagi mengalami kegagalan, jadi nggak tau 
kenapa misalnya aku kayak sedang mengalami hal yang 
sulit atau berat atau aku ngalamin gagal terus eee ada yang 
salah di diriku itu aku kayak tak salahin lagi gitu lho masa 
laluku kayak ‘nopo to kok ndadak aku sing koyok ngene’ 
kadang misale aku eee waktu itu apa ya mengalami 
kegagalan tak kasih contoh konkrit. Mmmm apa ya? lali 
sumpah tapi itu tu sering terjadi sumpah. Oh! Waktu ini 
kuliah og waktu kuliah tapi gagal apa aku lupa pokoke aku 
gagal tentang kepercayaan diri lah, ‘iki ki sing marai ki masa 
laluku yo, soale ki yang bikin aku minderan ki iki yo’ kayak 
gitu tu lho nah gitu. 
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Emang kegagalan itu tu 
menyangkut itu? 

Enggak, oh! Kamu masih inget nggak pak R yang aku 
dimarahin didepan umum, itukan bikin aku drop banget 
soale itu tu didepan umum dan aku jadi nggak pede gitu lho 
ngomong bahasa inggris lagi hahaha 

   

Pak R? emang bahasa 
inggris to? 

Enggak, waktu itu aku (matkul), tapi aku ngucapin bahasa 
inggris terus dia kan mbenerin to ‘mbak kan dah mahasiswa 
masak nggak bisa ngucapin gini-gini’ terus aku langsung 
kayak deg kayak menyalahkan diriku sendiri kenapa to kok 
daridulu kok mamah papahku tu nggak ngajarin aku 
kepercayaan diri malah ninggalin aku gini gini gini, kayak 
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gitu. Ya jadi ngedrop terus habis itu ada suatu hal waktu 
kkn, kkn tu aku tu kan berantem to sama sahabatku, sempet 
kayak perang dingin gitulah.. 

Ohh kayaknya tau, 
kayaknya tau 

Tau to? Serumah, tapi tu waktu dirumah itu AA beda banget 
sama aku, beda banget kayak udah nggak kenal lah kayak 
gitu tu lho, ya karena mungkin.. jadi tu kelompoknya dia tu 
ngegrup banget lha sedangkan aku tu disitu kan aku nggak 
kenal sama siapa-siapa, maksude ya kenal tapi tu aku 
deketnya sama AA ya lebih baik apapun yang kurasakan 
kan enak e cerita ke AA tapi ternyata sampek sana tu dia tu 
kayak sama kelompoknya tu berkoloni banget, kalo aku 
masuk tu kelompoknya tu kayak nggak nyaman gitu lho ras, 
misalnya contohnya gini ‘eh aku punya cerita aku mau cerita 
gitu, eh jangan deh nanti aja kalo kita dah kumpul 
berkelompok’ gitu. Kan bikin, padahal ada aku disitu kan 
bikin kayak ‘oh yaampun, yaudahlah aku tak nyingkir aja’ 
kayak gitu lho kayak yaudah aku tu susah kepisah kayak, 
separa.. apa separatis disorder apa apa gitu lho yang aku 
tu ngrasanya itu ik ras nggak tau kenapa kayak susah buat 
ditinggalin. Kalo berpisah kayak nek cah cilik mungkin 
kayak klayu-klayu nah kayak gitu lho  

   

Klayu-klayu tu apa Klayu tu kayak eee misalnya kamu dateng sama anak kecil 
habis mainan terus kamu pulang anak kecilnya nggak 
bolehin kamu pulang. Misalnya anak kecilnya tu ndempel 
banget sama kamu terus kamu tu pulang, lha tapi anak 
kecilnya tu nggak boleh, nggak bolehin kamu pulang gitu 
pengennya kamu disini. 

   

Ohhh gitu Ya itu rasanya tu kayak klayu, merasa kehilangan aja gitu 
lho, mungkin itu yo, kui egois sih aku tapi ya mungkin AA 
harus ehh.. mungkin AA harus kayak punya temen banyak 
nah tapi tu disatu sisi aku tu nggak enak eh nggak sukanya 
tu temen-temennya dia gtiu lho yaudah 
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Karena membuat jauh ya He’em membuat jauh dan caranya kayak gitu lah ekstrim 
banget. Yang tak rasain ya itu nggak bisa ditinggalin aja 

   

Dan itu dan karena itu 
kamu melihat peristiwa 
itu juga kamu ngait-
ngaitin ke masa lalu 

Iya.. jadi apalagi gara-gara ini ya karena aku dah pernah 
ditinggal, ya walaupun ditinggalnya nggak selamanya sih 
tapi tu kayak rasanya kehilangan, makanya aku kayak 
setiap aku merasa gagal, merasa kehilangan, merasa 
ditinggalkan aku tu kayak rasane ‘opo iki ki kayak pengaruh 
dari itu’ gitu. Kadang tu menyalahkan juga. 

 
 
TA 

 
 
Tahap Anger 

 
 
+++ 

Menyalahkan keadaan 
ya 

He’em kalo aku minder gitu gitu ‘ah mbiyen ki sing marakke 
aku minder ki iki’ 

TA Tahap Anger +++ 

Ohh gitu, terus kalo kan 
munculnya saat-saat 
kamu gagal nah kalo 
perasaan mulai 
hilangnya kapan? 

Perasaan kayak gitu?    

He’em Kadang sih hilangnya cepet kalo yaudah kalo aku dah bisa 
mikir lagi sih, kadang kan ada yang sedihnya sedih banget 
jadi tu berhari-hari tu masih ngerasa sedih, berasa gitu lho 
tapi kalo ilang, kalo aku dah bisa menerima sih keadaan 
saat itu lho otomatis ya dah ilang lah pikiran menyalahkan 
jaman dulu otomatis ilang juga. 

   

Kalo saat dulu, kamu 
pernah nggak marah, 
marah waktu deket-deket 
masalah perceraian 
kamu pernah marah 
nggak sama keadaan 
nggak adil gitu.. 

He’em marah-marah tapi di sosmed tapi karena nggak ada 
temen karena saat itu juga masih baru-baru banget dan 
mbakku, mbakku kakakku yang pertama itu kan dulu belum 
tinggal satu rumah lha setelah aku, lha tu tinggal satu rumah 
tu setelah aku ya yang tak ceritain itu, depresi sukanya 
marah-marah. Aku nggak boleh pacaran ras dulu, tapi aku 
ngumpet-ngumpet pacaran karena apa? Karena butuh aku 
butuh temen to buat menceritakan semuanya tapi balik lagi 
papahku kan otoriter jadi aku kan pernah ketawan pacaran 
terus diancem lha itu bentuk otoriternya, ancaman. Lha kalo 
aku diancem kan minder kalo apa apa takut kalo apa apa 

TA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahap Anger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 
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takut lha itu to makane kadang aku menyalahkan kalo aku 
setiap kali gitu. 

TA Tahap Anger +++ 

Terus berarti hal-hal apa 
saja yang terjadi itu 
berarti saat itu kamu 
minder saat kamu gak 
percaya diri karena 
keadaan itu 

He’em    

Terus hal-hal yang kamu 
lakuin udah ding yang km 
ngungkapin di facebook 

He’em, terus sampek, aku malah ngungkapin di facebook 
itu nggak tanggung tanggung gitu lho, kadang biar mbakku 
mbe masku ngeliat gitu lho, karena memang mbakku kan 
penyalur komunikasiku sama mamahku 

TA Tahap Anger +++ 

Lha waktu dulu, 
perasaan marah itu 
hilang tu saat kapan? 

Saat dirumah dah mulai rame, ada adeknya mamahku, ada 
mbakku, apalagi aku punya ponakan to, ponakanku, ada 
orang-orang yang piye ya secara tidak langsung 
mendengarkan gitu lho ya walaupun aku nggak intens 
cerita, dulu tu aku kayak tertutup banget kalo mau cerita tu 
kayak takut karena takutnya diancem tu lho, kalo ketawan 
diancem gini gini, lha tapi lama kelamaan kan aku ngerasa 
kayak ditemenin lha itu tu menurutku dah cukup didukung, 
cukup eee membantu gitu. 

SM 
 
 
 
PD 
 
 
BHL 

Sikap yang 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 
 
Pemahaman 
Diri 
 
Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

++ 
 
 
 
++ 
 
 
++ 

Terus ada nggak masa di 
mana kamu tu kayak aku 
bakal jadi anak baik asal 
mamah sama papah 
rujuk gitu, kayak segala 
cara yang kamu lakuin 
supaya mereka rujuk tu 
kamu pernah ada di 
tahap itu? 

Sek bentar ya tak inget-inget. Enggak sih kayaknya gak 
pernah, aku malah justru eee gini pikiranku adalah ‘halah 
lhawong mamah papahku aja menyakiti aku dengan cara 
itu, ngapain aku kayak jadi anak baik’ gitu. Dulu aku heheh 
iki sumpah memalukan banget dulu aku selalu, dulu aku 
punya satu sahabat dulu waktu SMP dan itu eee dia juga 
mengalami orang tuanya tapi belum cerai, orang tuanya 
bertengkar gitu. Nah suatu ketika dia dateng ke aku dan 
karena kan udah kesebar nih yang di guru BK itu kenapa 
kenapa nah akhirnya satu orang ini yang tak percaya, 
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karena dia juga cerita kayak udah dia udah terbuka sama 
aku nah ternyata sama. Nah akhirnya kita sama-sama 
curhat dan saat itu aku itusih aku nggak malu buat 
mengakui kalo aku tu ngelakuin semua hal yang nakal tu 
sama dia, tapi nakalnya tu nggak, nggak kearah narkoba 
apa apa tu nggak tapi eee si dia tu ngajak aku kamu tau 
metalan nggak? 

Metalan? Hahaha nonton konser metal itu    

SMP? Iya aku SMP kayak gitu, padahal itu dunianya ngepil 
ngerokok narkoba terus shabu kayak gitu-gitu aku tu liat gitu 
lho tapi ya untungnya aku nggak kegeret ke situ gitu. Terus 
itu aku nakal banget sih, lha itu aku berontaknya itu, selain 
aku marah-marah, marah-marah kan itu aku baru-baru aja 
terjadi waktu di facebook itu, gara-gara barusan terjadi terus 
aku gaktau buat apa terus marah-marah karena ada 
sosmed kan. Lha terus yang terus kedua aku semakin gede 
semakin gede semakin tau dan akhirnya punya temen dan 
temennya ternyata sama yang kita ngerasain hal yang 
sama gitu lho. Terus aku kayak ke semuanya kayak semua 
hal yang tak rasain ceritanya sama dia, dia yang merusak 
aku maksude dia yang mengenalkan dunia itu, ee dia yang 
ngenalin aku ke dunia itu gitu lho. Ternyata dia juga 
pemakai dia ngerokok, dia free sex, itu SMP, SMP kelas 3 

   

SMP? Cowok apa 
cewek? 

Cewek. Dan sekarang.. separah itu, sekarang dia jadi 
penyanyi café yang sukses hahaha sedangkan aku sedang 
berjuang skripsi bro dia udah sukses hahaha 

   

Hahah penyanyi café ya Ya itu, nanti kutunjukkan. Jadi dia ngenalin aku, aku pernah, 
aku pernah nyoba ngerokok, aku pernah nyoba sisha, tapi 
pada akhirnya sisha itu kan ternyata ya biasa mbakku pun 
biasa gitu lho, nggakpapa yaweslah, tapi yang ngerokok ini 
aku dah nggak suka duluan waktu pertama nyoba dan 
batuk-batuk akhirnya udahlah nggak, kamu aja aku nggak, 
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aku tu disini karena aku mungkin piye ya kesepian, 
kesepian kan jadi yaudah aku nyari yang rame-rame gitu 
yaudah aku di apa di dulu di TBRS di konser metal itu pun 
aku punya gerombolan yang bener-bener kayak gitu ras, 
bener-bener kayak ngrokok di depanku, kayak.. kayak 
ngepil di depanku, minum-minuman keras juga di depanku 
kayak gitu gitu lha. 

Tapi yang lainnya 
seumuran sama kamu 
juga apa? 

Enggak, ada yang.. ada yang lebih tua ada yang adek kelas 
juga jadi lewat dunia itu juga aku belajar berteman nggak 
semuanya jelek tapi mereka juga eee piye ya mungkin 
karena mungkin karena orang jalanan, yo rusuh gitu lho 
piye ya aku bisa mengambil gitu mengambil hikmahnya 
ternyata ya banyak yang lebih parah dari aku gitu lh bahkan 
ada yang kasusnya tu ya lebih rumitlah dari aku dan dia bisa 
berlari piye ya melampiaskan ke hal itu ya karena hal yang 
sama, sama aku cuma lebih parah jadi ya aku belajar 
bersyukur, satu, belajar berteman, dua, belajar juga ee apa 
ya belajar bersyukurnya bejo wae aku tu masih ditahap ini 
belum separah dia, tapi bersyukur kedua nya aku nggak 
terjerumus hal-hal itu kayak gitu. Yaudah aku bisa melihat 
mana yang benar mana yang salah tapi di dalam yang salah 
itu tu aku juga liat itu lho dibaliknya tu ada apa gitu. Itu tu 
sisi gelapku ras hahaha 

   

Tapi untung kamu nggak 
terjerumus ke situ 

Enggak, untungnya enggak, sempet aku nyobak itu to yang 
ngerokok itu tapi aku wis rak gelem aku gitu. Karena apa 
aku ingetnya papahku perokok berat terus jantung masuk 
ICU mosok aku meh melu-melu terus aku juga waktu itu 
tersadar keluargaku wis rumit mosok aku yo melu rumit 
terus aku dahlah gausahlah mending.. aku ikut kayak gini 
aja tu mesti kalo papah mamahku tau mereka mesti pikiran 
apalagi aku terjerumus kayak gitu lho jadi yaudah. Tapi 
waktu itu nggak tau aku kok nyaman sama hal.. di dunia itu 

   



 
 

155 

 

tu nggak tau. Itu mungkin rame, dan satu dan kebanyakan 
mereka itu satu nasib sama aku 

Jadi merasa ada temen 
gitu 

He’em kayak ada temen gitu    

Kamu pernah nggak 
ngerasa atau ada usaha 
yang dilakuin untuk 
membuat rujuk? 

Ya per.. pernah nggak ya.. mungkin usahanya.. nggak 
pernah sih. Pernahnya tau-tau mereka rujuk tanpa, tanpa 
piye ya mungkin secara nggak langsung itu karena aku aku 
kan sendirian disini mamahpapahku ehh dan papahku kan 
dinas keluar kota ya itu sih cuma itu tok, tapi usaha papahku 
kan dinas keluar kota ya itu sih cuma itu tok, tapi usaha 
yang tak lakuin nggak sih nggak pernah. Nilai bagus ya 
nggak bagus-bagus amat hahahaha 

   

Udah menthok ya 
hahaha 

He’e hahaha kandani og apalagi matematika bro no no no    

Terus kalo pernah nggak 
kamu merasa kamu 
depresi, kemarin 
kayaknya kamu cerita 
sempet.. 

He’em ya waktu kebanyakan waktu aku masa-masa 
depresi tu baru-baru terjadi perceraian sih, sesaat itu. Kalo 
setelahnya kan aku pernah cerita setelah terjadi perceraian 
kan rumahku sepi akhirnya aku tinggal di tanteku kan 3 
bulan terus baru di rumah lha yang jadi.. justru yang aku 
merasa depresi yang waktu di tanteku itu, karena itu ya 
baru-baru to terus aku facebook an, itu ya waktu depresi itu, 
semakin depresi lagi aku ndenger orang tuanya temenku 
ngomong kayak gitu ‘CA tu dari keluarga yang nggak bener’ 
tu semakin kayak yo rasane menyalahkan diri sendiri tapi 
nggak bisa gitu lho aku ki cuma korban lho disini kayak gitu. 
Kenapa aku nggak bisa ngapa-ngapain? Ya aku bukan 
siapa-siapa.. aku bukan.. seharusnya bukan aku yang 
disalahkan ya tapi orang tuaku, ya tapi tu orang tuaku lho 
yang ngasih aku perhatian, jadi kayak salah benar salah 
benar kayak gitu-gitu terus, muter mbulet mbulet kayak 
nggak bakal brenti gitu lingkaran setan. Nah itu, nggak 
bakal brenti.  
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Kesedihannya tu 
sedalam apa? Sampe 
kamu tu ngapain, hal-hal 
apa yang kamu lakuin? 

Eee.. apa ya ya sampe marah nggak tau sama siapa terus 
akhirnya marah-marahnya di facebook sama kadang waktu 
itu kalo mandi nangis sampek.. karena nggak tau yo piye 
ya.. yang tak tangisin ya semuanya tapi tu cara 
ngeluarinnya apa nggak tau yaudah akhirnya.. kalo mau 
nangis di kayak gini maksudnya nggak pas mandi tu kan 
keliatan nah aku nggak mau keliatan jadi makanya waktu 
nangis eh waktu mandi mesti nangis. Kayak gitu kayak 
merenung aja gitu lho. 

TA 
 
TD 

Tahap Anger 
 
Tahap 
Depression 

+++ 
 
+++ 

Lha kamu nggak 
menceritakan ke 
papahmu atau ke 
tantemu? 

Ke tanteku ya cerita tapi sulit gitu lho di.. banyak yang tak 
pikirkan tapi sulit untuk diungkapkan. 

TD Tahap 
Depression 

+++ 

Terus perasaanmu itu 
mulai hilang saat kapan? 

Perasaan depresi mulai hilang.. setelah perceraian kan 3 
bulan di tanteku terus masa depresi karena tanteku waktu 
itu juga punya anak, lha kan aku nggak bisa dong.. dengan 
keadaan.. keadaannya menengah ke bawah tapi emang 
untuk, untuk numpang maksude aku numpang sebentar tu 
cukup tapi nggak bisa semewah kalo aku di rumah ini. 
mewah haha nggak seenak di rumah ini gitu lah. Terus yang 
penting ada temen karena ada adek-adekku juga to, anak-
anaknya tanteku kan umurnya sepantaran lah sama aku 
terus apa tadi pertanyaannya lupa? 

   

Hilang.. Oh hilang waktu malah udah mbalik ke sini, jadi 3 bulan 
ditanteku itu kan ya mungkin lama kelamaan membaik terus 
eee karena mbakku tau kan aku marah-marah di facebook, 
mbakku sama suaminya sama anaknya ke sini, kakakku 
yang cowok.. ya emang sih aku ditanteku kakakku sama.. 
kakakku yang cowok sama papahku disini berdua, emang 
dah daridulu disini terus mereka kan pada pulang disini 
kecuali mamah yaudah kan disini tapi tanpa mamah tapi 
ada mbakku eee.. kacek sebentar tanteku yang dari eeh 
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dari mamahku ke sini juga jadi akhirnya rame nggak 
kesepian, kesepianku tu karena ya kehilangan sosok ibu tok 
gitu lho tapi karena di tanteku keadaannya juga malah lihat 
to tanteku sama anak-anaknya, maksudnya aku malah lihat 
to seorang ibu sama anak-anaknya kan malah bikin depresi 
disini kan aku kumpule sama kakakku terus ada anaknya 
tanteku juga tanteku yang dari mamahku jadi ya yaudah 
kayak wes gini wae dah cukup terus ditambah let sebentar 
itu kan aku SMP kelas berapa itu kan mamahku mbalik lagi 
yaudah akhirnya lega gitu, kayak itu mulai hilang sih, rujuk. 
Malah setelah rujuk kan pisah lagi aku malah ikhlas kalo 
mereka pisah, gitu. Itu perjalanannya hehehe bingung 
nggak ras? 

 
TD 

 
Tahap 
Depression 

 
+++ 

Lha berarti kamu yang 
depresi sama yang 
marah ni duluan mana? 
Marah sama keadaan 
marah iri sama yang lain 
atau itu bersamaan? 

Bersamaan deh kayaknya.    

Terus kapan kamu eee 
pernah merasa itu udah 
menerima kan kamu tadi 
udah menerima lha 
kapan perasaan itu 
muncu? 

Setelah kan mamahpapahku rujuk terus bertengkar lagi 
terus setelah itu sih menerima. Oh ya, belum.. satu hal yang 
belum aku certain.. jadi waktu aku di tanteku terus papahku 
pulang eee papahku pulang, aku pulang ke rumah ini, 
itukan masa masa papahku dah punya pacar.. eh dah 
punya pacar lagi gitu, lha terus eee mereka sempet nikah, 
papahku sempet nikah lagi lha terus hal yang bikin mereka 
rujuk tu itu. Jadi aneh kan? Jadi waktu papahku nikah, 
mamahku nangis mungkin ya maksudnya ya itu dulu 
mantan suamiku aku pernah jatuh cinta sama dia, dia udah 
nikah lagi lho, kayak gitu kan mesti nangis. Tak tanyai lho 
napa mamah nangis kalo udah ikhlas, waktu ditanyain dah 
ikhlas, dah ikhlas kalo papahku nikah dah ikhlas tapi 
mamahku waktu hari H nya tukan dirumahnya bulekku 

TAc Tahap 
Acceptance 

+++ 
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kayak mbahku tapi dah sodara jauhku gitu lah dititipin disitu 
gitu. Padahal tadinya disini, emang papahku punya rumah 
lagi buat istrinya yang baru. Lha saat itu kan yang aku bilang 
papahku dinas di.. emang dinasnya di Klaten gitu di luar 
kota tapi posisinya papahku menghidupi istrinya yang baru 
selain aku. 

Di Klaten? Enggak-enggak, di Klaten tu nggak sama istrinya, istrinya 
di Semarang karena sama-sama kerja sih. Nah terus 
kenapa bisa rujuk lagi itu karena papahku tau waktu nikah 
itu kan nangis mamahku, aku cerita terus lha kenapa ya 
kayak gini gini gini nah terus yang ke dua eee ternyata 
istrinya yang baru ini kayak ngereti uangnya papahku gitu 
dan itu jahat banget sih. Aku pernah mengalami tu jadi 
karena aku anak terakhir yang paling deket sama papahku, 
aku disuruh tinggal di rumah yang baru ini sama mamah tiri 
tapi seminggu aku tinggal aku dah nggak tahan, aku telfon 
mbakku suruh pulangin ‘tolong to mbak aku tu nggak 
kerasan disini gini gini gini, tapi jangan bilang mamah, mbak 
DN aja yang njemput aku’ saat itu aku bilangnya gitu. Tapi 
mbakku ngomong sama mamahku, mamahku marah-
marahlah sama papahku, marah-marah ‘iki rak di..’ sumpah 
ras nggak dikasih makan, cuma makannya indomie, terus 
cuma nasi bungkus kayak nggak kamu tau ibu rumah 
tangga rak iso masak rak? Yo kui, sumpah bener-bener 
beda banget. 

   

Soalnya papahmu nggak 
tinggal disitu? 

Enggak, jadi aku ditinggal berdua tok. Yaudah akhirnya aku 
mbalik lagi kan, mbalik ke sini dengan karena mamahku 
marah-marah ke papahku, papahku tau ternyata kelakuan 
istrinya tu gak baik, bertengkar, bertengkar ternyata 
uangnya pokoke ada sejumlah uang sama hartanya 
papahku lah dibawa sama dia, papahku pulang kesini 
dengan keadaan wis.. akhirnya beberapa hari setelahnya 
kan aku udah disini, beberapa minggu setelahnya papahku 
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mbalik lagi dengan keadaan ada mamahku disini. Papahku 
mbalik kesini sama nangis udah hancur kayak gitu lah yo 
piye lah kalo laki-laki kayak gagal lagi gagal lagi gitu lho 
terus mamahku mungkin liat saat itu papahku dah nggak 
berdaya iki ki kudu ditulungi soalnya dah kayak ngedrop 
banget sampe sakit gitu lho, yaudah itu masa rujuknya 
mereka. 

Lha sama istrine yang 
baru ini? 

Cerai, rumahnya mobilnya wis dikasih semua    

Padahal baru berapa? 3 bulan    

Tapi kelakuan e wis.. He’e wis kethok, jadi dulu anak buah papahku    

Oh… lha kamu sempet 
tinggal sama dia berapa 
lama? 

Seminggu, aku nggak tahan. Kayak nggak dimasakin gitu 
lho, paling yo mi ‘ni ada indomie, masak sendiri ya’ aku 
pernah mengalami hal itu, gilak hahaha ngeri. Terus tidur, 
waktu tidur ras, nggak diajak ngobrol dia main hp terus 
ternyata kan setelah papahku sama dia cerai diketahui kalo 
dia punya suami sirih, gila nggak? Dah punya anak. jadi 
uangnya papahku tu buat ngehidupin mereka. Suami 
sirihnya tukang belanja. 

   

Mungkin papahmu juga 
merasa kalo istri.. 
mamahmu tu jauh lebih 
baik daripada istri 
barunya 

He’e jauh lebih baik, lha terus mungkin mereka pengin 
nyoba lagi kan. Oh sempet, sempet kayak ada masa ‘wis 
lah bulan madu kono’ anak-anaknya memberi waktu 
berdua, pergi berdua, kadang mamahku waktu itu kan dah 
buka kamu tau manggala gak? 

   

Makanan itu? He’e foodcourt gitu, mamahku tu buka disitu. Iga bakar, 
daridulu emang mamahku kayak buka di kantin terus punya 
stand di manggala terus kalo apa ya ada bazaar, bazar 
makanan gitu ikut kayak gitu gitu, emang mamaku kuliner, 
jagonya ya dikuliner gitu. Yo itu, papahku dulu ya 
ngembangin ke mana ke mana gitu ke pertamina pernah, 
polda pernah, gado-gado, gudeg semuanya di ituin. Kayak 
gitu lah. Waktu rujuk itu tu bener-bener kayak jaya-jayanya 
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mereka kayak gitu lho ya walaupun setahun ada sih ya 
nggak bertahan lama lah intinya. Yaudah akhirnya buka, lha 
kan selama mereka pisah kan mamahku punya pacar juga 
lha terus papahku tau terus akhirnya cut, dah bertengkar 
lagi to dah mulai bertengkar lagi terus yaweslah aku 
menyadari mereka wataknya yang nggak bisa dirubah. 
Yawes. 

Beda banget ya mbe 
mamah tirimu, nggak 
bisa masak. 

Kandani og, jauh banget dan lebih muda. Aduh kayak 
cewek-cewek ngono lah, mbak-mbak ngono. Orang sama 
mbakku aja kacek e tiga tahun 

   

Oh ya? ya kayak 
kakakmu lah 

Makanya hahaha    

Berarti udah mulai 
menerima saat itu? 

Saat itu    

Saat yaudahlah emang 
nggak bisa dipersatuin 

He’e, yo susah, susah kalo ketemu bertengkar terus. Ada 
sempet nggak bertengkar karena mereka ada kayak karena 
papahku kan ada di masa sulit lha mamahku menghibur 
gitu. Itu nggak bertengkar lho, tapi setelah itu, tau mamahku 
punya cowo lagi, nggak bisa, papahku nggak bisa terima. 
Lha tapikan mamahku mikir dong ‘lho aku mbo tinggal nikah 
wae aku rak ngopo-ngopo lho mung nangis, aku ki juga 
pengin’ gitu ‘salah mbiyen kayak eee ngantemi aku’ gitu 
mesti gitu intinya kluar 

   

Oo mbalek lagi ke yang 
dulu 

He’e mbalek lagi, yawes akhirnya ya udah nggak bisa dan 
itu bertengkarnya dimobil masalahnya, yang setelah rujuk 
ada aku ada anaknya adeknya mamahku. Kan setelah.. 
piye ya tak certain runtunnya aja ya biar kamu nggak 
bingung. Jadi papah mamahku cerai, 3 bulan aku tinggal di 
tanteku karena papahku kan juga menenangkan diri podo-
podo depresine ngono lho lha nek masku kan karep-
karepmu gitu lho, masku dah besar dan itu 3 bulan aku 
ditanteku terus aku dipulangkan karena mbakku masku ke 
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sini semua terus let sedelok ada kasus adeknya mamahku 
di kayak diusir sama suaminya pokoke cerai lha rumahnya 
yang paling deket tu sini akhirnya pulanglah ke sini dan 
papahku juga mau menerima gitu yaudah terus tinggal, jadi 
dirumah ini adanya papahku, kakakku kedua yang cowok, 
mbak keluarganya mbakku yang pertama, anaknya 
suaminya tinggal disini terus adeknya mamahku sama 
anaknya. lha terus rame banget sumpah disini terus habis 
itu beberapa itukan proses beberapa bulan akhirnya 
papahku kan nikah lagi ya itu to waktu aku pulang kesini tu 
papahku udah rasan-rasan mau nikah lagi, mau nikah lagi 
dan itu papahku juga diangkat, diangkat pangkatnya terus 
di dinasin diluar kota gitu lho naik pangkatlah intinya, karena 
itu kan aku sendirian disini yo nggak sendirian si 
sebenernya, rame tapi kan lebih enak kalo ada orang 
tuanya kan soalnya kan nggak ada orang tua, mamahkulah 
ditaro disini. Nah pas proses disini, mamahku juga ditanyain 
dan tau kalo papahku mau nikah lagi, bilangnya ikhlas ya 
itu to kayak yang tak ceritain tapi ternyata nangis. Dah jadi 
gantian, hari biasa mamahku disini tapi hari jumat sabtu 
minggu mamahku di rumahnya orang tuanya 

Soalnya papahmu 
pulang? 

He’e soalnya papahku pulang. Gitulah gantian tapi lama 
kelamaan terus kan berantem tu papahku dah nikah tu 
papahku berantem gara-gara aku yang seminggu disana 
itu, aku nyoba tinggal disana gitu, awalnya baik tapi 
akhirnya enggak, berantem terus balik ke sini waktu hari-
hari biasa waktu ada mamahku terus yaudah akhirnya 
karena rumahnya mobilnya udah nggak wis rak iso meneh 
dijipuk gitu lho terus akhirnya disini tinggal memperbaiki 
semuanya terus yo udah belajar dari semuanya. Padahal 
rame banget jadi ada mamahku, papahku, adeknya 
mamahku sama anaknya, ada mbakku sekeluarga, masku 
rame disini. Terus habis itu pernah ya itu kan rujuk to masa-
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masa rujuk, rujuknya tu setahun lebih lah tapi nggak sampe 
setaun terus berantem lagi mamahku pergi eee mbakku 
eee tanteku sama anaknya juga ikut mamahku akhirnya 
yaudah sampek sekarang. Terus mbakku kan mbakku kan 
cerai juga to ninggalin rumah ini sama suaminya yang baru 
terus aku bertiga tok disini lama-lama sepi lagi.  

Tapi kan kamu udah 
menerima? 

Udah menerima yo sejak jauh-jauh sejak mereka rujuk lagi 
tapi nggak bisa itu. Ya udah berarti waktu itu aku dikasih 
kekuatan juga sih sama mbakku masku, ngomongnya 
‘yowes berarti tu Tuhan udah ngasih kesempatan ke kita 
untuk ngerasain lagi mamah papah dirumah ini’ kayak gitu. 
Wes itu lah, ngeri banget lah rasane. Kayak ada.. kayak 
otomatis tu pas mereka rujuk tu mbak masku aku jadi akur 
gitu lho 

TAc Tahap 
Acceptance 

+++ 

Kan saling melindungi He’e saling melindungi, terus hiii seneng banget gitu lho 
keadaan ini mbalik lagi tapi ternyata enggak. Yaudah 
setelah itu ‘wis yo dek rakpopo’ seenggaknya Tuhan pernah 
ngasih kesempatan, kayak gitu. 

   

Tapi perasaan.. eh nggak 
jadi hahaha eee tapi 
perasaan itu pernah 
kayak kamu udah 
menerima nih nanti kamu 
menyangkal lagi kayak 
mbalik gitu pernah 
nggak? 

He’e ya waktu aku mengalami kegagalan, minder gitu terus 
ditinggalkan 

   

Jatuh ke tahap marah 
lagi? 

Marah lagi, menyalahkan yang dulu, njajal.. kayak 
menyangkal ya misalnya nek ‘njajal mbiyen rak ngene’ gitu. 
Kadang kalo ada masalah sama pacarku yang sekarang, 
jadi merasa menyalahkan ya itu menyalahkan dulu. Marah 
gitu. Nggak adil banget gitu 

TA 
 
TA 

Tahap Anger 
 
Tahap Anger 

+++ 
 
+++ 
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Tetep mbalik ya.. Tetep mbalik nggak bisa kayak rasane ki koyok ah aku ki 
kayak gini ki mergo mbiyen ki lho 

TA Tahap Anger +++ 

Kalo ada masalah yang 
mbikin kamu drop 

He’em.    

Tapi sebenernya kamu 
udah menerima keadaan 
itu, maksude udah 
menerima itu sebagai 
bagian dari dirimu 

Udah, iya. Tapi yang susah tu kayak masalah-masalah 
setelahnya tu lho kayak ya efeknya tu dampaknya panjang 
lho nggak cuma saat itu aja sampe sekarangpun aja kadang 
masih suka menyalahkan kayak menimbang-menimbang 
ini pengaruh dari itu 

   

Tapi setelah kamu udah 
bisa menerima tu apa hal 
baik yang kamu dapatkan 
dari itu? 

Setelah aku menerima diri.. ikhlas sih lebih ikhlas, terus 
lebih legowo kalo liat kalo dulu kan kalo sebelum ikhlas aku 
kalo liat ibu gitu masih suka nangis, kalo mau cerita malu, 
menutup diri, nah sekarang aku lebih terbuka aja, lha nopo 
ya aku memang kayak gini og, aku emang ya itu to dulu kalo 
ada orang tua temenku yang bilang kayak gitu, aku malah 
pengin kayak membuktikan kalo aku nggak kayak gitu, kan 
keluarga.. kan orang tuaku tok keluargaku orak ngono ki 
lho, aku tu enggak juga, aku juga bisa.. seorang yang 
pernah jatuh tu bisa berhasil juga gitu lho. Amin amin, ya itu 
ya tak tanemin waktu aku pacaran sekarang, itu berulang 
kali ras aku ditinggalin karena pacarku nggak kuat, pacarku 
yang dulu-dulu, pacarku nggak kuat sama masalah yang 
ada di rumah ini kayak gitu. 

TAc 
 
 
TAc 

Tahap 
Acceptance 
 
Tahap 
Acceptance 

+++ 
 
 
+++ 

Emang ikut merasakan? Karena kan aku selalu cerita dong, kalo punya pacar pasti 
kamu juga sering kan cerita gitu kalo ada masalah cerita, 
yang sampe sekarang kuat ya cuma yang terakhir ini. Dulu 
selalu aku cerita tentang ini ini bilangnya tu kayak malah 
lebih menggurui gitu lho, nggak bikin aku tenang malah 
terus akhirnya kan nggak tahan, menyerah gitu. Sulit lho 
untuk kayak sulit lho untuk orang yang tau keadaanku 
apalagi yang mau masuk ke kehidupanku kan harus tau 
harus mengalami harus ikut merasakan lha itu kan sulit to 
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yaudah. Yang kuat sampek sekarang ya cuma yang terkahir 
ini 

Lama ya sama yang 
terakhir ini? 

Hampir lima, hampir lima tahunan    

Aku mendukung kamu 
sama yang ini 

Amin ya ini dari awal aku bilang, kalo kamu nggak pengin 
serius, nggak usah. Aku, aku eee aku nyari yang mau 
memperbaiki yang mau ndukung aku biar nggak kayak dulu 
biar nggak kayak mamah papahku 

   

Berarti dia slama ini juga 
ndukung kamu 

He’e bantuin aku terus ‘ya ya’    

Tapi dia juga dah deket 
banget to sama 
keluargamu, sama 
ponakanmu juga 

Iya sih, terus kalo.. aduh… kalo yang terakhir ini tu kayak 
lebih nerima gitu lho sampe ‘kok kamu nggak capek-capek’ 
gitu lho ‘yang lain tu dah mundur, kamu nggak mundur’ 
berulang kali ada masalah, terus tapi dia tu nggak ikut-ikut, 
ya nggak ikut campur tapi nggak meninggalkan gitu lho tapi 
tu ada di sampingku terus ya aku terharunya adalah ‘ini tu 
sulit lho tapi kamu kok bisa’ terus ‘yak an aku dan dah janji 
mau wujudin’ gitu yaudah yang tak yang tak.. ‘ya aku fokus 
ke mimpimu aja’ gitu ngewujudin bareng-bareng aja gitu. 
Dan dari sini dia juga bilang ‘dari sini aku juga belajar besok 
aku harus gimana’ yawes sama-sama ya. aku terharu kayak 
nggak habis pikir gitu lho yang lain aja tu mundur padahal 
tu dia paling yang sebelumnya kamu tau anak psikologi juga 
keluarga dari psikologi juga tapi dia meninggalkan. Dia 
meninggalkan malah nyelingkuhin aku karena bilangnya 
aku ngerusak hubungan kayak piye ya kayak dampak buruk 
sama hubungan ini, jadi tu semua yang tak laluin tu 
misalnya ada masalah sama pacarku yang dulu-dulu itu 
mesti buat cerminanku ya mamahpapahku, ojo koyok 
ngene, aku udah, aku udah cukup lho kayak gini, janganlah 
kayak gitu. Tapi dia nggak terima gitu lho, yaudah ya 
semuanya ya itu lagi semuanya tak ungkit-ungkit karena itu 

BHL Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

++ 
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yang buat cerminan aku. Jujur aja aku nggak bisa 
melupakan hal itu gitu lho dan itu buat cambuk tapi buat 
belajar juga, nggak semua bisa nerima kecuali yang terkahir 
ini 

Berarti itu sangat bantu 
kamu, karena kan kalo 
ada masalah dia ada 
walaupun nggak bantu 
nyelesaiin tapi tetep ada 

He’e tetep ada. Cuma gitu sih yang terakhir ini aku mulai 
legowo mulai deket sama Tuhan mulai kayak tenang lebih 
tenang dari sebelumnya sama ini. karena yo yang ngenalin 
aku kayak koor gereja, pelayanan, dia.. 

BHL Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

++ 

Satu gereja? Enggak sih, tapi dia kayak bantu banget gitu lah. Kayak aku 
diajak ke OMK nya dia kebetulan dia kayak koordinator 
OMK. Kayak gitulah, mau nggak mau kan karena dia 
coordinator kadang pacarannya tu sama mereka sama 
OMK OMK nya mereka gitu 

   

Tapi malah 
bertumbuhnya kan dalam 
hal yang baik 

Iya puji Tuhannya iya    

Oke udah dulu untuk hari 
ini.. 

Oke siap    

 

Wawancara ketiga subjek CA 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Oke, mari kita lanjutkan Mantul    

Mau tanya dulu dari yang 
nglengkapi kemarin sih 

He’em    

Kan kamu sempet bilang 
waktu merasa gagal 
terus he’e itu kan kan 
menyalahkan diri, 
menyalahkan yang lalu-

Terpuruk, ya terpuruk sih, yang jelas tu kayak meratapi gitu 
lho, ya menyesali tapi nyalahin siapa gitu lho. Nah bingung 
to terus yang tak lakuin itu mmm malah lagu galau ik 
ndengerin lagu galau gitu. Jadi tu malah makin down gitu 
lho kayak nyari hal yang biar bisa aku tangis yang bisa lega 

TD Tahap 
Depression 

+++ 
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lalu lagi marah lagi nah 
waktu itu tu kamu eee 
apa yang terjadi dalam 
dirimu terus kamu 
ngapain gitu? Maksude 
saat itu tu kamu merasa 
gagal, saat itu kamu hal 
apa yang terjadi dalam 
dirimu? Atau kamu 
ngapain gitu? 

gitu karena aku pernah maksain, maksain kayak dah ah 
seneng-seneng tapi tu tetep aja, seneng sih sesaat tapi 
setelah itu malah jauh lebih sedih lebih terpuruk kayak 
yang.. yang tak lakuin kayak seneng-seneng tu kayak 
nggak ngobatin sama sekali malah tambah parah gitu lho 

Jadi mending.. Mending yo wis biar.. biar lega sek nangis dulu hari ini, 
besok seneng-seneng kayak gitu sih 

   

Ohhh Kayak gitu, tapi besok-besok muncul yo nangis lagi gitu 
hahaha 

   

Tapikan paling nggak kan 
saat itu dah lega 

He’e dah lega    

Terus habis itu leganya 
kapan? 

Leganya kalo dah kayak emosinya keluar semua terus apa 
ya.. kayak ada, ada sesuatu yang buat aku melampiaskan 
gitu lho, satu, yang kedua ada yang eee ndengerin aku 
cerita, biasanya aku yo cerita juga sampe nangis sampe.. 
ya sampe nangis sampe marah-marah sampe berapi-api 
gitu apa.. ceritanya gitu hehehe terus yaudah akhirnya yo 
lega sedikit sih paling lama-lama tu sembuhnya kalo aku 
dah lupa sama masalah itu 

   

Mmm, biasane berapa 
lama? 

Itungan hari sih paling, satu dua tiga harian, nggak lama-
lama, kalo.. tapi tergantung juga masalahnya, kalo 
masalahnya masih diungkit-ungkit atau masalah yang 
muncul suatu saat gitu lho, kayak misale mmm aku sakit 
hati sama satu orang lha tapi ketemu orang itu setiap hari 
lhaa itu kan.. nungguin aku lupa dulu kayak gitu 

   

Tapi kalo kayak yang 
masalah kampus itu? 

Ya paling cerita, minta solusi ke mamah atau minta solusi 
ke temen terdekat apa.. kalo papah jarang banget aku 
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cerita, takut hahaha sumpah, orang yang tak takutin buat 
cerita tu ya papah terus.. soalnya eee beliau lebih dominan 
pasti, jadi nggak.. nggak bisa kalo mendengarkan 

Kayak menggurui? He’e malah menggurui kan males to, ya bukan males sih, 
bukan.. bukan itu yang tak cari lha yang tak cari cuma 
ndengerin kalo bisa ya ngasih solusi tapi yang utama bisa 
nenangin aku lha itu mamahku terus temen deketku sama 
satu lagi sepupuku yang rumahnya *nama tempat* to, 
anaknya tanteku yang dulu dari kecil aku juga udah tinggal 
disitu 

   

Ohh sepupumu, 
seumuran sama kamu? 

Atas eeh bawahku satu tahun.    

Ohhh. Oke oke lanjut 
terus mmm penghargaan 
atau pencapaian apa 
yang udah kamu raih? 
Termasuk, itu termasuk 
kayak naik kelas 

Ohhh gitu.. terserah pokoke dalam hidup?    

He’e yang kamu merasa 
bangga.. 

Aku nggak pernah tinggal kelas hahaha karena kalo 
dibanding kakak-kakakku, kakakku tu bandel-bandel tu lho 
bermasalah sama guru BK, bermasalah.. bener-bener 
bermasalah guru BK tu kayak berantem, mbolos, cabut 
kayak gitu, bener-bener anak nakal kalo di sekolahan terus 
nggak naik kelas, pindah kelas eh pindah kelas, pindah 
sekolah berapa kali jadi menyusahkan orang tuaku gitu lho 
hahaha dan pencapaianku masuk psikologi sih 

PK Pengaruh 
Kesuksesan 

++ 

Kenapa kamu bisa 
menganggap itu sebuah 
pencapaian? 

Karena yo menemukan jalan buat diriku sendiri terus 
kuliahku juga nggenah, termasuknya kalo di keluargaku 
nggenah gitu lho karena ya dilihat lagi kalo satu-satunya 
orang, satu-satunya anak yang berhasil dalam pendidikan 
cuma aku. Ini itungannya berhasil lho mbuh-mbuhan waktu 
di psikologi pekok hahaha soalnya mbakku dulu lulus SMA 

PK Pengaruh 
Kesuksesan 

++ 
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di, di apa, apa ya les in computer tu lho LPK tu lho, LPK ato 
apa gitu, dikursusin computer tu ikut sih, udah dibayar tapi 
mbolos, jadi nggak mau kuliah maunya dikursusin 

Ya itu kan LPK kursus 
atau kuliah? 

Kursus eh bukan ding bukan LPK, bukan bukan bukan LPK 
berarti pokok e kursus computer tapi Namanya apa gitu. 
Dulu dikursusin computer maksudnya biar kamu nek kerja 
kan semua udah pake komuputer walaupun lulusan SMA 
kamu menguasai komputer tapi nggak dimanfaatkan gitu 
lho jadi yo papah.. mamah papahku kayak gelo gitu terus 
kalo masku lulus sih lima tahun ya terlambat sedikit, mbayar 
tapi hahaha 

   

Oh yo? Hahaha penting 
usaha 

He’e jadi dia luluspun blong gitu lho otaknya hahahha 
yaudah ya apa ya pencapaian berikutnya aku bisa aktif di 
gereja, satu satunya anak papah mamahku yang aktif di 
gereja yang mau ikut OMK, pelayanan, yang mau aktif aku. 
Terus pencapaianku bisa ya walaupun belum sempurna 
bisa melewati cobaan yang bukan cobaan sih ya emang ini 
kayak gitulah emang garis hidupku kayak gini tapi ya aku 
bisa melewati dengan caraku sendiri yo walaupun sering yo 
sesekali muncul kayak sedih, terpuruk yang tadi tu merasa 
gagal tapi yaudah kayak ya itu buat aku kuat gitu aja dah, 
sama bisa masak dah karena ditinggal itu 

 
 
 
 
 
PK 

 
 
 
 
 
Pengaruh 
Kesuksesan 

 
 
 
 
 
++ 

Ya bener haha sumpah 
tapi enak lho masakanmu 

Yang kapan to? Ayam? Chicken buttercorn?    

He’e Oo yayaya hahah    

Aku makmur jadi anakmu Hahaha    

Dah jadi ibu rumah 
tangga yang baik kok 
haha 

Wejian, ngeri banget tapi nggak ada uangnya percuma 
pusing hahaha 

   

Lho nanti hahah Oh nanti ya hahaha    

Terus kalo eee berarti 
apa yang pencapaian 

Ya he’e walaupun, maksudnya nggak terpuruk setiap hari 
tu enggak tapi kan sesekali, sesekali muncul, tapi itu tu 
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yang tentang apa 
mengenai perceraian 
berarti kan kamu dah 
bisa melalui itu, itu juga 
termasuk pencapaian 
kan tadi.. 

sudah lumayan dari yang dulu, yang dulu kan masih 
kekanak-kanakan jadi di umurku yang sekarang aku dah 
bisa ambil hikmahnya dari kejadian itu, kayak gitu. 

PK 
 

Pengaruh 
Kesuksesan 

++ 

Terus pernah merasa 
gagal gak? 

Pernah, gagal dalam?    

Dalam hal apa aja, 
mengenai perceraian 
boleh apa apa aja boleh 

Oo boleh eh boleh haha pernah gagal. Ya ini to skripsi    

Ooo yaampun Ya bukan, bukan gagal sih tapi merasa salah dalam 
menentukan pilihan, gagal menentukan pilihan nah itu. 
Sering banget terjadi kayak kadang di kan kamu pernah to 
kayak menghadapi dua pilihan atau tiga pilihan mbok pikir 
ki udah mbok pikir mateng-mateng terus tibake salah tapi 
ternyata kan ya emang dibalik itu mungkin Tuhan kayak 
ngasih ‘kamu ki tak kasih di sini biar kamu tau eee 
memaknai hal ini’ kayak gitu kan tapi ya mesti kan juga 
akhirnya mikir to kayak ‘aduh tau gitu kan aku milih yang ini’ 
kayak gitu. Ya itu aku kadang gagal sih ya tapi bukan gagal 
yang bikin aku terpuruk terus kalo yang terpuruk itu tu gagal 
yang bikin terpuruk tu ya yang menyangkut masalah orang 
tua kayak gitu terus kadang kalo dalam, dalam apa ya 
dalam aku membawa diri sih yang bikin aku terpuruk tu 
karena yo mungkin aku nggak pede terus aku kayak 
merasa egois kayak nggak mau ditinggal kayak takut 
ditinggal lhaaa itu kayak itu merasa gagal wae kayak nggak 
bisa membawa diriku gitu 

   

Terus gimana kamu 
menanggapi atau 
merespon kegagalan itu? 

Kalo tentang skripsi, cerita hehehe cerita ke banyak orang 
terus ya cerita ke banyak orang tu nggak cuma cerita tapi 
kayak ya saling menguatkan terus saling minta apa ya.. ya 
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Kalo yang tentang skripsi 
gimana? 

masukan gitu terus diskusi kayak gitu kalo skripsi terus 
sama us.. usahaku ya cuma nyari jurnal hahaha buat kalo 
misalnya selain sama orang lain lho nyari jurnal di internet, 
nyari buku kayak gitu-gitu kayak menumbuhkan minat nah 
itu kan susah 

Bener bener. Apalagi dah 
jauh dari temen 

He’e dah jauh dari temen, terus kalo selain skripsi upayanya 
kalo yang diri sendiri tu kok kayaknya susah ya, yang ini 
yang apa merasa gagal membawa diri tu lho kayak yo kui 
wis ning otakku terus bakalane muter kayak gitu lho kayak 
piye ya ben aku tu nggak gelo kalo ditinggal nggak sedih 
kalo ditinggal, nggak kesepian kayak gitu aku lebih, lebih ke 
kesepiannya tu lho yang nggak tahan gitu. Terus ya aku 
coba, coba kayak menghibur diri dengan kan banyak ya 
sekarang kayak youtube, nonton film tapi tetep aja kayak 
ada kejenuhan aku ki kudu ketemu wong lha ketemu orang 
main ke rumah sodara, main ke ponakan gitu, tapi kalo 
cerita ke papah nggak deh 

   

Nggak pernah sama 
sekali? 

Nggak pernah sama sekali kayak kalo privasi nggak bakal 
tak ceritain dan karena aku tau bakalannya eee didominasi 
gitu lho 

   

Ooo nggak bisa 
mendengar.. 

Nggak bisa mendengarkan    

Terus tapi lingkungan 
sosial membantu nggak? 

Kayak temen-temen gitu?    

He’em Membantu sih, temen-temenku yo, ya aku sadar karena 
temen-temenku paling yo punya kehidupannya sendiri-
sendiri mereka cuma bisa ngasih waktu sama telinga ya 
udah 

   

Tapi membantu kamu 
dalam menghadapi? 

Ya sih, menguatkan ya gitu-gitu apalagi ada yang calon 
pendeta, EG. 

BHL Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

++ 

Lho EG mau pendeta? He’e og teologi hehehe    
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Ngeri, setelah lulus? He’e s2.    

Ooo sangar sangar Tapi mboh skripsine wae..    

Oo ya sama mbe kamu Hee duh yaampun    

Pasti bisa pasti bisa, 
kalian sesama dosen 
pembimbing ya 

He’e makanya    

Untung kamu ada 
temennya lho 

He’e yaudah lha patokanku kan EG tapi EG kok tak jadiin 
patokan padahal dia belum apa-apa 

   

Ya kamu yang harus 
menjadi patokannya EG, 
itu motivasinya haha 

Hahah oo mantul    

Terus, kamu punya 
seorang figur nggak yang 
kamu jadiin panutan tu 
lho dalam menghadapi 
keadaan khususnya 
perceraian ini 

Ada, mamah. Soalnya ya figur yang seorang figur yang kuat 
tapi positifnya lho ya kalo negatifnya mamahku tu keras ya 
itu keras, punya pendirian sendiri, nggak mau dilarang 
kayak gitu gitu, tapi ya itu tinggal aja. Kalo aku sih 
nyontonya dari mamahku sabar terus pasti tu kayak semua 
masalah tu dicurahinnya ke doa gitu lho, nggak tau tekun 
banget nggak tau mamahku tekun banget kalo berdoa tiap 
malem kayak gitu, jam tiga bangun buat doa tok, luar biasa, 
aku tidur hahaha. Terus apalagi ya? mamahku tu pelayanan 
di gereja terus kayak yo hidup sendiri tapi tu untuk Tuhan tu 
nggak kompromi gitu lho kayak ya karena itu karena sendiri, 
waktunya di.. dibuat pelayanan terus aktif di gereja, 
gerejanya di nde.. di sana itu. Terus sama masak pinter 
masak terus apa ya insting kira-kira tu mantul banget 
hahaha ya ibu.. ibuable banget lah pokoknya, tapi ya sedikit 
keras kalo ndidik anak tiga tu, negatifnya itu. Sabar gitu aja 
mamahku 
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Figur yang 
dijadikan 
Panutan 
Figur yang 
dijadikan 
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Figur yang 
dijadikan 
Panutan 
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+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

Terus mmm oh itu ya 
kakakmu.. 

He’em lha kemarin to, ini kurus kemarin gendut, semua 
membesar hahaha 

   

Sumpah CA lucu banget Iuhhh klimis hahah    
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Gemas.. haha terus 
harapan tau cita-citamu 
ke depan apa? 

Harapan, cita-cita.. harapannya aku bisa belajar dari masa 
lalu terus bisa membangun keluarga yang utuh, maksudnya 
yang ya aku belajar untuk tidak mengulangi hal ini supaya 
besok anak-anakku nggak ngerasain kayak aku itu 
harapanku itu. Terus cita-citaku jadi ibu, istri, wanita hahah 
keluarga yang baik ya walaupun nanti besok atau nggak 
taulah takdirku bekerja apapun itu aku bisa tetep ngurusi 
keluargaku kayak gitu, bisa tetep apa ya, jadi yang melayani 
kan seorang istri seorang ibu wanita itu kan yo ngertilah 
pekerjaannya apa aja, tapikan di jaman sekarang kalo 
nggak kerja kan nggak bisa, ya cita-citanya sih itu bisa 
memenuhi semuanya gitu. Sama itu cita-citanya kan 
kemarin udah cerita makanya aku mencari.. ya nggak tau 
sih berupaya mencari hal yang bisa, maksudnya nggak 
ninggalin keluargaku banget gitu lho, ya gitu.  

HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HR 

Harapan yang 
Realistis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harapan yang 
Realistis 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

Aku mendukung haha Wejian amin amin haha    

Apalagi kamu juga udah 
usaha-usaha untuk 
mencapai cita-cita itu kan 

He’e    

Nah.. nah kamu eee 
bagaimana usahamu 
untuk mencapai cita-cita 
itu walaupun kmau punya 
keadaan ini nih keadaan 
perceraian orang tua 
yang ada tapi tu 
usahamu gimana? 

Usaha untuk mencapai cita-citanya.. dengan kalo yang 
harapan ya kayak membangun keluarga aku lebih ke ya itu 
tak s.. tak tak kayak aku cari tau di gereja terus pelayanan 
ya itu kan, ya buk.. ya pelayanan sih nggak cuma berharap 
ke arah situ tapi ya buat Tuhan juga to tapi dengan itu tu 
kayak aku semakin dibukakan dengan ya itu kan ada injil 
kalo apa tu yang tidak bisa dipisahkan manusia tu lho, yang 
dipersatukan Tuhan nah.. pokoknya tu aku cari tau di gereja 
tentang kanonik, kanonik tu khusus persiapan pernikahan 
kayak gitu. Pokoknya yang tentang pasangan-pasangan 
kayak gitu aku tau.. cari tau di gereja kayak gimana terus 
eee lha dari gereja itu, itu kan kayak teori ya kayak 
materinya kayak git utu di terrapin ke pacarku terus ya 
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kayak kita berdua kayak berusaha semakin lama 
hubungannya semakin mendekatkan diri ke Tuhan gitu lho 
kayak yaudah sekarang sih udah kayak lebih baik dari dulu, 
dulu tu dulu kalo gereja masih sendiri-sendiri ya walaupun 
sekarang iya ya tapi sesekali ada yang berdua ke gereja 
terus eee ya puji Tuhannya tu kayak dikasih peluang gitu 
lho lebih intens ketemu romo, ketemu pemuka agama yang 
bisa me.. me apa ya, sering banget diceramahin, diomongin 
tentang pasangan gimana kalo masih pasangan yang 
menuju ke arah sana tu piye ben kuat kayak gitu lha si 
pacarku ini tu jadi coordinator OMK di gerejanya jadi 
seringkali kalo OMK tugas kalo apa-apa antar jemput romo, 
lha aku pasti diajak kalo waktu anter jemput nanti aku di 
belakang terus ya di mobil itu tu diceramahin diomong-
omongin gitu terus sama ya aku sama keluarganya si pacar 
kayak ngembangin eeh eee kayak menjalin hubungan yang 
baik kayak gitu-gitu. Terus kalo cita-citaku ya belajar masak 
kan jadi ibu yang baik, jadi wanita istri ibu yang baik ya itu 
belajar masak terus cita-citaku juga bekerja ya ini aku 
nyoba, nyoba-nyoba mencari kesempatan ndaftar kerjaan 
kayak gitu, walaupun ya belum waktunya tapi ya nyari 
kesempatan lah, PPT. jadi yang mendukung buat itu kerja 
eeeh kerja yang nggak terlalu meninggalkan keluarga, 
kayak gitu sih. Nyari peluang-peluang, nyari info tentang 
perijinan penitipan anak dan lain sebagainya gitu 

HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HR 
 
 
HR 
 
 
 
 
 

Harapan yang 
Realistis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harapan yang 
Realistis 
 
Harapan yang 
Realistis 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
+++ 

Terus hambatanmu 
dalam mencapai cita-cita 
itu apa sih? 

Hambatannya diri sendiri sih    

Kenapa? Nggak yakin, ragu kan pasti kan ragu terus nggak yakin, 
sama kadang penyakit m tu lho, males hahaha  

   

Sumpah tak pikir m tenan 
hahaha 

Nggak-nggak, males hahaha ya itu sih tapi ya ada banyak 
orang di sekitarku yang bisa ndukung aku termasuk kamu 
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terus ya ada yang mbantu juga, budheku kayak gitu terus 
ya hambatannya tu ya dari diriku sendiri tapi kalo dari luar 
ya nggak tau, belum tau kan soalnya selama ini ya nggak.. 
paling hambatan tu hal kecil gitu lho kalo.. kalo yang 
harapan jadi apa tu keluarga yang baik maksudnya 
harapanku tadi kan membangun keluarga yang baik biar 
nggak mengulangi ya apa tu tadi aku lupa.. 

Hambatan Hambatannya paling bertengkar, sering to nggak mungkin 
nggak ada kalo hubungan pacaran tu nggak ada nggak 
bertengkar gitu lho. Tapi kadang ya kalo pertengkaran itu tu 
sampe parah tu ya sebel kayak mikir lagi ‘yakin nggak ya ini 
yang dikasih Tuhan’ kayak gitu. Terus kalo cita-cita kalo 
dalem diri sih itu males, ragu, nggak yakin, kayak gitu, 
kurang berani.  

   

Terus gimana kamu 
menghadapinya 
hambatan itu? 

Kalo yang bertengkar, kalo yang bertengkar sama pacar sih 
yo paling ya nggak tau ya itu takdir apa gimana ya ya nggak 
tau selalu mbalik ik hahaha kadang dia tu lebih keras 
karena kalo bertengkar diem, kan kalo diem kan kita nggak 
tau.. nggak menyelesaikan masalah, ditinggal tidur kan aku 
paling juengkel sekali hehe kadang aku berupayanya 
yaudah aku tiba-tiba ke rumahnya, bayangin aku dari 
*nama tempat* ke *nama tempat* cui hahaha terus yaudah, 
kalo itu aku yang salah. Tapi kalo dia yang salah serah aku 
kayak diem aja gitu tapi dalem hati ya tetep kayak takut gitu 
lho takut nggak mbalik lagi takut gini lagi kadang ya tak 
diemin terus mungkin kalo tak diemin tu bukan berarti aku 
kayak mbiarin dia tapi aku diem tu buat nenangin aku, biar 
sabar terus yaudah maunya gimana kayak gitu memulai 
pembicaraan buat ke arah yang lebih baik, penyelesaian 
kayak gitu. Terus apa lagi ya? Upayanya ya penyakit males 
itu aduh kalo penyakit males itu kadang nonton, nonton-
nonton video yang bikin aku tergerak gitu lho misalnya 
nggak, ya itu kayak cari info eh cari info kan udah apa ya 
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kalo upaya buat ngilangin nggak yakin ya aku nyari tau lebih 
lanjut atau diskusi sama orang-orang yang paham tentang 
itu. Terus mmm kalo penyakit malesku obatnya kayaknya 
makan deh. Ben ono energine, males kan berarti lesu to lha 
mungkin makan yang ku suka hahaha 

Menyenangkan diri dulu 
ya haha 

He’e reward..    

Terus kalo perceraian 
orang tua menghambat 
kamu nggak? 

Mmm menghambat sih menghambat yang bener-bener 
langsung menghambat sih enggak ya tapi kayak sesekali 
menghambat waktu mikir nggak yakin kayak ragu minder 
nah itu mungkin itu sih. Nggak langsung, nggak 
menghambat langsung tapi pasti ada campur aduk pikiran 
kayak gitu tu mesti ada. Tapi ya lebih banyak sih faktornya 
diri sendiri. 

   

Terus eee sek wait, oh 
sikap lingkungan sekitar 
terhadap kamu tu 
gimana? Menyenangkan 
nggak? 

Yang tau perceraian kayak tetangga-tetangga?    

He’em Sekarang apa dulu-dulu?    

Dulu dan sekarang deh Dulu, pasti nggak bagus, pasti nggak bagus karena ya ini 
tetangga-tetanggaku memandang papahku ya karena 
apalagi mereka tau perceraiannya karena nggak baik-baik 
gitu lho, KDRT to termasuknya kan KDRT to sampe 
berurusan dengan polisi, polisi dateng ke rumah kayak gitu, 
dateng ke rumah, deb.. debt collector apa apa aku nggak 
tau lah semacam itu dateng ke rumah yo pokoknya yang 
berhubungan sama itu tu dulu sempet kayak dateng pergi 
dateng pergi ke rumahku nah ya kan tetangga kan pasti 
pandangannya jelek dong naah apalagi yang depan sama 
sebelah, ya kayak ngerasani gitu untungnya papahku tu 
orangnya kayak aktif di kampung jadi mau gimanapun 
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masalahnya ya mungkin itu sisinya sisi.. sisi sampingnya 
papahku emang keras tapi kalo dikampung tu royal gitu lho 
makanya orang-orang kampung ya menyegani, bukan 
menyegani sih kayak lebih menghargai dan bilang ‘pak iki, 
pak iki wingi ngomong kayak ngene ngene ngene’ jadi 
disampein ke papahku kayak gitu sempet berantem juga 
sempet karena ya semena-mena gitu lho jadinya terus aku, 
aku beli jadi tu dia jualan warung aku beli di warungnya 
terus bilang ‘kok mamahmu rak tau teko’ kayak gitu rasanya 
gimana ras, dan itu sampe sekarang dan itu mungkin dulu 
kalo yang lain terpengaruh ya karena emang kenyataannya 
gitu ada nyatanya ada yang dateng, orang yang nggak 
dikenal dateng ya itu dari pihak polisi tu dateng ke sini kayak 
gitu kan mereka tau dan mereka pasti kepengaruh dong lha 
lama-kelamaan kan apa ya iki ki istilah e aku sama papahku 
sama keluargaku ning ngarep kuat ras tapi di dalem bobrok 
kayak gitu lho lha karena itu mmm mereka kan jadi tau lho 
opo og iki opo maksude nggak masalah, orak yang mbo 
omongin yang diomongin sama mereka tu nggak, nggak 
nggak bener gitu lho, nggak selamanya bener mungkin, 
mungkin ya mereka sadar ya nggak bisa ngejudge 
langsung tapi ya lama-lama di sadarkan sendiri ya udah 
papahku mulai diterima malah jadi RT yang itu to 

Ooo sampe sekarang 
masih nggak? 

Engga, udah ganti. Malah dipercaya jadi RT terus malah 
pengurus , sering rapat ya karena mereka memandangnya 
papahku punya banyak waktu ya kan jadi luang banget ya 
terus jadi deket gitu-gitu kan jadi deket sama mereka itu kan 
papahku sing ke lapangan mepe burung dan lain 
sebagainya 

   

Apa? Mepe burung hahaha jadi ya yaudah lama lama menyatu 
kayak ngeblend lagi, cuma kalo masih yang sekarang ada 
satu dua orang kayak belum bisa ya belum bisa mengerti 
gitu lho kalo yang lain sudah mengerti. Lebih baik tidak 
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menanyakan gitu lho daripada menanyakan, lha tapi ada 
yang menanyakan sampe segitunya gitu lho eee apalagi 
yang masalah mbakku itu lho, ya di tanya ‘kok mamahmu 
sama mbakmu nggak pernah ke rumah? Berantem to?’ 
kayak gitu. Ya kan liat ya maksudnya gausah ikut campur 
kayak gitu. 

Kalo yang lingkungan 
tapi temen-temen 
deketmu? 

Temen-temen deketku malah aku tu baru terbuka sama 
temen-temen deketku yang kuliah lho kalo temen SMA, 
SMP udah pada tau semua tapi nggak se deket sekarang 
kuliah tu bener-bener deket sih itu, itu aja semester empat 
salah satu temenku baru sadar kalo aku broken home 

SM Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 

+++ 

Ohhh berarti awalnya 
nggak ngerti? 

Nggak tau. Jadi waktu itu aku ada masalah terus aku nangis 
kan kayak ‘kamu napa CA kok bengep-bengep?’ terus 
temen-temenku pada ini tanya terus curhat aja curhat naah 
akhirnya aku curhat cerita eee dibantu sama AA terus 
yaudah cerita nangis ‘lho aku baru tau malahan CA, aku 
baru tau CA kalo kamu gini gini gini’ ya kayak gitu. 

   

Mulai saat itu kamu jadi 
lebih terbuka? 

He’e jadi lebih terbuka kan karena dulu aku cerita cuma 
sama AA ya seringnya, AA kadang EG karena EG tu 
menurutku yang bisa bawa mencairkan suasana terus kalo 
ada satu temene yang sedih gitu kayak tampangane dia tu 
pendeta banget lah pokoknya menangkan gitu lho. Gitcu. 

SM Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 

+++ 

Nah apa sikap mereka tu 
membantu kamu dalam 
menerima diri dengan 
segala keadaan yang 
menimpa kamu? 

Iya sih sangat membantu karena ya kalo tak liat tu kenapa 
kita berteman sampe sekarang bisa bertahan tu karena kita 
sama gitu lho bukan masalahnya sama tapi diri kita dalam 
menghadapi masalah tu sama satu, terus sifat, sifat-
sifatnya tu bisa saling melengkapi jadi ada yang, ada yang 
panikan tapi ada yang menenangkan terus ada yang mmm 
apa ya ada yang serius banget ada yang lucu banget kayak 
gitu lah jadi ya bisa sama ada.. ada kesamaan tapi bisa juga 
saling melengkapi gitu lho, beda-beda juga tapi bisa saling 
melengkapi. Gitu. 

BHL Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

++ 
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Terus kalo pernah 
mendapat kritik 
mengenai diri kamu 
nggak dari lingkungan? 

Mendapatkan? Oh ya pernah..    

Bisa dari siapa aja, bisa 
di sini atau di temen-
temenmu.. 

Kritik tentang diriku? Pernah sih, apalagi yang karena aku 
ini apa selalu nggak yakin tu lho, itu kadang ‘eh gimana ya 
gimana ya’ ‘gakpapa CA’ tu kayak ‘kamu tu’ eee apa ya 
‘kamu jangan takut dulu, everything is gonna be okay’ gitu, 
ada temenku ngomong gitu waktu aku ngadepin satu 
masalah tentang apa ya tentang apa ya kayaknya tentang 
pelajaran juga deh, kayak satu.. satu oh ujian lisan, aku 
salah ngomong waktu itu ‘eh marah nggak ya ini’ kayak gitu, 
terus yaudah ‘nggak nggak, nggakpapa kamu tu jangan 
takut dulu, nggak bakal.. ya itu’ terus kayak gitu terus habis 
itu mmm kritikannya tu aku terlalu, terlalu waktu aku jadi PU 
*nama organisasi* dikritik terlalu text book karena aku 
memang nggak ada skill di situ dan itu kan kayak darurat 
banget, aku terlalu text book kalo ngomong di depan, jadi 
terlalu terpaku sama catetan itu terus ‘kalo gugup keliatan 
banget CA kamu, santai wae santai’ gitu, kan ya abis itu aku 
malu malahan hahaha terus kritik pulang sering pulang 
malem dari tetangga, dulu to kan kuliah ya, apalagi aktif 
organisasi terus tetangga ngomong, dulu kan papahku 
nggak disini, maksudnya masih kerja di luar kota, terus 
tetanggaku nyampein ke papahku, males banget ya sis 
hahaha lha maksudnya mereka nggak tau apa yang aku 
lakuin kan bisanya mereka cuma negatif negatif negatif 
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He’e taunya ya cuma.. Aku pulang malem lha kan aku cewek gitu terus pernah ada 
satu tetangga yang ngomong ‘kok dijemputnya ganti-ganti 
mobil’ yaelah gocar bro hahaha makane kan sebel ya sis. 
Terus pacarku sendiri ya pernah ‘jangan terlalu posesif’ lha 
kan karena aku kan takut ditinggal takut kehilangan takut 
minder kayak gitu ya posesif sih jadinya begitu. ‘kamu 
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bilang posesif tu jelek tapi kamu sendiri posesif’ kayak gitu. 
Kritik lagi mmm papahku sendiri ‘jadi cah wedhok kok 
kesed’ yailah bangunku jam tujuh jam delapan kesed ik ras 
hahaha 

Keluargaku kok enggak, 
padahal tangiku jam 
sewelas hahaha 

Oh jam sewelas? Hahaha kan kamu tidurnya..    

Ya tapi tetep aja hahah 
gak baik 

Iya sih hahaha soalnya papahku memiliki standar yang 
tinggi gitu lho buat seorang anak lak.. eh perempuan gitu 
dah sih. Sama boros ya boros tu dah. Papahku tu ngomong 
boros 

   

Tapi kan papahmu 
mbolehin? 

Iya mbolehin tapi ‘boros’ gitu, mamahku juga.    

Terus gimana kamu 
menghadapi kritikan-
kritikan itu? 

Kritikannya yo aku cuma nggak mau mengubah kritikan itu, 
ya mungkin itu masukan kan kalo yang bagus tak terima 
yang nggak sesuai ngapain gitu lho apalagi yang gocar itu 
pulang malem itu kan hah mereka nggak tau yang tak lakuin 
apa yang penting, yang penting yang tau diriku sama Tuhan 
sama orang-orang di sekitar nah sama satu lagi kritikan 
gendut, tambahan yang tadi, gendut. Itu tu yang paling bikin 
aku sebel, mamahku sendiri dong yang bilang hahaha terus 
cara ngadepinnya.. apa lagi to tadi tu? Kritikan posesif terus 
takutan kayak tadi panik panik sek, aku lebih nyaman jadi 
kecemasan buat apa ya ‘iso rak ya’ itu tu nggak bisa, nggak 
bisa diilangin gitu lho, aku bisanya cuma kalo liat-liat situasi 
kalo orang itu bisa menerimaku ya aku menunjukkan tapi 
kalo nggak bisa yoweslah kayak nyari sendiri terus kalo 
posesif nggak bisa, nggak ada jalan keluarnya kayak 
yaudah itu caraku menyayangi, melindungi, menahanmu 
kayak di sini ya di sini dengan cara itu gitu lho tapi kalo yang 
gendut eeee apa ya lebih ke buat motivasi aja iya sih aku 
gendut, aku mengakui aku nggak kayak dulu mungkin kan 
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dulu aku kurus banget lha sekarang kan tambah melebar 
tapi tak lihat juga itu lingkunganku gitu lho yang buat aku 
gitu, papahku gendut, mamahku gendut sumpah mamahku 
juga gendut, ya mamahku tu gendutnya tu sama gitu lho. 
Aku sama mamahku gendutnya sama lho 

Oh ya? He’em sama bener-bener sama, bareng, ini nya sama-
sama gede, lengennya sama-sama gede ya soalnya kan ya 
perawakan aku kan keturunan.. keturunan dari mamahku tu 
lho. Jadi yo wes bentuke ngono kui mamahku sama kayak 
aku. Lha terus tak balikin dong ‘kamu tu jangan gendut-
gendut gitu lho dek’ ‘mamah juga jangan gendut-gendut dah 
tua tu nggak baik, gendut-gendut nanti nimbun penyakit’ 
aku ngono hahaha terus mamahku malah mbales dong ‘ya 
kan mamah dah nikah dah punya anak lha kamu kan belum’ 
lha gitu. Ya itu buat aku motivasi sih, buat itu juga ya buat 
ke depannya juga. Yaudah, akhirnya ya mmm paling nggak 
jangan bertambah tapi tetep di sini gitu maksud e angka 
berat badannya hahaha gitcu 

   

Terus pernah nggak 
mendapat kritik 
mengenai keadaanmu 
yang perceraian itu? 

Kritik?    

Ya mungkin dari tetangga 
yang kayak dulu itu 

He’em kritik sih mungkin nggak langsung ke aku ya, ke 
orang tuaku tapi kalo aku sendiri enggak sih nggak pernah 
kecuali ya nyinyir ke kritik itu to yang ‘CA dari keluarga yang 
nggak baik’ ya temen.. orang tua temenku dulu, selain itu 
nggak ada sih malah lebih ke mendukung ‘jangan nangis, 
kamu sekarang kayak gini tu dikuatin buat eee buat bekal 
besok, temen-temenmu paling kalo dihadepin kayak gini ya 
besok ke depannya kalo temen-temenmu dihadepin kayak 
gini mereka nggak sekuat kamu’ gitu, kayak gitu. 
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Terus kamu pernah 
nggak dapet kayak 
tekanan emosi yang 
berat misal dari rumah 
atau lingkungan, 
lingkungan kampus yang 
tentang perceraian gitu? 

Kalo yang tentang perceraian sih lingkungan luar nggak 
pernah, tapi rumah. Kalo setiap kali aku harus ngadepin 
papahku sendirian tu aku buenci buanget kayak ‘nggak ada 
yang bantuin aku kakak-kakakku kemana, andai aja nggak 
kayak gini’ nah kayak gitu-gitu. Emosinya yo ‘aduh piye ya 
bisa nggak ya ngadepin’ jengkel banget gitu lho kayak 
pengen marah-marah sama orang ‘kenapa nggak bantuin 
aku to’ kayak gitu. Apalagi kan papahku, jadi perceraian ini 
kan kesalahannya kelihatan to di mana, lha aku harus 
menghadapi orang itu sendirian kayak gitu 

   

Terus gimana kamu 
menghadapinya? 

Sabar hahaha karena aku seringkali eee untuk 
menghadapinya aku perlu cerita dulu sama kakak.. kalo aku 
cerita sama mamahku tambah benci dong mamahku, nah 
aku harus menempatkan diri, kalo aku cerita ke kakakku 
emang mau denger ya to? Paling cuma maunya sing 
seneng-seneng tok nek kakakku, tapi kalo yang mepet 
banget, mepet banget aku nggak bisa cerita ke eee ke 
orang lain selain keluarga inti ya, aku baru cerita ke 
kakakku, terutama masalah uang gitu 

   

Kan kakakmu tapi 
keluarga inti? 

Iya maksudnya kalo misalnya, kalo misalnya ada masalah 
yang nggak yang piye ya kalo seringnya aku ceritanya 
kayak eee adeknya papahku, budhe, tante, tapi kalo 
misalnya ada satu masalah yang aku nggak bisa cerita ke 
budhe tanteku ini ya aku ceritanya ke masku, terutama kalo 
kayak gitu tu masalah uang, karena kalo masalah uang 
yailah tante budheku juga nggak punya uang kalik 
maksudnya ya masak nanti aku dikira ngemis-ngemis kalo 
cerita tentang masalah uang kayak gitu. Kayak rahasia 
keluarga inti ya aku ceritanya ke masku tapi kalo pribadine 
papahku aku lebih cerita ke budhe, tanteku untuk cari tau 
piye to nangani wong iki koyok ngono ki lho soale bener-
bener ngeyelan, satu, dua tu pengin e enak terus maem e 
padahal kan beliau sudah tidak muda lagi lha kalo 
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maemnya yang enak-enak, lemak, jeroan, nanti yang susah 
aku lho nek sakit 

Ya emang susah ya, 
sama kok sama hahaha 

Papahmu juga? Hahaha susah banget karena aku kalo liat 
ada orang tua yang mulai hidup sehat kayak olahraga, 
‘papahku kapan koyok ngono?’ nek ketemu di jalan bisa 
jalan-jalan pake jaket itu lho yaampun itu lebih tua dari 
papahku tapi dia tu fit banget terus kurus, papahku tu dah 
over weight 

   

Sama kok papahku juga 
hahaha 

Apalagi punya riwayat sakit yang nggak, nggak yang 
maksudnya yang serius banget, jantung papahku tu. 
Makanya, ya aku yang harus jaga gitu lho dan konsumtif 
banget kalo papahku lha bikin aku tu kayak nggak bisa 
ngelarang gitu duit e deknen og hahaha 

   

Iya sih hahaa Lha tapi kalo nggak dilarang entek e ras soalnya dah nggak 
ada pemasukan, nek saat ini kan dah pensiun, nah ini yang 
masih tak hadepin ya ini ngehadepin papahku. Kalo, kalo 
yang mamahku itu lebih ke pusing urusane sama mbakku 
itu lho bertengkar itu aku pusing banget aku nggak ikut 
campur tentang itu tapi kalo dengerin mamahku cerita 
kayak kasian banget mbe anake maksudnya dimusuhin 
anaknya sendiri, tega banget nah gitu. Paling sekitar itu, 
nggak pernah yang kayak tetangga, tekanan emosi udah di 
dalem, tetangga yo wis ngomong yo karepmu, yaudah 
nggak tak dengerin gitu hehehe 

   

Terus standar kamu 
punya standar atau nilai-
nilai yang kamu terrapin 
nggak dalam hidupmu? 

Mmm punya, kayak hidup sesuai dompetmu. Maksudnya 
yang berkaitan dengan perceraian nggak? 

   

Iya he’e Sek sek bentar keluar orangnya hahaha nilai-nilainya mm 
nilai-nilai perceraian ki piye ya sek sek ulangi deh 
pertanyaannya 
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Pernah eh punya standar 
atau nilai yang kamu 
terrapin nggak dalam 
menjalani hari-harimu 
gitu? 

Nilai-nilai eee    

Ya nggak harus 
perceraian deh 

Nggak harus perceraian? Eee seksek tak mikir sek ya, ya 
itu sih sesuai isi dompet eee sama coba tak gali lagi kadang 
tu kalo dah menjalani susah ya buat membicarakan mmm 
lebih baik diem daripada soktau sama apalagi ya yang 
berkaitan sama perceraian. Berusaha nggak nyenggol-
nyenggol lah maksudnya masalahku wis akeh jadi kalo 
bukan.. bukan yang harus tak tangani dengan serius 
maksudnya bukan urusanku yo karepmu gitu ya, nggak 
nggakmau ikut campur lah soalnya urusanku maksudnya 
masalahku yang tak pikir ki wis wakih banget jadi ya 
mending aku nggak mencari-cari masalah. terus mau 
seburuk apapun orang tuaku aku yo kewajiban sih sebagai 
anak menghormati entah itu salah mamahpapahku itu ya 
urusannya mereka udah gitu terus kayak mmm teko meneh 
hahaha sek ya bentar ya hahaha 

 
 
 
 
KD 

 
 
 
 
Konsep Diri 
yang Stabil 

 
 
 
 
+++ 

Hahaha lucu ya kayak 
papahku juga sama 
susah, apalagi nek 
makan gitu tu, pol  

Nek sakit terus nek sakit wess, mon maap kamu kan masih 
ada mamah 

   

Iya sih eh tapi tetep sama 
aja malah sama 
mamahku malah nggak 
nurut, malah nyuruh aku, 
nek mamahku malah di 
‘apa to’ kayak gitu 
hahaha 

Hahaha lucu ya bapak-bapak suka e gorengan kayak gitu-
gitu 
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Masalahnya mamahku 
sendiri juga susah  

Ohhhh yaya soale tu lingkungan yang kayak gitu, aku bisa 
gendut kan gendut juga papahku hahha seksek tadi sek 
nilai-nilai tak inget-inget dulu ya ras. Ya itu yang paling 
utama mau hidup dengan keadaan yang sekarang udah 
menerima perceraian ya walaupun aku masih seringkali 
muncul sedih terpuruk tapi yang tak tekanin eee sejelek-
jeleknya orang tuaku, mamahku koyok opo, papahku koyok 
opo kalo nggak ada mereka ya aku nggak ada gitu lho dan 
ya sebagai anak tugasku menghormati kayak gitu, kalo 
aku.. jadi gini kalo aku kurang ajar aku dosa tapi nek wong 
tuoku kurang ajar yo kuwi urusane mereka kayak gitu, 
nggak ada, nggak ada orang tua yang kurang ajar adanya 
orang tua yang berbuat kesalahan. Sing kurang ajar ki 
anak, makanya aku menerapkan itu sama itu ya aku nggak 
mau hari ini aku berusaha buat besok kehidupanku lebih 
baik daripada yang kehidupan yang lalu gitu lho. Ya itu 
besok keturunanku atau keluargaku nggak boleh ngerasain 
kayak aku kayak gitu. Dah sih. 
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+++ 

Terus bisa nggak kamu 
nyebutin lima kelemahan 
yang ada dalam dirimu? 

Bisa hahaha akeh, ya itu minderan, satu, kurang percaya 
diri terus mmm sering membandingan aku.. kemampuanku 
sama orang lain padahal kan itu malah bikin aku drop, itu 
kelemahanku tu itu, aku dah tau aku penakut apa itu? 
Minderan tapi aku malah kayak gitu, mesti tu ada terbesit 
pikiran kayak gitu, kayak mbanding-bandingin orang.. 
kemampuan orang sama kemampuanku. Terus sama yang 
keempat boros haha sama nggak bisa mengendalikan itu 
lho pengeluaran, nggak berani untuk stop cut, nggak berani 
untuk tertib gitu lho, gitu. 

PD Pemahaman 
Diri 

++ 

Kenapa nggak berani? Kayak ya nggak bisa.. jor gitu lho hahaha ya soalnya nggak 
tau sih harusnya dari diri sendiri ya, lingkungan tu 
mendukung gitu, papahku juga boros hahaha jadi aku ya 
ikut boros jadi malah nggak melarangku ‘kamu kalo mau 
sesuatu nabung dong’ kayak gitu tu enggak, malah bantu 
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aku buat mencapai itu lho padahal aku nggak punya apa-
apa itu yang bikin aku males juga buat mencapai sesuatu. 
Sama satu lagi tu apa ya tadi kepikiran lho sek kan boros.. 
emm! Nggak enakan, pekewuh-pekewuh. Terutama kalo 
sama yang lebih tua, nggak berani, nggak berani bilang 
enggak gitu lho kayak papahku takut, ya takut kalo misalnya 
ada suatu hal yang aku nggak suka ya kan aku hidup sama 
papahku ya, kalo ngadepi papahku ya itu to, yang gamau 
dilarang, yang susah banget diatur, lha aku tu untuk marah 
aku takut gitu lho terus, kalo mamahku curhat tentang 
terlalu baik lah pokoknya intine ke mbakku ke masku terlalu 
baik terlalu ngasih-ngasihin, aku aja yang paling terakhir 
nggak pernah sama sekali minta uang mamahku tapi 
kakakku sering selalu minta uang mamahku lha aku kan 
perlu marah dong, aku nggak tega karena mamahku ‘lho 
mamah kan sayang sama anak-anaknya mamah’ lha tapi 
kalo ‘aku lho mah nggak pernah minta uang karena aku 
sadar mamahku tinggal sendiri dan aku yo ada papah’ lha 
mamahku makin sedih to terus yaudah ya nggak.. nggak 
asertif, nggak bisa untuk nolak, makanya pekewuhan gitu 

 
 
 
PD 

 
 
 
Pemahaman 
Diri 

 
 
 
++ 

Terus kamu bisa 
menerima nggak 
kelemahan yang ada 
dalam dirimu? 

Bisa hahaha bisa, bisa banget. Ya yawes piye gitu kan tadi 
ada yang nggak.. ada jalan keluarnya masing-masing mesti 
ono dalan e lah kayak gitu, yowes tak trimo 

   

Kalo bisa nggak kamu 
sebutin lima kelebihan 
yang ada dalam dirimu? 

Lha ini, aku nggak tau, kelebihan lemak yang aku tau 
hahaha ya karena aku juga denger dari temen-temenku, 
aku nggak bisa menilai diriku sendiri kalo temen-temenku 
bilang sabar, terus sabar, sabar, sabar sabar sabar hahaha 
aku baru tau itu sumpah sabar terus telaten, tau nggak 
telaten? 

 
 
 
PD 

 
 
 
Pemahaman 
Diri 

 
 
 
++ 

Tau, rajin Telaten kayak teliti tapi nggak teliti banget, nggak teliti di 
angka tapi tu kayak kalo disuruh sama orang tua apa ada 
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suatu pekerjaan tu tak selesaiin gitu lho kayak nurut-
nurutan, manutan, terus mmm 

Aku tau Oh pinter masak, lho boleh to? Oh pinter masak iya itu tak 
kira hobi itu ras, tak kira sifat 

PD Pemahaman 
Diri 

++ 

Ya nggakpapa itu kan 
termasuk talenta 
kelebihanmu to haha 

Oh yaya terus eee kelebihanku lagi apa ya, tadi apa sih 
sabar, telaten, pinter masak terus suka anak kecil itu juga 
kelebihan to? Suka anak kecil mmm maksudnya suka anak 
kecil tu nggak cuma suka ya mungkin orang lain juga suka 
tapi aku tau ngemong, mengayomi. Aku tau semuaaanya 
tentang anak kecil dari ib.. dari anak kecil dalam perut 
maksudnya hamil tu mesti aku tanya-tanya gimana gimana 
gimana, nggak tau kayak cari tau aja tentang anak-anak 
terus eee ya semua tau kalo sakit piye eee kalo lagi 
ceguken piye haha kalo lagi.. kalo anak lago rewel piye 
kayak tau lah buat ngurusin. Kalo aku diculke mbe cah cilik 
siji aku bisa kayak gitu. Terus satu lagi apa ya kelebihan 
mmmm apasih ramah gitu aja lah. Kayak gamang temenan, 
sudah itu. 
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++ 

Bener sekali haha terus 
gimana kamu 
memanfaatkan 
kelebihanmu? 

Kelebihannya.. kalo masak dulu aku sempet jualan kue 
cubit karena waktuku dulu banyak banget kan liburan SMA 
ke kuliah itu banyak banget itu aku jualan kue cubit di jalan, 
sama temenku tapi resepnya dari aku. Aku yang bikin 
adonannya, kayak gitu. Jadi modelnya saham eh bukan 
saham, invest, aku nggone, aku resepe, aku alat masake, 
kayak gitu gitu. Yaudah aku kan ya.. aku merasa lebih 
mengembangkan skill masak tu waktu itu gitu lho 
memanfaatkan kayak seneng banget resepku yang tak 
bikin dipake terus dinikmati orang lain kayak gitu terus eee 
yang apa yang gampang berteman ya cari teman 
sebanyak-banyaknya, ikut organisasi ikut.. maksudnya ikut 
perkumpulan-perkumpulan yang bisa bikin aku kenal sama 
orang banyak terus kalo ngayomi ng.. ngemong anak 
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memanfaatkannya ya memanfaatkan ya? ya itu buat 
bekalku besok sama apalagi to, sabar yo saat ini 
manfaatnya sedang berjalan menghadapi ini 

Bener hahaha Bisa lebih kuat gitu aja    

Udah sih, ini beneran 
udah  

Selesai beneran?    

He’e makasih banyak ya 
CA atas semua cerita, 
dah mau terbuka dah 
mau cerita, sangat 
membantu, maksude kan 
ini bukan hal yang mudah 
untuk diceritakan tapi 
kamu bisa, makasih 
banyak ya CA 

Bisalah hahaha siap    

 

Triangulasi subjek CA 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Ya jadi ini mau tanya 
mulai dari gimana sih 
kesehariannya CA setiap 
hari? Kesehariannya tu 
kayak gimana, sikapnya 
terus ngapain aja? 

Oooh kalo CA tu ya sama ya kayak wajarnya anak-anak 
rema.. sekarang ya.. ya biasa aja gitu, sama kayak anaknya 
tante gitu ya juga sama, sehari-harinya ya waktu masih 
SMA kan ikut tante itu to beberapa bulan itu, itu ya biasa ya 
kayak ee sehari-hari anak-anak yang lain gitu, nggak ada 
yang special ato apa gitu ndak ada, biasa aja 

   

Terus eee sikapnya CA 
sebelum perceraian tu 
kayak gimana? 

Sikapnya sebelum? Sebelum perceraian itu kan dia ikut 
sana ya sama papah mamahnya, tante ndak gitu tau kan 
karena masih ikut orang tuanya, ya sepengetahuannya 
tante ya kalo ketemu tante ya ndak, ndak ya.. baik-baik aja 
ndak ada yang.. kadang kalo pas mungkin, kalo pas ada 
problem gitu mungkin dia agak muram sedikit tapi kalo 
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sudah ke rumahnya tante, ketemu anak-anaknya tante ya 
sudah, happy aja, biasa gitu 

Kalo setelah perceraian 
terjadi? 

Setelah terjadi ya mungkin ada sedikit perubahan ya mbak 
ya, kan kalo se.. se anaknya, se CA, se remaja gitu kan 
pasti ada yang berubah yang biasane ditungguin sama 
orang tua, sekarang ndak kan ada yang berubah… apa 
tadi? 

   

Eee sebelum eh sesudah Sesudah ya.. ya ada perubahan sedikit itu ee biasanya 
ditungguin orang tua, walaupun ada tante ada om ada 
anak-anak itu tapi kan tetep berub.. tidak, beda gitulah, ya 
perubahannya cuma segitu aja 

   

Jadi gimana CA? Ya sedi.. sedikit murunglah tapi nggak.. nggak terlalu down 
banget, endak, biasa aja ya sedikit agak berubah sedikit 
terus sering diem, mungkin diemnya kan karena ada 
problem itu ya, tapi ya tidak sampe menjurus kemana-mana 
lah, biasa, gitu aja 

   

Terus hubungannya 
sama orang tuanya CA, 
hubungan CA sama 
orang tuanya CA 
sebelum dan sesudah 
perceraian tu bedanya 
apa? 

Kayaknya sama aja, ya ada perubahan.. perubahan sikap 
ya mungkin karena udah pisah, CA kan ke papahnya jadi 
ketemu mamahnya kan jarang, berarti eee kayak CA tu 
segala sesuatunya kan pasti ngadunya ke papah, jadi ke 
mamahnya kan nggak bisa sebebas dulu lah gitu 

   

Terus kalo hubungannya 
CA sama saudara 
kandungnya CA gimana? 

Aman-aman aja, rukun og     

Kalo hubungannya CA 
sama lingkungan sekitar 
gimana? 

Lingkungan maksudnya lingkungan di?    

Bisa di sekolah atau 
sama tante sendiri? 

Kalo sama tante kan dia selalu.. ya kalo sama tante kayak 
anak tante sendiri lah, gitu. Ya apa-apa ya tante, dulu waktu 
sekolah ya yang ngurusi tante, dari mulai sarapan, sampe 

SM Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 

++ 
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mau berangkat sekolah, apa-apa, seragam itu tante semua 
yang nganu.. yang ngurusin 

Dulu sempet tinggal 
sama tante ya? 

He’em he’em, jadi sama mbak, waktu dulu kan anaknya 
tante juga sama SMA, yang satu SMP satu SMA mbe CA 
cuma CA dah kelas tiga, yang anak tante baru kelas dua, 
jadi kan sama, masuknya pagi semua, tante ngurusinya 
semua sama gitu 

 
 
 
SM 

 
 
 
Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 

 
 
 
++ 

Terus pernah nggak CA 
ada di tahap kayak 
menolak, kayak menolak 
ini tu nggak terjadi, 
menyangkal gitu lho, kalo 
perceraian ini tu nggak 
terjadi gitu? 

Ya mungkin kalo anak seumur CA mengalami seperti itu 
pasti ada rasa kayak gitu mbak, pasti banyak ee ‘kenapa 
kok ini bisa terjadi sama keluargaku’, kan bis tu.. mesti.. 
mesti punya perasaan seperti itu, ya tapi gimana CAnya kan 
bisa membaur sama lingkungan sama tante di di itu kan 
tergantung sama lingkungannya, kalo lingkungannya nggak 
baik mungkin CA bisa ya semakin.. semakin terpuruk tapi 
kan karena CA ya eee alhamdulilahnya di tante yang.. yang 
masih komplit yang masih sama anak-anak masih gitu jadi 
CA tidak terlalu ee apa terbawa sama suasana itu, gitu 

TA Tahap Anger +++ 

Terus ee waktu di rumah 
tante itu hal-hal yang 
terjadi sama CA tu apa 
aja tante? 

Maksudnya hal-hal positif apa negatif?    

Bisa positif atau negatif.. Kalo negatifnya itu kalo tante liat enggak tu, enggak ada.. 
enggak ada 

   

Kayak mengurung diri 
gitu? 

Ya mengurung diri enggak, karena selalu kalo dia pulang 
sekolah sama keluarga tante ya langsung mbaur gitu, sama 
kan papahnya juga pernah ikut tante dari rumah sakit itu 
habis opname itu yang ngurusi tante juga, di sini semua, 
gitu terus tante ngurusi papahnya juga ngurusi CA, jadi 
nggak.. nggak ada yang sampe eee apa menutup diri gitu 
ndak mbak.. ya 

   



 
 

190 

 

Terus pernah nggak 
kayak marah gitu, CA 
ada di tahap yang marah 
kayak nggak adil dunia ini 
tu nggak adil, kenapa 
keluargaku yang kayak 
gini, kenapa nggak.. 
kenapa harus aku gitu 
pernah nggak tante? 

Kalo dia marahnya itu tante nggak pernah sampe tau gitu 
nggak tau.. karena dia kalo udah sampe rumah itu selalu 
happy mbak, jadi nggak nggak apa itu namanya ee terus 
marah-marah sendiri gitu apa-apa gitu kayak orang 
temperamen gitu enggak, biasa aja 

   

Tapi pernah nggak ada di 
CA itu yang kayak 
berusaha untuk 
menyatukan kedua orang 
tuanya? 

Pernah itu pernah, pernah pertama kali pas mengalami itu 
mungkin dia kepenginnya orang tua utuh ya, utuh keluarga 
yang utuh, dia punya keinginan seperti itu, tapi karena 
kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk orang 
tuanya bersatu akhirnya ya dia memaklumi, bisa 
memaklumi memang kalo memang ee bersatu nanti ada 
kejadian seperti ini, kalo pisah malah jadi seperti ini jadi dia 
bisa tahu sendiri 

   

Eee itu saat kapan tu CA 
berusaha untuk 
menyatukan 
keluarganya? 

Itu dia yang berapa ya yang itu kan sering.. sering 
bertengkar gitu kan sering ya jadi dari CA itu mulai masih 
SD, SD atau TK ya tante lupa, SD tu udah mulai papahnya 
mbe mamahnya udah mulai ndak harmonis jadi mungkin 
CA sudah.. sudah tau kan keadaannya seperti itu setelah 
dia beranjak remaja ya punyalah keinginan seperti itu, 
mungkin kalo SD ya dia belum gitu nganu ya, setelah SMP.. 
beranjak remaja lah dia pengin keinginan seperti itu tapi 
kondisi dan keadaan juga tidak memungkinkan kalo harus 
bersatu lagi 

   

Usaha-usaha yang 
dilakuin apa CA untuk 
menyatukannya tu kayak 
gimana? 

Ya sering ya eee ngomong sama papahnya gitu, omongan 
sama papahnya, tapi kan papahnya tetep nggak mau, 
kekeuh lah, papahnya tetep nggak mau. Mamahnya juga 
sama juga seperti itu, kekeuh juga ndak mau untuk bersatu 
lagi 
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Ohhh terus pernah ngga 
CA ada di tahap yang 
kayak depresi terus 
kesedihannya tu yang 
kayak mendalam banget 
itu? 

Ya mungkin kadang kala mbak, ndak.. ndak selalu. Mungkin 
disaat apa dia punya masalah di sekolah atau dimana kan 
kepenginnya curhat sama orang tua ya kan tapi karena dia 
ndak ada orang tua ya mungkin di bawa perasaan sendiri, 
nangis. Ya cuma paling nangis, ya pokoknya hal-hal yang 
biasa lumrah lah mbak, nangis gitu kan kalo orang 
perempuan kan bisanya cuma nangis, ya cuma itu tok 

TD Tahap 
Depression 

+++ 

Oh berarti kadang.. 
kadang muncul, kadang.. 

Yaa, kalo.. kalo gitu manusiawi lah mbak, ya karena orang-
orang se.. ee remaja-remaja gitu kan memang 
membutuhkan seorang ibu ya kan, membutuhkan seorang 
ibu apalagi kalo pas ada masalah di sekolahan atau kenal 
sama lawan jenis lah gitu kan kepenginnya curhat sama 
‘mah aku kenal sama ini gini gini gini’ gitu kan sering gitu, 
itu manusiawi ya mbak 

TD Tahap 
Depression 

+++ 

Apalagi anak cewek 
sama ibunya ya 

Iya.. itu kan paling deket kan kalo terlalu sama ayahnya ya 
deket juga bisa tapi kan ndak se.. intern kita pribadi 
masalah apa-apa gitu kan nggak.. 

   

Masalah cewek kan beda Yaaa beda mbak, cewek memang senengan sama ini kenal 
sama ini, ngesir ini kan mesti gitu kan 

   

Kalo sama papah malu Ya kan kalo sama papah ndak bisa, papahnya dah cape 
kan mungkin waktu itu papahnya luar kota ya kalo sampe di 
sini ketemu sama anaknya, capek, paling cerita hanya 
sebatas cerita biasa aja, ya kabar papah gimana, kamu dah 
maem nok gitu kan gitu tok, tapi kalo.. karena dah cape 
mbak, kalo sama mamah kan setiap hari ketemu, ngobrol 
sama mamah kan beda 

   

Terus kalo sekarang tu 
udah bisa menerima atau 
belum tante? 

Saya rasa udah, karena memang ini yang terbaik untuk 
kedua orang tuanya 

TAc Tahap 
Acceptance 

+++ 

Itu mulai kapan CA mulai 
bisa menerima keadaan, 
menerima diri? 

Ya itu kan selama berjalannya waktu mbak, dengan waktu, 
kalo langsung nganu bisa menerima mungkin.. ndak 
mungkin, karena penyesuaian, harus dengan penyesuaian 
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pelan-pelan. Dengan.. dengan adanya apa ee lingkungan 
seperti itu kan dia lambat laun lambat laun bisa menerima 
keadaan seperti ini 

Terus perbedaan apa 
yang tante rasain setelah 
CA bisa menerima diri 
dengan keadaan 
perceraian ini? 

Ya happy, happy ya.. ya dia bisa menerima keadaan ini di 
ee dengan hati yang lapang ya mbak, ndak.. ndak sampe 
dia dibawah sedih terus ndak.. ndak gitu. Jadi yaudah biasa 
aja seperti kita biasa aja gitu, karena lingkungan di keluarga 
kita ini mbak, keluarga besar ini semuanya kasih support 
sama CA. 

TAc 
 
 
BHL 

Tahap 
Acceptance 
 
Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

+++ 
 
 
++ 

Mendukung ya.. Mendukung iya jadi jangan sampe ini anak satu ini sampe 
ke terjerumus ke itu, jengkel terus ke temen terus salah 
temen, dibawa kemana kemana kan gitu, jadi keluarga 
besar ni ndak ada yang ninggalin CA, semua support, 
nggak ada yang apa.. kita bareng-bareng. CA ada masalah 
apa ya kita ngomong sama tante gitu ya, tante mesti nanti 
ngomong sama semua yang pakdhenya, omnya gitu tak 
ajaki ngomong, ‘oh ya CA gini gini gini’ jadi CA ndak merasa 
sendirian, ada yang bisa dijak  curhat, ada yang masih 
memberi semangat dia 

 
 
 
BHL 
 
 
 
BHL 

 
 
Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 
 
 
Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

 
 
 
++ 
 
 
 
++ 

Itu memang sangat 
penting sih 

Iya pasti mbak itu, jangan sampe dia merasa sendirian, kalo 
merasa sendirian, dia down larinya yang nggak bener, 
apalagi dia sendiri di rumah ya to 

   

Kalo sama keluarga kan 
ee mencurahkannya 
dengan tempat yang 
benar ya, kalo sama yang 
lain kan belum tentu 

He’em belum tentu apalagi nanti salah orang yang di ajak 
curhat salah orang, ‘wis CA ben kamu ndak terlalu sedih ni 
dikasih ini aja’ kan gitu mbak bisa dengan drug-drug obat-
obatan gitu kan bisa. Makanya dia selalu kalo ada apapun 
masalah apapun selalu cerita, jadi nggak pernah nutup-
nutupin apa-apa 

   

Udah sih segitu aja Oh gitu tok?    

Iya hehehe Kok gitu tok mbak? Hahaha    

Makasih ya tante Iyaa..    
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Subjek SS 

Wawancara pertama subjek SS 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Oke kita mulai, jadi siapa 
nama Anda? Nggak 
usah, nggak usah. 
Berapa usia Anda? 

Dua puluh satu    

Saat ini jenjang 
pendidikan apa yang lagi 
kamu tempuh? 

Perguruan tinggi    

Terus dimana kamu 
sekolahnya dimana, 
kuliahnya dimana? 

Di universitas *nama universitas*    

Kelas, terus semester 
berapa? 

Semester delapan    

Ambil apa kamu disana? Komunikasi jurusan eee bidang peminatan komunikasi 
strategis 

   

Mmm hobimu hobimu 
apa sih? 

Hehehe eee hobi nyanyi, nonton film, udah sih itu aja 
makan hahaha  

   

Tidur hahaha terus 
kegiatan yang kamu 
lakuin akhir-akhir ini apa? 

Buat skripsi haha    

Ya kita sama ya haha Iya hahaha    

Terus kamu lebih sering 
menghabiskan waktu di 
dalam rumah atau di luar 
rumah? 

Dalam rumah    
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Oke terus ni santai aja lho 
kamu jawabnya santai 
aja haha 

Santai kok hahaha kamu sumuk? Itu lho dinyalain kipas 
angin 

   

Kan itu exhaus udah Enggak itu ditancepin situ kalo mau pake    

Enggakpapa Oke    

Terus sejak kapan 
perceraian orang tuamu 
terjadi? 

Sejak tahun 2015    

2015.. Ya..    

Waktu itu berarti kamu 
kelas? 

Eee lulus SMA baru masuk kuliah    

Waktu itu berarti kan 
kamu dah cukup dewasa 

Iya haha    

Maksude dah ngerti apa 
itu, saat itu orang tua 
minta pendapat kamu 
nggak atau melibatkan 
kamu pada saat mereka 
memutuskan untuk 
bercerai? 

Eee melibatkan iya, tanya gimana baiknya apakah fix untuk, 
maksudnya mendukung untuk bercerai atau enggak kayak 
gitu terus akhirnya ya aku sama adekku mendukung untuk 
bercerai 

   

Karena memang? Karena memang udah nggak bisa dipertahanin lagi, ni 
boleh cerita? 

   

Nggak papa Oo jadi kan maksudnya permasalahannya dah lama udah 
mau cerainya udah lama, cuman kan karena mungkin pada 
saat itu usiaku juga belum.. belum beranjak dewasa jadi 
mungkin waktu itu tahun 2011 aku masih SMP dan adek 
masih SD juga jadi mungkin ada pertimbangan juga dari 
orang tua kayak anak-anak masih kecil jadi terus akhirnya 
pada tahun 2015 juga akhirnya memutuskan untuk 
bercerai, tapi tetep pertimbangan dulu sih ke aku sama 
adek eee gimana mendukung nggak untuk bercerai, 
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akhirnya udah mendukung karena kita juga udah cukup 
gede udah tau, udah tau baiknya gimana yaudah 

Berarti saat hari-hari itu, 
hari-hari sebelumnya 
udah ada tanda-tanda, 
tanda-tanda kayak mau 
cerai? 

Udah, udah lama juga sebenernya. Udah dari tahun 2011 
itu kan cuma emang masih dipertahankan, cuma ya pada, 
mungkin puncaknya lagi, apa kayak udah nggak harmonis 
lagi ya mungkin pada tahun 2014 2015 itu akhirnya yaudah 
cerai 

   

Berarti saat itu kamu 
setuju.. setuju dengan 
keputusan? 

Setuju, setuju sih ndukung emang emang, emang ya itu tadi 
aku udah tau baiknya gimana karena udah cukup gede 
untuk tau mana yang.. mana yang eee baik untuk di.. 
gimana ya baik untuk dilanjutin, baik untuk keluarga, baik 
untuk masing-masing pihak sih baik dari mamah ataupun 
papah, buat aku sama adek juga akhirnya yaudah 
mendukung 

   

Oke terus, berarti kamu 
nggak ada ya usaha-
usaha sebelum cerai tu 
ada nggak usaha-usaha 
yang kamu lakuin untuk 
biar nggak cerai gitu? 

Kalau usaha itu tahun 2011 pada saat masih SMP itu kayak 
ma.. apa ya berusaha gimana caranya biar orang tua 
jangan cerai deh kan kita masih kecil-kecil cuman pada saat 
yang kemarin itu akhirnya mereka mutusin buat cerai udah 
kayak yaudah maksudnya kayak yaudah nggak papa nggak 
ada usaha-usaha buat jangan cerai dong eee kita tetep 
seratus persen mendukung ya pokoknya mendukung untuk 
cerai, justru malah mendukung untuk cerai karena udah 
nggak bisa lagi gitu lho kayak pasti ada satu pihak yang apa 
ya.. ada satu pihak yang dirugikan gitu lho. Intinya kayak 
gini terus tu pasti nggak bisa berjalan dengan baik kayak 
gitu, jadi yaudah setuju-setuju aja. 

   

Terus saat ini kamu 
tinggal sama ayah atau 
ibu? 

Sama ibu bersama dengan adek    

Mmm cuma ibu sama 
adek aja? 

Iya, bertiga.    
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Terus tinggal sama ibu itu 
merupakan pilihan kamu 
atau pihak hukum yang 
memutuskan? 

Eee kalau pada saat.. setahu aku ya ini setahu aku pada 
saat eee pengadilan setahu aku memang hak asuh dikasih 
ke mamah cuman kalau dari pihak aku sama adekku sendiri 
memang memilih untuk tinggal bersama mamah 

   

Terus perasaan kamu 
tinggal sama mamahmu 
sekarang gimana saat 
ini? 

Perasaan aku tinggal sama mamah seneng, jauh lebih 
seneng sih daripada waktu masih ada papah di sini, karena 
eee lingkungan di rumah sih kalo masih pas ada papah tu 
pasti malah justru kita tu nggak pengin mereka berdua tu 
ngobrol atau mereka berdua tu ketemu karena pasti mereka 
akan berantem gitu lho jadinya sekarang cuma tinggal 
sama mamah sama adek, maksudnya udah nggak ada 
papah lagi malah justru lebih nyaman lebih gimana ya lebih 
seneng aja gitu, lebih kayak bebas gitu lho di rumah 

   

Terus hubungan kamu 
sama papahmu gimana? 
Sebelum perceraian 
terjadi 

Kalo sebelum perceraian terjadi daridulu sebenernya aku 
sama papah tu nggak begitu deket, yang lebih deket tu 
adek. Eee tapi mendekati mau cerai ee mendekat mau pro.. 
eee mendekati proses cerai tu hubung.. hubungannya 
sebenarnya bukan nggak baik ya bukan berarti kita eee 
berantem atau musuhan tapi emang kita jarang ngobrol, 
komunikasi karena papah lebih spend waktunya di luar 
rumah terus kalo pulang juga malem. Kalau ngobrol tu juga 
seadanya aja gitu lho, kalo nggak ada obrolan yang penting 
kita nggak ngobrol. Ya gimana ya bisa ya bisa dibilang 
nggak baik sih karena kita juga nggak komunikasi yang 
intens kayak gitu ya jadi ngomong seadanya aja  

   

Terus.. terus kalo 
hubunganmu sama 
mamahmu sebelum 
perceraian gimana? 

Kalo hubungan sama mamah daridulu sampe sebelum 
perceraian sampe sekarang nggak pernah berubah sih, 
selalu. Ya selalu apa-apa aku sebenernya lebih condong ke 
mamah daridulu pasti apa-apa mamah kayak gitu, nggak 
berubah sih tetep sama. 

   

Terus hubungan oh 
nggak jadi ya hahaha 

Hahaha    
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Perbedaan yang kamu 
rasain sebelum dan 
sesudah perceraian 
sama terhadap pihak 
orang tua yang tinggal 
sama kamu berarti sama 
mamah, perubahan 
perbedaan yang kamu 
rasain ada nggak 
sebelum dan sesudah 
perceaian? 

Maksudnya dari segi sikapnya mamah ke aku?    

He’e he’e Oh kalo sikap enggak, mamah nggak berubah, tetep sama. 
Cuman kalo, kalo misalnya dalam mengatasi suatu 
masalah itu mamah sekarang mungkin lebih berani kayak 
misalnya oh mamah lebih berani misalnya apa-apa dulu 
bayar pajak, bayar apapun papah, cuman sekarang kayak 
mamah yang.. mungkin mamah lebih sibuk kayak bayar ini 
ini ini terus eee pekerjaan rumah yang mungkin harusnya 
papah kadang mamah yang lakuin kalo nggak drive ke.. ke 
luar kota kayak gitu, tapi kalo untuk sifatnya sikapnya 
mamah ke aku sama adek sama aja nggak berubah. 

   

Terus kalo hubungan 
kamu sama.. sama 
papah kamu sekarang 
gimana? 

Sekarang, setelah perceraian berarti ya? eee hubungan 
sama papah baik-baik aja jadi kita masih komunikasi by 
phone eee setelah bercerai itu kita ketemu eee aku sama 
adek ketemu papah tu sss berapa kali ya? Dua.. dua kali.. 
dua kali itu papah ke jogja ya untuk ketemu terus pergi 
makan gitu doang sih tapi untuk sekarang komunikasinya 
lewat whatsapp kadang ngechat.. ngechat-ngechat atau 
telfon eh sekarang dah jarang telfon ding, dulu awal-awal 
telfon sekarang dah jarang, paling ya ngechat tanya kabar 
atau nggak apa namanya komen-komen status wa kayak 
gitu-gitu cuma komunikasinya baik sih malahan, malah 
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setelah cerai malah justru papah lebih sering tanyain kabar 
tanyain gimana sekolahmu kayak gitu-gitu 

Terus perbedaan yang 
kamu rasain sebelum 
dan sesudah? 

Papah?    

He’em Kalo papah itu tadi setelah.. sebelum bercerai tu papah 
cenderung cuek, cuek sama kegiatanku kayak kegiatan 
adek juga kayak nggak pernah nanyain gitu lho, tapi setelah 
bercerai justru malah kayak mungkin karena jaraknya jauh 
jadi kayak ‘apa kabar? Gimana sekolahnya’ nanyain pacar 
juga siapa namanya gini gini gini, gitu tapi kalo dulu 
sebelum.. sebelum cerai malah nggak pernah yaudah cuek-
cuek aja 

   

Soalnya serumah? He’e soalnya serumah cenderung malah dia bersikap 
apasih apatis apa apasih yang kayak yaudah itu kamu 
kamu gitu lho nggak pernah nanyain kayak gitu. Paling ya 
kalo dijemput udah jemput tapi nggak pernah nanyain 
secara pribadi gimana keseharianmu kayak gitu setelah 
cerai malah lebih apa ya lebih peduli istilahnya lebih ya lebih 
care kayak gitu. 

   

Tapi kamu merasa 
kehilangan nggak? 

Merasa kehilangan sih dari segi apa ya? mungkin dari segi 
kalo di rumah itu dari segi eee sosok laki-laki ya kayak 
misalnya dalam di rumah itu kan kita pasti lebih nyaman 
kalo ada laki-laki gitu, dulu, dulu kalo ada papah kan 
maksudnya lebih nyaman ada cowok, terus.. 

   

Adeknya cewek ya ini? Iya adek.. adekku cewek. Kita cewek-cewek semua. Kalo 
misalnya setelah papah pergi tu misalnya itu lebih ke 
nyaman dan aman sih di rumah sebenernya kehilangannya 
cuma itu sih tapi kalo kehilangan dalam kegiatan sehari-hari 
nggak.. nggak begitu kerasa sih karena emang, emang dulu 
papah emang ya cuek gitu aja, papah lebih ke urusannya 
sendiri gitu cuman kalo ngerasa kehilangannya dari segi 
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rasa aman di rumah karena kan ada sosok cowok di rumah 
karena kan misalnya ada yang rusak atau ada apa-apa ada 
binatang kan pasti manggilnya ke papah cuma sekarang 
harus dilakuin sendiri 

Ooo dilakuin sendiri? Iya hahaha kalo nggak manggil satpam hahaha    

Terus hubunganmu 
sama adekmu sebelum 
perceraian terjadi 
gimana? 

Hahaha sebelum perceraian terjadi sama aja, ya 
maksudnya eee sebelum ya kita eee hubungannya ya 
gimana sih hubungan kita sih ya kayak kakak adek pada 
umumnya, maksudnya berantem ya wajar berantem habis 
itu baikan lagi ngobrol lagi nggak ada yang berubah sih 
kayaknya kalo sama adek 

   

Perbedaan yang kamu 
rasain, maksudnya dari 
adekmu ke kamu dulu 
dan sekarang  tu jadi 
lebih deket atau apa 
gimana gitu ada yang 
mbo rasain nggak 
perbedaan? 

Adek?    

He’em adek dari 
sikapnya adek ke kamu? 

Kalo adek ke aku maksudnya kalo diantara kita berdua eee 
lebih deket karena mungkin ya biasanya dia dijemput sama 
papah dulu tapi sekarang aku yang jemput dia kayak gitu 
sih cuman emang tapi kita daridulu emang deket cuman 
kalo dari adek sendiri sikapnya dia tu lebih emosional 
setelah cerai dan lebih dan lebih apa ya dia lebih keras, 
anaknya lebih keras setelah perceraian karena dia dulu tu 
deket sama papah nah mungkin dia ada perasaan kecewa 
atau gimana aku juga nggak ngerti jadi dia lebih emosional 
setelah perceraian, lebih keras sih sifat sikapnya 

   

Terus gimana 
hubunganmu sama 
lingkungan sekitar 

Sebelum perceraian?    
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sebelum perceraian? 
Lingkungan sekitar ya 
bisa tetangga bisa 
temen-temen 

He’em Fine-fine aja maksudnya eee sebelum perceraian eee tapi 
lebih kalo misalnya aku sih justru kalo aku ketemu temen-
temen malah aku seneng kayak pasti ngelupain kayak 
masalah-masalah yang ada di rumah justru kalo di rumah 
tu judeg gitu lho kayak.. apalagi kalo dah kayak papah 
ketemu mamah itu tu pasti pikiranku dah ‘haduh ntar 
berantem’ tapi justru kalo keluar sama temen-temen tu ya 
pasti lupa kan kayak, kayak apa udah ke distract gitu lho 
waktu main sama temen-temen tapi kalo hubungan sama 
tetangga sama-sama aja, jarang juga misalnya kumpul 
sama tetangga pas udah gede 

 
BHL 

 
Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

 
++ 

Kalo ling.. hubungan 
setelah perceraian sama 
temen-temen atau sama 
tetangga? Ada nggak 
temen yang kayak 
ngebully gitu kamu 
tentang perceraian atau 
mandang kamu gimana 
karena perceraian itu? 

Kalo sama temen-temen nggak ada.. nggak ada 
perbedaannya sih.. nggak ada.. nggak ada yang mbully 
malahan aku ngomong ke mereka kalo apa misalnya aku 
orang tua.. kalo misalnya orang tuaku udah cerai, justru 
mereka nggak bully justru mereka support sih kayak yang 
semangat ya pokoknya jangan sampe apa bikin buyar 
kuliahmu, bikin buyar apa kegiatanmu kayak gitu. Nggak 
ada perubahan sih selama setelah perceraian 

 
 
 
 
BHL 

 
 
 
 
Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

 
 
 
 
++ 

Terus eee berarti 
lingkungan sekitar mu 
me.. eee memperlakukan 
kamu dengan baik ya? 

Dengan baik, he’e. Nggak ada.. nggak ada diskriminasi ‘ah 
ini anak broken home’ nggak. Ya sama aja kayak dianggep 
sama aja. 

SM Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 

+++ 

Terus sesaat setelah 
perceraian terjadi tu 
kamu eee dampak 
perubahan apa yang 

Kalo aku ngerasa.. aku mungkin secara nggak sadar ya 
kayak aku terus habis itu aku ngerasain lebih emosional 
lebih gampang marah, nggak ngerti nggak ngerti gimana 
tapi lebih gampang marah terus lebih sensitif deh kayak eee 

PD Pemahaman 
Diri 

+++ 
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kamu rasain yang terjadi 
sama dirimu? Ada nggak 
perubahannya? 

memang-memang aku gampang nangis maksudnya 
terhadap hal-hal yang sensitif cuma setelah perceraian tu 
kayak aku mungkin lebih sensitif terus aku lebih emosional 
maksudnya aku lebih ya gampang marah kayak lebih 
cranky istilah e apa ya kayak lebih apa apa tu kayak jengkel 
gitu lho gampang gampang jengkel kayak gitu. Tapi untuk.. 
untuk yang kayak aku jadi kayak stress gitu enggak sih, ya 
mungkin sempet kayak depressed, depresi iya kayak eee 
kenapa gitu tapi habis itu ya kayak yaudah gitu ya ini yang 
terbaik kayak gitu. Yaudah  

Oke, udah untuk saat ini 
cukup 

Oo ini sesi yang petama ya hahaha    

Nanti kita lanjut lagi Oke siap    

Makasih ya Iyaaa..    

 

 

Wawancara kedua subjek SS 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Oke kita lanjutkan dari 
yang kemarin ya kak 

Siap    

Kalau kamu berkaca 
sama dirimu, sosok 
seperti apa to kamu 
dulu? Sebelum 
perceraian tu kayak piye? 

Se se.. manja. Manja iya. Tapi manjanya sebenernya juga 
manja ke mamah sih. Iya aku manja terus kayak tambeng 
apa ya tambeng ngerti nggak istilahnya tambeng.. bukan.. 
kayak misalnya nih kamu disuruh ini nih, kamu disuruh ini 
harus kamu lakuin tapi tetep kamu nggak lakuin terus tu lho, 
tambeng.. bandel lah kayak bandel lah susah banget. Ya 
manja, bandel kayak gitu sih, cengeng, emang cengeng sih. 

PD Pemahaman 
Diri 

+++ 

Terus? Tapi.. gimana ya aku tu emang.. emang bandel sih dulu, 
maksudnya bandelnya tu tengil kayak gitu tengil gitu lho aku 
tu, cuma aku hehe aku itu sebenernya lembut hahah nggak 

 
 
PD 

 
 

 
 
++ 
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maksudnya aku sebenernya dalam hati kecilku tu aku 
lembut gitu lho maksudnya aku tu sensitif, gimana ya? 
gampang, gampang gimana sih, gampang tersentuh, nah. 
Aku tu gampang tersentuh gampang terharu kayak gitu gitu 
dan aku tu orangnya pekewuh an sama orang, nggak 
enakan sama orang, nggak bisa tegas, aku nggak bisa 
tegas. Itu sih. 

Pemahaman 
Diri 

Kalo sekarang? Sama hahaha maksudnya nggak ada perubahan yang 
banget-banget tu nggak, sama. Cuman harus lebih mandiri 
sih kayaknya. Kayak dimulai dari aku harus bisa nyetir 
mobil, harus bisa misalnya kalo di rumah ya nggak banyak 
sih yang aku lakuin hahaha cuman kayak ya apa yang biasa 
dikerjain sama papah sebisa mungkin aku ngerjain ya 
kayak sesimpel ngganti galon air kayak gitu-gitu doang 
sama nyetir mobil, ngunci pager, itu nggak sesimpel itu dulu 
waktu sebelum cerai sama ada papah aku nggak pernah 
sama sekali ngunci pager, ngunci pintu tu nggak pernah. 
Tapi setelah, setelah cerai tu aku kayak ngunci pager 
ngunci pintu kayak gimana ya karena udah nggak ada 
papah, maksudnya papah kan kayak yang bikin aman gitu 
kayak kemarin aku jelasin kan ada sosok cowok yang bikin 
aman terus kayak aku kan anak paling tua kayak pengin 
nger.. gimana sih pengin bantu pengin bisa ngelindungin 
gitu lho walaupun yaa.. penakut juga sih sebenernya 
hahaha cuman ya itu ada rasa pengin ngelindungin 
keluarga gitu 

   

Terus pola asuh yang 
diajarin orang tuamu 
gimana? 

Ahhh.. dua-duanya?    

He’em Kalo.. papah aja ya, kalo dari papah dulu itu papah lebih 
ngajarin ke harus berani, harus berani maksudnya kayak ya 
sesimpel sama takut sama hantu ‘halah nggak ada’ 
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pokoknya harus berani, makanya dulu aku sama adek 
diikutin taekwondo, nah harus berani, harus bisa lebih ke 
papah tu lebih kayak kalo ada orang ‘gini gini gini kamu 
harus berani, harus pukul lah kalo bisa’ maksudnya kamu 
harus berani lah sebagai cewek, mungkin karena kita 
cewek-cewek to, diajarin kayak gitu. Terus sebenernya kalo 
pola asuh dari papah tu nggak begitu.. nggak begitu apa ya, 
aku nggak begitu ngerasain, lebih ke mamah sih. Kalo 
mamah kayak orang tua pada umumnya sih, sebenernya 
mamah tu lebih ke strict.. strict parent ngerti ngga sih kayak 
model-model orang tua yang nggak ngekang tu enggak 
cuma kayak misalnya pulang lebih dari jam sepuluh malem 
tu te.. masih ditanyain kayak gitu gitu. Terus kamu tu harus 
apa ya eee di depan orang-orang tu kamu harus well-
behave apa sih kayak ya bersikap bukan buk.. menjadi diri 
sendiri iya cuman kamu harus bisa nentuin kamu tu lagi ada 
dimana itu tu kamu harus bisa tau, jangan sombong terus 
maksudnya selalu lihat ke bawah, jangan selalu lihat ke 
atas maksudnya kalo sama orang-orang kecil tu kamu 
harus mbantu kayak gitu-gitu lah terus, jujur iya harus jujur 
cuma ya kadang ya ngerti lah hahaha masih.. masih 
bohong, hemat.. diajarin hemat sama mamah. Maksudnya 
ya emang emang.. ya anak muda seumuran kayak gini kan 
pasti keperluannya kan pengin banyak, laper mata lah 
kayak gitu tapi kan.. tapi aku tu sebisa mungkin tu hemat, 
maksudnya aku tu tip.. tipe orang yang emang aku ada 
temen ada banyak maksudnya lumayan cuman aku tu 
kayak jarang keluar untuk membuang-buang uang tu 
jarang, paling kalo emang pergi sama pacar ato sama 
keluarga gitu-gitu, jarang yang setiap hari harus keluar tu 
enggak karena mamah juga apa ya mendidik untuk eee 
jangan terlalu sering keluar rumah kayak gitu leb.. lebih baik 
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di rumah aja kayak gitu gitu. Lebih ke strict sih sebenernya 
dalam hal pergi-pergi kayak gitu. Mau bersin? 

Hahahah nggak jadi Hahaha terus apalagi ya? Rajin beribadah hahah 
sebenernya nggak si maksudnya mamah kayak misalnya 
maklum, nggak harus tiap minggu ke gereja tu mamah 
memaklumi itu kalo misalnya emang ada kegiatan cuman 
berdoa setiap malem tu harus ya mungkin kadang kita lup.. 
kadang aku lupa sih cuman.. pokoknya walaupun kamu 
jarang ke gereja kamu tetep harus apa ya maksudnya.. 

PA Pola Asuh 
Orang Tua 

++ 

Inget Tuhan Nah inget Tuhan, doa kayak gitu. Itu sih apa lagi ya yang 
diajarin mamah ya, banyak sih hal baik lah pasti 

   

Terus kalo itu apa tu 
namanya kalo misal ada 
sesuatu di rumah, kamu 
dilibatkan dalam.. kamu 
ditanyain nggak 
pendapate kayak, kayak 
kalo nentuin sesuatu beli 
ini terus kamu dimintain 
pendapatnya nggak atau 
lagi apa pembagian 
urusan rumah kek kamu 
ditanyai nggak? 
Pendapatmu tu 
dipertimbangkan nggak 
atau itu keputusan 
mamahmu tok? 

Kalo.. kalo urusan kerja mis.. eee kalo dari segi 
pekerjaannya mamah ya, kalo dari misalnya mamah usul 
tanya gini gini gini gimana kalo bab pekerjaan itu kayak aku 
nggak ikut campur sih maksudnya kayak aku cuma kasih 
pendapat aja kayak harusnya nggak usah gini dong mah, 
cuman kalo pekerjaan tu mamah lebih mamah sendiri yang 
tau gimana, gimana pekerjaannya tu. Tapi kalo urusan 
rumah, misal beli.. beli-beli peralatan aja ya beli.. beli 
misalnya beli kendaraan atau beli.. di rumah tu pasti 
melibatkan aku sama adek sih. Justru malah melibatkan 
banget, misalnya beli-beli gitu kita ikut untuk gimana nih 
cocoknya ini apa ini gitu, karena kan ya yang make ya juga 
kita bertiga to jadi ya melibatkan dalam urusan.. tapi kalo 
bab mbayar listrik, bayar pajak gitu tetep mamah sih paling 
ya eee kalo misalnya bab mbak, kan ada mbak di rumah ya 
itu, selalu mesti tanya ke kita, ke aku sama adek, enaknya 
gimana ya? Misalnya kayak misalnya naik gaji nahh kayak 
gitu gitu tetep tanya ke aku sama adek 
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Terus pernah nggak saat 
kamu eh saat *batuk* 

Minum, minum dulu hahaha    
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Hahaha saat setelah 
perceraian terjadi kamu 
pernah ngerasa nggak 
kayak nggak kok ini tu 
nggak sebenernya tu 
terjadi, kayak kamu tu 
mengelak, menolak 
kayak menyangkal gitu 
menyangkal tentang 
kenyataan yang terjadi? 

Enggak, enggak ada, enggak pernah ada perasaan kayak 
gitu sih maksudnya ya karena mungkin dari awal aku dah 
yowes lah terima-terima aja gitu maksudnya aku ya kayak 
ndukung to bukan yang aku, bukan yang posisi aku 
‘yaampun orang tuaku bercerai, aku sedih sekali’ maksude 
bukan yang aku, bukan yang.. bukan yang posisi kayak gitu 
mungkin ada yang kayak gitu tapi ak.. posisi aku memang 
yowes aku ndukung orang tuaku bercerai gitu lho karena ya 
aku tau itu yang itu yang terbaik jadi ya nggak ada perasaan 
menyangkal atau merasa kayak ‘apakah ini mimpi?’ gitu 
enggak nggak nggak hahaha nggak nggak maksudnya aku 
aku sadar gitu lho aku nggak ada perasaan kayak gitu.  

   

Tapi pernah nggak ada 
perasaan kayak nggak 
adil ini tu nggak adil 
kenapa harus aku yang 
ngerasain? Marah gitu 
lho 

Kalo perasaan itu ya ada, sebenernya lebih ke perasaan-
perasaanku yang kayak gitu tu lebih waktu dulu SMP sih 
kayak puncaknya tu malah waktu di SMP tu kayak kenapa 
sih harus.. harus keluargaku kayak gitu, kenapa to papah tu 
harus gini mamah harus gini kayak gitu cuman pada saat 
eee pas cerai itu kayak nggak.. mungkin udah gede kali ya 
kayak yoweslah nggakpapa maksudnya tiap orang ada 
masalahnya sendiri-sendiri mungkin ini memang masalah 
keluargaku tu lho jadi kayak yoweslah gitu, nggak ada yang 
perasaan kayak terkutuk tu nggak, tapi maksudnya aku tu 
mikir eee gimana ya, bukannya aku nyama-nyamain ya 
orang lain tu juga ada yang kayak gini gitu lho, mereka aja 
bisa kenapa aku harus.. kenapa harus aku? Nggak nggak 
hahaha jadi mereka aja bisa, aku juga harus bisa lah 
maksudnya bukan bukan, bukan suatu hal yang bikin aku 
down gitu nggak 

TA Tahap Anger ++ 

Terus kayak ini nggak sih 
kemarin kita dah.. aku 
dah sempet nanya yang 
tentang usaha-usaha 

Jangan cerai ya?    
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kamu, usaha-usaha 
kamu untuk… 

He’e, enggak kan? Enggak.    

Terus kemarin kan kamu 
sempet nyinggung kamu 
pernah kayak sempet 
depresi ya kan? 

Oh yayaya    

Itu sampai sedalam apa 
sih kesedihanmu saat itu 
sedepresi sampe 
sedalem apa? 

Sebenernya depresiku tu kayak eee gimana ya perasaan 
aku trauma, perasaan aku trauma dulu mamah papah 
berantem gitu lho, kayak ada ngerasa kayak yaampun 
biyen.. dulu ki serem ya ternyata gitu lho kayak takut, 
sebenere aku tu bingung jelasine ya ini, depresinya tu 
karena sebenernya aku tu ada perasaan kayak kangen 
papah gitu kayak agak.. bukan agak kangen kayak…  
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Ya kehilangan? He’e aku tu ngerti kalo ini yang terbaik tu ngerti gitu lho 
cuman ya ada kayak perasaan kangen kayak gitulah paling 
kalo misalnya liat temen-temenku yang apa kan aku ada 
temen kamu tau DT? DT nah maksudnya temenku yang 
ada yang bapaknya tu bisa seasik itu maksudnya tu 
bapaknya tu beda sama papahku tu kadang ada perasaan 
kayak ya iri, maksudnya bukan iri ya kayak kenapa sih 
bapakku nggak bisa kayak gitu gitu lho maksudnya, ada 
perasaan kayak gitu. Tapi untuk depresi yang sampe 
sedalam apa itu malah justru sebelum cerai. Pada saat 
mamah papah berantem terus tu justru aku malah stress di 
rumah, jadi malah kayak takut di rumah gitu lho ngerti nggak 
sih kayak ya itu yang kayak kemarin aku jelasin kayak kalo 
mamah papah ketemu udah wah udah deg-degan sek 
gimana caranya.. jadi kayak setiap malem justru aku nggak 
bisa tidur dulu pas mamah papah se rumah, karena 
takutnya aku adek tidur, papah mamah berantem kita nggak 
tau gitu lho, mereka mungkin emang sengaja nyembunyiin 
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dari kita tapi kan nah ada perasaan itu tu aku jadi takut 
setiap malem kayak waduh nanti kalo aku tidur papah sama 
mamah berantem kayak gitu. Sebenernya malah aku tu 
lebih stresnya itu sebelum cerai. Takut karena papah 
mamah berantem 

Terus yang depresi yang 
setelah itu kapan 
perasaannya muncul tu 
kapan? 

Perasaannya muncul itu waktu papah eh sek sek waktu 
papah ngunjungin kita pertama kali setelah cerai 

   

Kenapa? Eee aku i.. aku ingetnya waktu nganter papah ke bandara 
untuk papah balik lagi ke Kalimantan, itu rasanya kayak 
gilak ini aku nganterin papahku buat balik ke kampungnya 
maksudnya aku nggak tinggal se rumah, walaupun itu tu 
sebenernya udah tau papah udah.. mamah udah cerai ya 
cuman kayak ketemu lagi sama papah setelah cerai terus 
aku harus nganterin lagi tu kayak itu sih sedih banget, kayak 
yaampun cer.. bukannya aku nggak percaya cuman kayak 
aku nganterin papah lho ini mbalik ke kampung halaman, 
nggak nggak kita nggak pulang bareng tapi nganterin ke 
bandara itu cer.. apa.. sedih. Justru aku ni aku cerita 
nggakpapa ya maksudnya eee aku sama adek sih 
ngerasain kayak semenjak papah balik lagi ke sana tu 
mending udah nggak usah ketemu lagi sama kita gitu lho 
kalo.. kalo misalnya ketemu sama kalo aku sendiri 
ngerasain kalo kita misalnya.. papah ndatengin aku atau 
kita ketemu aku tu nggak suka perpisahannya setelah itu 
gitu lho nah jadi kayak udah mending nggak usah, nggak 
usah dateng-dateng aja gitu lho maksude nggak usah 
dateng gitu lho, nggak usah dateng sering-sering, udah 
mending kontaknya by phone aja daripada kalo dateng 
terus kita tu harus pisah lagi kayak gitu tu ada perasaan 
kayak ya sedih walaupun dulu aku nggak deket sama 
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papah lho tapi ada perasaan sedih gitu maksudnya kita dulu 
serumah kayak gitu terus harus jauh kayak gitu 

Terus perasaan itu 
hilangnya kapan? 

Hilangnya eee hilangnya seiring berjalannya waktu wokeh 
ya kayak yaudah lama-lama waktu itu kan masih awal-awal 
kuliah jadi kayak ada temen-temen baru kayak gitu jadi 
udah apasih maksudnya kayak ya udah nggak mikir itu lagi 
gitu lho kayak tapi ada perasaan kayak waduh ini kalo 
papah ke sini lagi jadi ada kayak perasaan udahlah papah 
tu nggak usah ke sini gitu lho tapi nggak yang sampe mikirin 
banget tu enggak soalnya aku lu.. ke distract sama kuliah, 
ke distract sama temen-temen baru kayak gitu maksudnya 
nggak yang sedih terus tu nggak 
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Kalo yang dulu kalo 
sebelum perceraian 
hilangnya kapan depresi 
itu? 

Eeee hilangnya justru pada saat, pada saat mamah papah 
cerai malahan. Kalo.. karena ketakutanku mungkin dari 
ketakutanku mereka berantem terus gitu lho jadinya ada 
perasaan lega sih mereka akhirnya maksudnya mereka 
akhirnya pisah kan, justru setelah mereka bercerai 
hubungannya mereka malah bagus nggak pernah 
berantem, kontak-kontakan iya maksudnya kontak-
kontakannya pun mereka nanyain kabar kayak gitu-gitu 
nanyain pekerjaan kayak gitu gitu lho maksudnya nggak 
yang njuk berantem nggak, malah enggak kan karena kan 
yaudah udah nggak serumah. Justru kalo serumah kan 
ketemu lagi, ngungkit-ngungkit masalah lagi kayak gitu-gitu. 
Kalo.. kalo dulu malah takutnya karena malah mereka 
berantem jadi setelah cerai malah ada.. ada perasaan lega 
kayak gitu 

   

Terus hal-hal apa yang 
kamu lakuin saat kamu 
lagi depresi tu kamu hal-
hal apa yang terjadi 
dalam dirimu dan kamu 

Oh setelah? Setelah.. aku menjadi religius hahaha ya ya 
pasti berdoa, pasti berdoa minta.. minta ketenangan sama 
Tuhan terus sebenernya waktu depresi enaknya nangis sih 
kayak hah biar lega terus kayak berdoa, pasti berdoa terus 
biasanya aku youtube-an sih sama nonton film haha iya itu 
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tu ngelakuin apa? Yang 
setelah perceraian 

yang bikin aku lupa sebenernya kan nonton film, banyakin 
nonton film itu pas bener-bener awal cerai karena dulu juga 
libur mau masuk kuliah gitu kayak ah daripada kayak sedih-
sedihan mending nonton filmlah gitu. Yah sama.. kalo untuk 
nenangin diri sendiri, berdoa dan makan sih hahaha 

Hahaha suka banget 
makan 

Hahaha iya     

Kalo sebelum 
perceraian? 

Sebelum perceraian jujur aku hampir pernah commit 
suicide kayak pernah hampir gitu karena pada saat itu 
mamah sama papah berantem bab apa ya eee bab kuliah, 
pokoknya mamah nyuruh papah bayarin aku kuliah ‘ya 
bisalah kamu’ papah bilang gitu pokoknya habis itu 
berantem terus kenapa kok mereka malah 
mempermasalahin aku.. kuliahku gitu lho terus aku ngerasa 
jadi beban disitu. Pada saat itu aku.. pada saat itu aku 
berusaha untuk apa ya ya menyakiti diriku sendirilah 
akhrinya mamah tau, maksudnya aku depan mereka 
kalian.. aku aku justru aku marah ke mereka ‘kalian bisa 
diem nggak’ tapi posisi dah aku dah naro cutter di tangan 
gitu tapi udah aku gores sih maksudnya kayak karena aku 
dah judheg banget aku.. mereka dan mereka 
mempermasalahin aku lagi kayak ‘oh berarti aku beban ya’ 
aku kayak gitu terus akhirnya yaudah habis itu ke rumah 
sakit karena takutnya, takutnya malah kena tetanus tu kan 
cutternya ada karat-karatnya hahaha tapi pada saat pas 
apa.. belum cerai itu aku sering menyakiti diri sih kayak.. 
nggak sering ding, nggak sering, kayak mungkin karena aku 
terlalu banyak nonton film-film depresi yang tumblr-tumblr 
gitu kali ya aku kayak sok-sok emo gitu tapi memang 
memang.. memang dulu suka sok-sok mau nyilet kayak gitu 
tapi nggak tau kayak kesel aja gitu lho dulu tu kesel kayak 
gitu terus ya itu sih cuman.. cuman tetep.. tapi aku tu tetep 
kayak yaampun kok aku goblok banget sih kayak gini 
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maksudnya aku kayak tetep tanya sama Tuhan kok goblok 
banget sih kayak gini buat apa juga sih aku kayak gitu terus 
yawis. Yaudah sih.. abis itu.. intinya untuk menenangkan 
diri berdoa pasti walaupun aku tidak religius tapi aku tetap 
berdoa sama Tuhan hehehe 

Terus berarti itu yang pas 
kamu menyakiti dirimu 
sendiri yang sampe 
dibawa ke rumah sakit tu 
berarti sebelum kamu 
masuk kuliah? 

Ya..    

Mau masuk kuliah? Kelas tiga SMA he’e..    

Ohhh terus berarti saat 
ini kamu.. oh nggak jadi 
pertanyaan salah hahah 

Salah salah salah hahahha    

Terus saat setelah 
perceraian terjadi kamu 
berarti kamu pernah 
merasa udah menerima 
kenyataan ini nggak? 

Menerima sih aku menerima karena aku kan mendukung, 
bukan paksaan, karena aku udah tau apa ya faktanya tu 
kayak gimana aku udah ngerti cuman perasaan sedih itu 
masih sih kayak sedih kangen sebenernya, sedih kangen 
sama sosok papah walaupun nggak deket tapi kan ada 
perasaan kangen karena bertahun-tahun tinggal bareng 
gitu paling sedihnya tu sedih kangen sih bukan karena 
kayak yang kayak aku terpuruk ‘aduh yaampun orang tuaku 
cerai’ nggak. Sedih kangen. Cuman menerima, menerima. 
Karena aku ngerasa hidupnya lebih damai istilahe ki lebih 
damai lebih ayem nggak ada berantem-berantem lagi jadi 
ada perasaan kayak tenang.. wah tenang kayak gitu tenang 
nggak.. nggak ada wuah setiap malem ketakutan kan 
nggak.. nggak ada lagi kayak gitu, tidurnya juga enak to 
dulu kan nggak bisa tidur, mesti setiap malem kayak ‘aduh 
takut was-was’ kayak gitu, sekarang udah yaudah udah 
legowo udah dah bisa menerima 
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Berarti perasaan itu 
muncul saat itu saat 
kamu saat ya waktu 
bercerai itu? 

He’em he’em, dah ada perasaan tenang nah kayak gitu    

Terus pernah nggak 
perasaan itu ilang gitu 
maksude kamu pengin 
kayak dulu lagi, pernah 
nggak? 

Enggak, enggak karena gimana ya mamah sama papah 
daridulu tu emang sering banget berantem, dari hal yang 
sepele aja tu bisa jadi gede banget jadi yang kayak masalah 
besar gitu lho. Setiap.. gimana ya jadi kita tu jarang 
ngerasain bareng-bareng seneng tu jarang berempat 
seneng tu sama adek sama papah sama mamah tu jarang 
jadi pasti tu kayak ya sering berantem soalnya mamah 
sama papah gitu lho jadi justru setelah cerai tu malah, 
malah ayem gitu aku nggak nggak nggak pernah ada 
perasaan ‘aduh pengen dulu lagi bersama’ malah aku kalo 
mikir kayak gitu malah wah kalo bareng tu nggak mungkin 
kayak gini malahan pasti mereka berantem lagi gitu lho jadi 
udah lebih enak kayak gini, nggak pengin kayak kembali ke 
masa lalu, enggak. Udah ya itu udah legowo udah nerimo 
lah istilahe 
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Terus hal-hal yang terjadi 
dalam diri kamu setelah 
kamu bisa menerima itu 
apa? Misal kayak dulu 
kamu kan takut, merasa 
takut terus kamu 
sekarang jadi lebih 
tenang, tiap malem kan? 
Apa aja yang terjadi 
setelah kamu bisa 
menerima? 

Jadi lebih ya itu lebih tenang lebih ayem, hidupku lebih 
ayem terus aku kayak bukannya sok bijak ya aku jadi lebih 
bisa ngerti kehidupan maksudnya kayak.. bukan munafik ya 
kalo misalnya kita lihat orang kayak orang tu nyebelin tapi 
tu sebenernya oh kita kan nggak tau sebenernya tu dia 
kayak gimana, mereka juga kalo misalnya lihat aku kan 
nggak tau aku tu kayak gimana hidupnya jadi kayak bisa 
ngerti, bisa ngerti setiap orang tu pasti punya masalah 
sendiri-sendiri lah kayak gitu jadi lebih bisa ngerti orang sih 
aku kayak karena mungkin aku dah ngerasain sedih ya 
ngerasain kayak masalah hidup kayak gitu-gitu terus aku 
jadi lebih protect setelah cerai tu aku lebih bis.. lebih protect 
ke adek sama mamah. Gimana ya kayak.. aku ngerasa aku 
tu harus bertanggung jawab gitu lho sama adek sama 
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Acceptance 
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mamah kayak gitu. Lebih tenang pasti, pasti lebih tenang. 
Lebih.. lebih gimana ya perubahan yang aku ngerasa 
setelah menerima ya lebih bersyukur sih walaupun banyak 
orang yang bilang kayak stereotype ‘ih orang Kristen kok 
cerai’ kayak gitu cuman kadang jengkel sih maksudnya 
mereka nggak ngerti gimana, gimana apa ya.. gimana 
kehidupanku gitu lho. Gimana sebenernya kita juga pernah 
memperjuangkan biar nggak cerai dulu gitu tapi ya memang 
nggak bisa dijalanin gitu lho tapi setelah cerai gitu aku 
malah bersyukur gitu lho, aku bersyukur aku bisa hidup.. 
aku, mamah, adek dan papah juga mungkin bisa hidup lebih 
tenang, nggak ada nggak ada, nggak ada berantem nggak 
ada kekerasan kayak gitu. Lebih ya itu lebih tenang lebih 
bertanggung jawab, lebih berani yang pasti, lebih mandiri 
juga, ya mandiri haha 

Oke untuk saat ini cukup Oh udah?    

Udah hehe makasih ya Iya sama-samaaa    

Kita lanjut lagi besok Oh hahaha    

Masih ada sesi 
selanjutnya 

Siap    

 

Wawancara ketiga subjek SS 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Oke kita lanjut lagi. Eee 
penghargaan atau 
pencapaian yang udah 
kamu raih apa sih? Apa 
aja, boleh apa aja, naik 
kelas kek 

Bisa masuk *nama univ* penghargaan haha luamayan tuh 
masuk *nama univ* karena aku, aku yakinlah bisa masuk 
*nama univ lain*, dulu kayak gitu terus nggak.. nggak mau 
tes *nama univ* nggak mau ah tapi akhirnya ada tes terakhir 
gelombang terakhir dan itu tesnya tu untung di sekolahku 
dulu di *nama sekolah*. Aku merasa waduh aku nggak bisa 
ni matematikanya tapi ternyata aku masuk dan aku 
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memang masuk di jurusan yang aku penginin di 
ilkomunikasi. Kalo penghargaan selama ini apa ya bentar 
bentar wait wait mikir dulu. Oh ada mata kuliah, mata kuliah 
namanya kampanye komunikasi strategis, itu disitu kita tu 
sama kelompok kayak bikin agency kecil kayak gitu, 
mengkampanyekan produk suatu perusahaan nah kayak 
gitu, itu disitu aku jadi managing director, jadi ketuanya nah 
disitu ehem aku kayak.. kita ngusulin ide gimana kalo kita 
bikin foto kontes di *nama tempat*, di *nama tempat* di 
Jogja dan itu kita kuotanya itu mm awale cuma ee enggak 
sih kuotanya dua puluh dan yang ikut dua puluh maksude 
kita ahh paling yang ikut ya temen-temen kita sendirilah 
yang kita kenal ternyata pada saat hari H tu ndaftar banyak 
dan lumayan berhasil, banyak yang dateng dan kita bisa 
masuk koran, maksudnya agency kita yang cuma agency 
abal-abal tu bisa dimuat di koran karena acara itu di *nama 
tempat* kan kita juga ngelestariin *nama tempat* kan 
secara nggak langsung walaupun itu tugas kita ngelestariin 
*nama tempat* 
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Ada yang 
ngewawancarain berarti? 

Iya dari koran itu he’e, walaupun kolomnya kecil tapi tetep 
bangga sih hahaha 

   

Iya jelaslah hahaha Ya itu, terus sama eee walaupun itu dinilai sama dosen kita 
‘ah lah gitu doang’ gitu tapi ternyata pemilik *nama 
perusahaan*nya sendiri seneng dan mereka follow akun 
kita itu aja udah seneng banget sih asli seneng banget. 
Sama kemarin bisa magang di *nama stasiun radio* seneng 
banget sih maksudnya aku bisa ada pengalaman baru, bisa 
bikin iklan di radio, bisa jadi voice over, terus bisa tahu 
dunia radio tu dah pencapaian ya semoga besok bisa 
mencapai.. mencapai.. bisa punya prestasi-prestasi lain ke 
depannya, amin! Hahaha oh dulu pernah prestasi 
taekwondo juara tiga kelas berat, walaupun kelas berat dan 
juara tiga ya nggakpapa 
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Terus… Tutup pintunya, tutup pintunya.. makasih.    

Terus pernah nggak 
kamu merasa gagal? 
Khususnya… ya merasa 
gagal dulu deh, apa aja? 
Dalam hal apa aja? 

Gagal pernah karena nggak masuk *nama univ negri* itu 
karena, karena mungkin impian setiap orang lah pasti 
pengin di universitas yang bagus, yang negri gitu dan aku 
tu dah ikut dari mulai SNMPTN apa prestasi tu SNMPTN 
ya? SNMPTN, SBMPTN sampe ujian UM ee ujian mandiri 
itu aku nggak lolos, itu buang.. itu bayar kan? 

   

Bayar, yang SBM, UM 
bayar 

Nah itu kan dah buang-buang uang maksudnya udah 
ngasih harapanlah ke orang tua, ke mamah pastinya cuman 
aku nggak keterima cuman itu sih sempet sempet sedih yah 
akhirnya aku *nama univ* cuman tetep bersyukur sih 
maksudnya sebenernya habis itu aku sadar ah kan nggak 
dilihat dari kampusnya gitu, itu dari kita sendiri, itu gagal di 
situ sih. Kayak merasa apa ya ngecewain orang tua tapi 
ternyata ya sebenernya mamah nggak kecewa-kecewa 
banget sih hahah cuma aku yang ngerasa gitu, gitu lho 

   

Tapi lingkungan sosial 
mendu.. lingkungan 
sosial bisa siapa aja bisa 
lingkungan dari keluarga, 
lingkungan tetangga atau 
lingkungan sekolah 
pokoke temen-temen 
inimu tu mendukung 
kamu nggak dalam 
mengatasi kegagalan mu 
itu? 

Mendukung, yang case aku yang nggak masuk *nama univ 
negri* itu justru temen-temenku ‘halah gakpapa…’ apa 
namanya ‘…wong kita juga’ maksudnya mereka juga 
semuanya tu nggak ada yang di negeri gitu lho jadi yawes 
podo gitu hahaha terus dari saudara juga ada, OK haha dia 
bilang, pernah bilang ‘halah kamu tu yang penting tu dari 
kamu sendiri mau kamu di universitas blah universitas 
manapun tu dari kamu sendiri, ada yang di *nama univ 
negeri* juga belum tentu dia bagus gitu’ terus dia pernah 
sok-sok bijak ‘kamu lihat emas dibuang di got tetep jadi 
emas’ oyaya siap siap lha iki maksudnya yang memotivasi 
aku, dari mamah sendiri juga yo yaudah maksudnya 
nggakpapa kayak gitu yang penting kuliahmu tu kamu 
kuliah yang bener nah kayak gitu nggak harus, nggak harus 
di *nama univ negeri*. Sebenernya mamah.. mamah sendiri 
nggak.. nggak ngejar-ngejar aku pengin *nama univ negeri* 
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harus *nama univ negeri* tu enggak, aku juga nggak 
dipaksain masuk jurusan apa aja enggak, cuman ya karena 
perasaan sendiri ‘waduh aku nggak masuk *nama univ 
negeri*’ gitu tapi ya akhirnya semua orang juga dukung 
nggak ada yang ‘kok bisa sih nggak masuk’ nggak ada. 
Untungnya semua mendukung aku biar tetap semangat di 
*nama univ* dah gitu hahaha 

Terus kamu punya nggak 
figur, seseorang yang 
kamu jadiin panutan, eh 
sek nggak belom hahaha 

Eh salah hahaha    

Kalo pernah nggak gagal 
yang berhubungan sama 
perceraian gitu? 

Di akibatkan karena perceraian gitu maksudnya?    

He’e Mmmm sebentar-sebentar.. nggak.    

Gak ada? Nggak.. nggak ada, yang aku rasain nggak ada maksudnya 
nggak ada yang sampe aku gagal karena mamah papah 
cerai gaada. 

   

Terus siapa eh punya 
nggak seorang figur yang 
kamu jadiin panutan gitu 
lho dalam menghadapi 
kenyataan eh keadaan 
khususnya perceraian itu 
punya nggak kamu? 

Eee mamah. Karena, karena aku deket sama mamah sih 
sebenernya terus karena ku melihat mamah tu strong 
woman, maksudnya dia selama ini juga kerja sendiri 
walaupun ada papah tu sebenernya yang kerja juga 
mamah, jadi mamah tu strong. Maksudnya dia tetep 
membiayai anak-anaknya, justru dulu membiayai papah 
juga gitu lho jadi ya aku, aku bener-bener pengin suatu saat 
tu kayak mamah gitu maksudnya segala mas.. apa masalah 
yang dihadapin tu kamu bisa sendiri gitu jadi kayak mamah 
tu kayak ngajarin aku kayak aku tu ngeliat oh ternyata cewe 
tu juga bisa sendiri ya, perempuan tu bisa sendiri, tanpa 
ada.. ada laki-laki tu ternyata bisa sendiri gitu jadi kayak ya 
itu yang memacu aku.. aku harus bisa lah suatu saat kayak 
mamah, jadi nggak bergantung sama laki-laki kayak gitu. 
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Kuat sih, pokoknya tu mamah ngajarin untuk kuat, jangan 
sampe maksude jangan.. jangan sampe masalah misalnya 
masalah dalam hidupmu tu bikin kamu tu gagal seterusnya 
kayak gitu maksudnya kamu tu harus tetep punya motivasi 
harus tetep kuat kayak gitu. So far baru mamah sih, tapi aku 
ngefans sama Michael Jackson hahaha 

FP Figur yang 
dijadikan 
Panutan 

+++ 

Ya boleh deh siap 
hahaha terus kamu 
punya harapan atau cita-
citamu ke depan apa? 

Aku ee yang pasti skripsi selesai hahah waduh males 
banget bikin skripsi eee yang pasti skripsi selesai 
maksudnya tepat waktu, nggak.. nggak ngejar-ngejar 
banget engga maksudnya yang wajar lah waktunya. Terus 
kerja yang pasti kerja, apa yang aku pengin sih sebenernya 
tu aku pengin banget bisa masuk dunia entertainment cuma 
aku tu orangnya nggak pede, tapi emang keinginanku 
daridulu tu aku pengin ah jadi penyanyi kayak gitu lho sok 
pengin tapi aku masih belom, mungkin aku belom punya 
channel buat ke situ tapi kalo cita-citaku dalam segi 
pekerjaan lho ya, itu pengin kerja di agency kayak kalo 
kamu tau Makna punyanya Keenan Pearce, nggak tau yak? 
Ogilfi, kayak gitu lah, agency iklan, advertising agency yang 
megang-megang klien-klien untuk beriklan untuk kampanye 
sama aku juga pengin nyoba jadi penyiar radio sih 
pokoknya pengin menghasilkan uang yang aku memang 
passionku di situ kayak gitu terus habis itu pengin yaaa 
uangnya pasti yang pertama kali aku kasih ke mamah, hasil 
kerja aku sama jalan-jalan keliling eropa hahah nggak 
nggak nggak hahaha ya pasti ada keinginan ngajak mamah 
jalan-jalan kayak gitu-gitu 
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Terus hambatan kamu 
dalam mencapai cita-cita 
apa? 

Hambatan ada rasa malas, ya bener kayak rasa malas dan 
mungkin karena aku selama ini masih pake uangnya 
mamah jadi kayak masih ad.. kayak masih ‘ah yaudahlah 
uang mamah ini’ tapi habis itu lama-lama mikir ‘ooyaya 
nggak mungkin lah mamah kerja terus’ eee aku harus 
maksudnya aku harus ada semangat buat selesai kuliah 
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terus kerja kayak gitu. Hambatannya ya itu rasa malas dan 
rasa terlalu mungkin selama ini enak kayak gitu-gitu, 
hambatannya itu sih 

Apa.. apakah perceraian 
orang tua jadi 
menghambat kamu 
dalam mencapai cita-
cita? 

Oh nggak, sama sekali nggak ada hubungannya.. he’e he’e. 
Kayak maksudnya aku misalnya aku mikir masa depanku 
kayak gini ni, aku nggak ada mikir sama sekali ‘ah ini gara-
gara mamah papahku cerai’ nggak, nggak ada, maksudnya 
itu nggak aku jadiin patokan ‘wah aku nggak bisa ni gara-
gara ini aku nggak mungkin ni’ nggak ada. Kayak aku 
yaudah yakin aja, itu kan dari diri sendiri kita juga 
maksudnya kita mau berusaha atau enggak kayak gitu lho, 
nggak ada sih menurut aku nggak ada dari pengaruh itu tu 
nggak ada 

   

Terus gimana cara kamu 
mencapai cita-cita itu? 

Gimana caranya mencapai cita-citanya yang aku penginin 
itu aku ya aku habis ini aku mau ngelanjutin skripsi hahaha 
habis ini mau ngelanjutin skripsi, pokoknya ya aku sekarang 
juga lagi cari-cari eee part time sih kayak.. kayak berusaha 
nyari-nyari ya walaupun kemarin masih ditolak sama radio-
radio karena mereka nggak buka lowongan penyiar tapi ya 
tetep usaha. Mungkin.. mungkin banyakin tanya temen-
temen sih yang apa sih banyakin relasi nah kayak gitu, kalo 
misalnya ada part tam.. part tam haha part time yang bisa 
aku masukin tapi kalo memang nggak ada ya berarti itu 
tandanya aku harus nyelesaikan skripsi aja biar nanti bisa 
langsung cuti loh hahaha nggak, maksudnya langsung 
kerja ding hahaha langsung cari kerjaan. Itu sih ya motivasi 
dari mbak raras juga semangat bikin skripsi jadinya aku 
harus semangat bikin skripsi hahaha 
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Terus pernah nggak 
kamu dapet kritik tentang 
diri kamu dari lingkungan 
sekitar tentang sikap 

Kritik itu dari ma.. justru kritik yang aku terima banget itu 
dari mamah, karena eee aku tu orangnya lembek gimana 
ya ngerti nggak sih kalo sama orang tu aku lembek.. 
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yang ada dalam dirimu? 
Kritik dari orang lain atau 
dari orang terdekat 

Gampang tersentuh? He’e nggak bisa tegas, jadi kayak misalnya aku dimanfaatin 
ya secara nggak langsung gitu aku dimanfaatin tu aku 
kayak yaweslah.. yawes daripada nanti berantem, daripada 
nanti orangnya gini gini lha aku tu terlalu.. apa ya temen-
temenku sendiri juga bilang kayak, misalnya ajalah contoh 
kayak kerja kelompok, aku yang kerja sendiri atau.. atau 
atau aku pokoknya selalu aku yang kerja sendiri gitu karena 
temen-temenku ‘halah udah ada udah ada SS’ aku kayak 
susah buat teges sama orang. Terus orang-orang juga 
bilang eee apa namanya ya itu bener sih aku tu terlalu.. 
terlalu gitu sama orang.. terlalu bukan terlalu baik ya terlalu 
nggak enakan jadi kayak ‘ah nanti dia kayak gini, ah nanti 
dia kayak gini’ gitu sih. Sama aku tu terlalu orang.. kata 
orang-orang aku tu nggak percaya diri, kayak hal nyanyi, 
perihal nyanyi kayak gitu aku mesti kayak ‘ah engga ah 
engga’ aku kayak cenderung nggak mau nunjukin 
kemampuan aku kayak gitu lho cenderung nggak percaya 
diri sih. Itu aja sih eee sepenuhnya aku baik, baik aja 
hahaha maksudnya selama.. selama yang aku, aku denger 
selama ini aku ngerasain itu lebih ke yang pekewuh an 
sama orang sama nggak percaya diri 
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Terus gimana kamu.. oh 
kalo ada kritik yang 
nggak kamu terima tu 
apa tadi maksudnya kan 
tadi kamu bilang kritik 
yang kamu terima banget 

He’e    
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Ada nggak kritik yang 
nggak kamu terima 
emang? 

Maksude gimana?    

Yaudah gakjadi haha Maksude gimana gak mudeng hahaha aku nggak trima 
sama kritikmu gitu? 

   

Ada nggak kritik yang 
menurutmu nggak sesuai 
sama dirimu gitu? 

Sombong, jadi kayak eee orang-orang tu ada yang menilai 
aku tu sombong. Padahal aku tu nggak sombong, aku tu 
cuma kadang susah berbaur kayak ah aku cenderung diem 
gitu lho maksude kalo ketemu sama orang baru aku bukan 
tipikal yang banyak omong gitu nggak maksudnya ‘dah lah 
diem aja nggak tak ajak omong, ta.. tapi banyak yang bilang 
‘kamu tu dulu…’ kayak pertama first impression gitu lho 
‘kamu tu sombong’ gitu, enggak aku tu nggak sombong, 
maksudnya ya itu aku mungkin susah berbaur sama orang 
gitu 

PR Perspektif Diri ++ 

Gimana kamu 
menanggapi kritik itu? 

Menanggapinya aku kayak ya ngomong ke mereka 
langsung kayak enggak aku tu ngomong langsung gitu 
‘enggak aku tu.. enggak aku tu cuma susah berbaur aja 
kadang’ kayak gitu cuma emang.. emang emang mungkin 
dari wajahku, tapi wajahku maksude wajahku nggak jutek 
sih tapi nggak tau mungkin pandangan orang-orang beda-
beda kali ya. Ya mungkin pandangan orang beda-beda tapi 
beberapa orang ada yang bilang first impression ke aku tu 
sombong, tapi aku langsung menangkis nggak aku nggak 
sombong gitu 

PR Perspektif Diri ++ 

Okeh siap hahaha kalo 
pernah nggak dapet kritik 
tentang keadaan 
perceraian orang tuamu 
dari lingkungan gitu? 
Kayak yang kemarin 

Itu eee dari saudara nah kayak maksudnya ‘selagi kamu 
bisa kenapa nggak diperjuangin’ kayak gitu-gitu. Terus 
kayak mungkin kan nggak tau kondisi kita kayak gimana 
kan ndak.. habis itu yaudah cuma.. mungkin itu mamah 
lebih ke mamah karena ngomongnya ke mamah ya jadi 
kenapa.. kenapa harus.. harus cerai kalo masih bisa 
bareng, sapatau papah bisa berubah atau kondisi bisa 
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kamu bilang yang ‘orang 
Kristen kok cerai’ 

berubah gitu cuman kan ya nggak maksudnya ini udah yang 
terbaik kayak gini maksude kan mamah.. mamah sama aku 
sama adek yang tau kondisinya kayak gitu. Paling itu sih 
kritiknya tapi kalo untuk yang memojokkan ‘ih dasar anak 
broken home pantes ini ini ini’ nggak. 

Nggak ada... terus 
gimana kamu 
menanggapi hal itu? Hal 
yang tadi sodaramu 
kritik? 

Aku cuma melampiaskan pendapatku ke mamah sih waktu 
itu.. 

   

Soalnya ngomongnya 
nggak ke kamu 

He’e nggak secara langsung. Cuma ya karena kan mungkin 
nggak ngerasain, nggak ngerasain kondisinya gimana 
kayak gitu, jadi emang sih memang dalam Alkitab mm 
nggak diperbolehkan, cuman kalo kita maksudnya aku 
ngerasanya gini, kalo kita memang bahagianya gini masa 
harus dipaksakan kayak gitu kan engak, maksudnya ya 
balik lagi yang ngerasain kan kita gitu lho, moso harus 
dipaksain kayak gitu malah nggak e.. maksude malah 
hidupmu nggak damai to nggak tentrem. Terus aku mikir 
eee aku mikir sendiri, ya enggak mikir sendiri aku juga 
ngomong, maksude Tuhan kan juga ngerti gitu lho, Tuhan 
kan juga tau gitu lho, kayak apa ya eee Dia tu pasti ngeliat 
lah gimana baiknya gitu lho. Thanks God hahaha 
maksudnya ya itu tadi Tuhan kan mesti ngerti gimana 
baiknya maksudnya nggak mungkin lah Dia membiarkan 
kita kayak gitu terus, maksude aku juga ngerasa ah kok gini 
terus sih, gitu. Ya itu tadi 

   

Terus pernah nggak 
kamu mengalami 
tekanan emosi yang 
berat gitu dari, bisa dari 

Pernah.    
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rumah atau dari 
lingkungan kampus 

Mengenai apa? Ohh mengenai apa itu maksude    

Ya perceraian boleh, 
enggak boleh 

Kalo lingkungan yang sekitarku itu apa tadi emosi?    

Tekanan.. tekanan emosi 
yang berat 

Tekanan emosi kayak gimana    

Ya kamu pokoknya kayak 
tertekan gitu lho kayak.. 
kayak banyak yang 
menekan kamu bisa dari 
rumah, bisa dari 
kampus.. 

Kalo menekan aku mungkin dari sekitarku eee kemarin aku 
sempet deactive Instagram selama tiga minggu karena aku 
tu ngerasa kayak eee ngerasa kurang bersyukur sih kalo 
menurut aku ya selama ini aku habis itu aku mikir ah aku tu 
kurang bersyukur sama diriku sendiri, kayak liat temen-
temenku jadi ada temenku yang emang dia tu kuliah sambil 
kerja jadi dia sukses gitu lho bikin event kayak gitu, temen-
temenku yang sukses eee apa namanya dalam hal apapun 
pokoknya mereka yang sukses tu kerasa kayak ‘yaampun 
kok apa mereka.. mereka udah bisa kayak gitu sedangkan 
aku kok belum ngapa-ngapain, aku skripsi aja males’ kayak 
gitu lho abis itu mikir kayak gitu jadi aku kayak ngerasa tu 
kebanyakan temen-temen kampus sih, temen kampus yang 
dia lebih produktif nah lebih produktif sedangkan aku kok 
gini-gini aja sih kayak gitu terus makanya pada saat itu aku 
deactive Instagram karena aku ngerasa wak.. waktu itu aku 
ngerasa itu toxic, kayak aku, aku jadi beban, beban pikiran 
kayak gitu tapi setelah itu aku mikir, setelah baca quotes-
quotes apa motivation-motivation gitu aku mikir ‘oooya 
hidup kan nggak, bukan balapan’ jadi semua pasti ada 
waktunya. Kadang aku mikir oya ding terus aku mbaca oh 
ya ni eee Steve Job aja umur segini baru bikin ini ini ini baru 
bikin ini umur empat puluhan kaya gitu gitu. Pasti ada 
jalannya lah terus habis itu aku mikir oh pasti ada jalannya 
lah maksude aku ngerasa aku punya kemampuan gitu, aku 
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bisa diasah kayak gitu, pasti aku suatu saat bisa. Makanya 
aku kayak yang ngelawan rasa.. rasa takutku, rasa apa 
tekanan emosi tadi ya, rasa tekanan emosiku dengan ‘ah 
enggak ah, aku nggak boleh kayak gini terus, aku harus 
berani ngelawan’ yaudah, akhirnya aku aktif kembali 
hahaha maksudnya, kalo kayak gitu kan aku jadi kayak gitu 
terus to aku kalah sama rasa takutku to, akhirnya aku 
kembali maksudnya aku anggap itu sebagai motivasi, 
bukan sebagai toxic lagi kayak gitu. Itu sih tekanan selama.. 
maksudnya so far itu sih yang aku ngerasa kayak eee 
nggak bersyukur sama diriku sendiri, aku merasa nggak 
berharga tu itu pada saat yang aku deactive Instagram 
karena ngelihat temen-temen udah pada sukses sih. Itu 
udah 
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Tapi tu nggak ada 
hubungannya sama 
perceraian? 

Nggak, nggak nggak ada.    

Terus standar atau nilai 
apa sih yang kamu 
terrapin di hidupmu 
dalam menjalani hari-
hari? Eee kamu punya 
kayak nilai-nilai, nilai-nilai 
kayak ya nilai-nilai yang 
kamu terapin dalam 
dirimu gitu? Kayak misal, 
aku nggak mau 
ngerokok, aku nggak 
mau ngerokok karena 
apa ya memang ya itu 
nilaiku karena, karena 
aku nggak, nggak mau 
gitu lho 

Ohh aku nggak mau.. aku nggak mau ikut-ikut jadi orang 
lain, kalo aku ya. Misalnya lingkungan sekitarku 
sebenernya ya memang lingkungan sekitarku tu beda sama 
diriku sendiri, misalnya kayak temen-temen deketku sih, 
mereka orangnya lebih sering spend waktu di luar rumah 
untuk pergi, untuk jalan-jalan, untuk most.. mostly sih untuk 
clubbing ya untuk mereka, cuman aku kekeuh untuk 
‘enggak ah’ maksudnya itu bukan gaya hidupku, walaupun 
temen-temenku semua kayak gitu, aku tetep nggak ah aku 
lebih.. aku nggak memaksakan diri, aku.. aku tu nggak apa 
nggak suka memaksakan diri untuk membaur tu enggak, 
mending aku jadi diriku sendiri, di rumah maksudnya eee 
tapi memang pada dasarnya aku nggak suka kayak gitu sih 
aku tu kadang kayak orang yang males bersosialisasi.. 
bukannya males.. bukannya males sama orang ya 
maksudnya aku tu lebih seneng circle yang kecil daripada 
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circle yang besar itu aku nggak seneng, maksude gimana 
ya kadang aku nggak seneng rame-rame tu nggak seneng 
kecuali keluarga ya, aku lebih seneng circle kecil yang lebih 
omongannya tu lebih penting gitu lho kayak lebih en.. 
maksudnya lebih berkualitas kayak gitu sih, ya sebenernya 
nggak mutu juga maksudnya lebih enak circle kecil gitu lho 
daripada circle besar jadi kadang ya itu aku nggak 
memaksakan diri untuk ngikutin gaya hidup temen-temenku 
kayak gitu, walaupun kebanyakan dari mereka kan karena 
juga ngikutin orang lain dibujuk orang lain gitu. Aku, enggak. 
Maksudnya banyak yang bujuk ‘hah coba ini dong halah 
coba dong sekali-sekali ke *nama tempat*’ kalo disini 
namanya klub malam, ‘engga ah’ maksudnya ya engga, aku 
ya aku gitu lho. Kamu punya.. punya urusanmu sendiri gitu 
tapi kita tetep temen, kita tetep berteman, maksudnya 
mereka juga ngerti batesku sampe mana, ngerti oh ya, jadi 
mereka tau sendiri lama-lama.. lama-lama mereka tau 
sendiri ‘oh SS ni nggak boleh ini, nggak boleh ini’ gitu. Tau 
sendiri, itu sih maksudnya jadi diri sendiri 

Terus bisa nggak kamu 
nyebutin lima kelemahan 
yang ada dalam dirimu 
saat ini? 

Saat ini.. cengeng hehe emosional, emosional marah-
marah lho ya maksudnya eee nangis juga emosi ya. 
Cengeng, gampang marah, males, suka nunda waktu, itu 
iya nggak sih? Iya.. terus eee bohong masalah duit sama 
mamah ahahaha cuman aku bohongnya nggak yang aku 
hambur-hamburin enggak, misalnya tapi kayak memang itu 
kebutuhanku sendiri gitu lho kayak.. kayak emang 
sebenernya untuk makan sih, lebih untuk.. aku ngerasa itu 
salah sih bohong masalah uang hahaha tapi bukan untuk 
mengham.. menghambur-hamburkan foya-foya enggak, 
cuman emang ngeluarin uang banyak untuk makan 
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Ya kan nggak papa, 
emang nggak boleh? 

Boros ya itu berarti.. tapi aku nggak boros, oh! Sebenernya 
boros itu aku dalam hal baju sih, konsumtif ya berarti he’e 
he’e konsumtif. Ya itu berarti lima apa aja berarti cengeng, 
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gampang marah, males, suka menunda-nunda, konsumtif 
hahaha ya ya itu 

Pemahaman 
Diri 

Tapi kamu bisa 
menerima nggak 
kelemahan itu? Ya itu 
memang ada dalam 
diriku 

Iya menerima sangat sadar hahaha ya menerima    

Terus bagaimana cara 
kamu menerima 
kelemahan itu? Atau 
kamu ada usaha nggak 
supaya itu tu bisa kamu 
kurangi atau kamu atasi 
gitu lho 

Ada sih kayak eee pengin misalnya kayak apa ya gampang 
marah tu mungkin sebenernya gara-gara mmm ih gimana 
sih ngomongnya.. sama adek, misalnya sama adek gitu. 
Aku tu sering berantem gitu tu sering banget kadang masih 
susah kontrol marah aku gitu lho terus abis itu mikir ‘ah 
udah ah’ maksudnya aku buang-buang tenaga marah-
marah, kadang ya berusaha banget sih meredam amarah 
sama adek atau sama pacar mungkin kayak gitu-gitu. Terus 
kalo yang lain-lainnya paling ya males ya itu susah sih kalo 
males serius susah banget, nunda waktu kayak skripsi 
kayak gitu tu masih susah sih masih berusaha maksude aku 
masih berusaha buat mengatasi itu. Kalo konsumtif, masih 
susah kayak sebenernya aku tu konsumtif kalo ada mamah, 
pergi sama mamah. Nah itu, itu baru kayak wah mumpung 
ada mamah nih beli beli nah kayak gitu gitu tu masih 
jeleknya masih disitu sih jadi ya tapi kadang-kadang abis itu 
nahan diri sih habis itu ngerti kalo.. gimana ya ngertinya tu 
kalo ngeliat harga sih sebenernya ‘waduh ah nggak ah’ 
maksudnya ini bisa buat beli beberapa barang yang 
harganya cuma se.. apa harganya untuk satu harga gitu lho. 
Ya gitu sih berusaha pelan-pelan walaupun belum 
sempurna sampe.. ya sampe sekarang masih belum 
sempurna sih, pelan-pelan deh. Gimana tadi 
pertanyaannya apa sih? 
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Ya itu hahaah Oh itu ya hahaha jadi bingung ya ya    
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Terus bisa nggak 
nyebutin lima kelebihan 
yang ada dalam diri 
kamu? 

Nanti aku dikira sombong hahaha    

Enggak lah hahaha Oh enggak hahaha aku itu simpatik, aku itu eee mau ee 
orangnya mau diajak kerjasama tu aku seneng maksudnya 
aku tu seneng dalam bekerja sama dalam grup tu aku 
seneng. Terus kritis, kritis tu kelebihan bukan ya? Kritis 
dalam hal apa.. hal apapun tu aku kritis maksudnya kayak 
aku tu selalu ada rasa ingin tahu, pengin belajar sih 
sebenernya naah aku tu kayak gitu tu lho kayak pengin.. 
pengin tahu kayak gitu. Terus aku tu simpatik udah ya tadi? 
Aku itu ehehe sebentar aku itu ah bingung kalo nyebutin 
kelebihan.. berat badan masa hahaha aku itu eee ramah, 
eh aku ramah nggak sih?  
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Ramah.. Dan aku itu menurut aku sendiri ya, selama aku 
pengalamanku kayak pendengar yang baik deh maksude 
kayak banyak banget temen-temen yang bisa cerita ke aku 
gitu lho maksudnya bisa cerita their secret ke aku kayak 
gitu, aku kadang wow mereka bisa cerita kayak gini nah 
kayak gitu sih. Se.. se.. se.. se yang aku tau itu. Kayaknya 
masih banyak tapi hahahahah 

 
PD 

 
Pemahaman 
Diri 

 
++ 

Tadi agak susah 
kayaknya hahahaa 

Kan nanti aku dibilang sombong hahahaha    

Terus gimana cara kamu 
manfaatin kelebihanmu? 

Membantu orang lain, karena aku orangnya simpatik itu jadi 
aku nggak tegaan kalo ada orang yang eee apa ya status 
sosialnya jauh di bawah aku, aku tu kadang nggak tegaan. 
Terus eee aku memanfaatkan karena ramah identik dengan 
banyak omong kali ya maksudnya.. maksudnya bukan yang 
cerewet gitu nggak ya maksudnya suka ngomong, aku 
manfaatkan itu kayak misalnya di kampus dulu aku apa 
mengajukan diri untuk jadi MC, maksudnya 
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mengembangkan itu gitu terus eee tadi apalagi.. pendengar 
yang baik, maksudnya aku ya bisa jadi tempat curhat 
temen-temen kayak gitu, temen-temen keluh kesah ke aku, 
walaupun aku cuma ndengerin aja yang penting kan 
mereka bisa mencurahkan kayak gitu-gitu. Itu ajasih, tadi 
apa aja yang aku baik-baik? 

Kerjasama.. Nah bekerjasama dalam grup itu aku bisa dimanfaatkan 
hahahaa nggak nggak maksudnya aku bisa bekerja sama 
dalam grup tu gimana memanfaatkannya itu eee ya itu tadi 
maksudnya apa sih istilahnya tu aku bingung e, kayak.. 
kayak mereka tu jadi kayak bukannya sombong ya.. 
maksudnya tu menjadikan aku sebagai kayak kemarin aku 
jelasin kayak kasusnya aku bikin acara nah itu kan aku bisa 
dipercaya jadi leader mereka kayak gitu. Kayak gitu sih, 
udah itu aja 

   

Udah itu aja? Iya    

Oke udah itu aja juga 
pertanyaannya hahaah 

Hahaha iya po? Tapi aku daritadi bukan bermaksud 
sombong ya hahahaha 

   

Hahaha iya enggak kok, 
aku percaya itu dalam 
dirimu sendiri hahaha 

Hahaha    

Dah makasih, kalo ini 
beneran semuanya nanti 
apa makasih ya udah.. 

Ndak ketemu-ketemu lagi berarti? Oh udah selesai?    

Udah selesai, dadah Okee    

Makasih sudah mau 
menceritakan… 

Apane hahaha    

Pengalamannya heheh Iya sama-sama    

Makasih ya Iyaaaa    
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Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Oke kita mulai ya tante 
hehe jadi mau tanya, 
gimana sih sikap SS 
setiap harinya? Kalo di 
rumah tu gimana 
sikapnya 

Berhubungan dengan apa?    

Berhubungan dengan 
keseharian, sikap eee 
sifatnya.. 

SS ya.. kalo SS sih sebenernya dia itu eee piye ya, sebagai 
kakak ya, aku bilang kalo sebagai kakak sebetulnya dia oke 
dia bisa protect adeknya, tapi ada kalanya dia juga eee 
kadangkala kalo merasa bahwa dia eee ‘loh aku tu udah, 
aku tu udah protect kamu, aku tu udah eee aku tu lebih 
besar dari kamu’ kadangkala memang eee ada saatnya dia, 
ada saatnya dia protes, dia protes meminta pengakuan ‘aku 
tu kakakmu lho’ tapi so far sikapnya selama ini eee dia bisa 
protect adeknya, dia bisa maksudnya dia bisa jadi kakak 
yang lumayan baiklah gitu 

   

Hehehe lumayan ya. 
terus kalo eee 
kesehariannya SS tu 
sering menghabiskan 
waktu di rumah ato di luar 
rumah? 

Ehem kalo SS, kalo dia nggak ada kuliah dia lebih banyak 
menghabiskan waktu di rumah karena dia leb.. ee dia punya 
prinsip bahwa lebih baik punya sedikit teman tapi temannya 
itu eee qualified, daripada punya banyak teman tapi cuman 
basa basi busuk istilahnya kayak gitu. Jadi dia lebih spend 
time itu di rumah entah itu tidur, entah itu main hp, nonton 
tv, nonton film sama adeknya tapi dia lebih banyak spend 
time di rumah gitu 

   

Terus gimana sih sukak.. 
sikap SS sebelum 
perceraian? 

Eee dia waktu itu masih SMP ya? SMP ya? SMA.. jadi dia 
lebih masih ke ya childish sih, masih masih sikapnya masih 
anak-anak biasa nggak ada... ceria lah, dia ceria, dia anak 
ceria daridulu kan raras ngerti to bahwa dia orang hebohan, 
ceria eee gembira lah pokoknya gembira kayak gitu 
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Terus kalo setelah 
perceraian? 

Setelah perceraian eee butuh waktu, butuh waktu untuk.. 
butuh waktu untuk mengembalikan dia kembali seperti SS 
yang sebelumnya. Itu nggak.. itu memang wajar ya, aku 
pikir common sense ya karena dia kan.. berat. Aku ngerti 
bahwa kadangkala aku ngerti bahwa mereka anak-anak, 
nggak cuma SS ya, SS sama DD aku ngerti bahwa adakala 
dimana mereka itu eee sedih dimana.. ee menolak lah 
berontak kenapa kok bisa terjadi perceraian, nggak ada 
yang mau lah ya eee tetep saja bahwa anak itu butuh orang 
tua yang komplit, itu nggak nggak.. nggak bisa dipungkiri 
karena ehem harus ada figur ayah dan harus ada figur ibu. 
itu pasti, karena tidak bisa ayah itu mewakili ibu, ibu 
mewakili ayah itu beda banget gitu lho tapi SS harus terima, 
SS.. SS dan DD tu mau nggak mau dia udah diterima 
karena dia melihat kenyataan bahwa ya sudah memang 
nggak bisa dipersatukan dan melihat bahwa ayahnya 
memang tidak bisa dikembalikan seperti dulu gitu lho jadi 
SS dulu se.. mungkin masih itungan bulan mungkin sampe 
satu tahun dia masih suka menyendiri nangis dikamar ya itu 
itu ngerti, tapi kalo.. kalo aku tanya ‘kamu sedih ya SS?’ 
‘enggak’ jadi dia ingin support mamahnya bahwa 
‘everything ok mah’ meskipun begitu DDpun iya, DD kan dia 
tidur membelakangi aku gitu lho ras terus dia nangis, aku 
ngerti tapi eee aku sengaja untuk tidak membikin itu 
berlarut-larut karena ehem akan drop akan drop. Tapi ada 
masanya mereka berdua tak bawa ke psikolog, karena aku 
ngerti saat itu DD drop banget, DD memang agak 
terguncang mungkin ya dan SS kan jadi terus jadi pendiam 
kayak gitu waktu itu, jadi kayak, kayak kehilangan 
pegangan sementara biasanya kalo ‘pah bocor pah, pah ini 
pah ini itu’ kan laki-laki biasanya ‘pah’ dan perasaan aman 
itu beda, jadi perasaan aman itu kalo malem tidur itu tu 
sampe pintu ditutupi kursi, pintu ditutupi gentong itu beda, 
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SS pernah tanya sampe ‘mah dulu kalo ada papah eee 
merasa aman ya’ gitu, tapi ya itu wajar lah karena walau 
bagaimanapun pihak laki-laki itu lebih eee harusnya lebih 
ngayomi jadi semuanya tu kelihatannya beres gitu lho kalo 
ada bapaknya jadi mau bocor kek mau apa meskipun 
akhirnya panggil tukang tapi kalo sudah ‘ah papah ada og’ 
atau nanti ada coro ada binatang apa ‘paah’ itu yang selalu 
di.. karena mereka emang kayak gitu tapi sekarang semua 
harus dilakukan sendiri. Aku dewe gilonan dan yang satu 
hal tapi.. ada satu hal eee poin bagusnya adalah ya nggak 
ada yang bagus sebenernya tapi eee itu jadi kendel, dulu 
penakut banget, aku juga, tapi setelah proses ini berjalan 
jadi mau nggak mau aku harus berani karena aku jadi 
bapak sekaligus ibu, itu. Jadi dulu kalo ada apa-apa ‘papah 
papah papah’ sekarang lebih ke ‘mah’ dan mereka.. saya 
kerja.. aku kan kerja terus ras, jadi mereka harus bisa 
yaudah adanya cuman kita berdua, mau nggak mau kita 
harus hadapin gitu. Ada perubahan sih ada dan makin 
kesininya makin mandiri makin mandiri kayak gitulah dan ya 
tapi sifat gembiranya udah mulai kembali lagi, apalagi kalo 
eee belanja gitu ya haha tapi kalo yang.. kalo yang sifat, 
maksudnya eee pemurungnya itu butuh waktu untuk 
menyembuhkan, semuanya kan luka ya tetep luka nggak 
mungkin, nggak meskipun nggak deket, meskipun 
bapaknya sebrengsek apapun bapaknya itu tetep luka lah, 
aku ngertilah namanya juga bapak ya, itu tetep luka. 
Meskipun siapapun dia, bagaimanapun dia selamanya 
akan menjadi bapaknya dia gitu, udah. Gitu ras 
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Berarti hubungan 
sebelum perceraian 
sama papahnya kan 
nggak deket 

He’em    
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Terus setelah, setelah 
perceraian hubungannya 
SS sama papahnya 
gimana? 

Kalo SS kita bicara SS atau DD? Dua-duanya?    

SS Oh SS.. kalo SS sama bapaknya nggak bisa dibilang nggak 
deket. SS deket juga sebenernya, sebenernya deket cuma 
dia itu kan nggak bukan orang yang eee menye-menye gitu 
lho manja-manja kalo sama DD, LE kan lebih tidur dikeloni, 
kalo SS, SS eee SS yaaa dek.. bisa bilang deket, bisa 
bilang enggak, biasa gitu lho biasa jadi bukan orang yang 
dekeet banget tapi bukan orang yang jauh banget gitu jadi 
ya ee itu papahku dia tau ngerti itu meskipun papahnya 
menjengkelkan itu tapi dia tetep respect lah gitu. Tapi 
dibilang deket banget ya enggak, dibilang jauh banget ya 
enggak, kayak gitu. Piye ya ya biasa lah. Tapi setelah 
bercerai justru SS yang bisa lebih menerima keadaan 
daripada DD, SS masih mau ditelfon, SS masih mau 
komunikasi dan masih respect lah maksudnya masih 
menghargai sebagai orang tua. Saya nggak bilang DD 
nggak menghargai tapi lukanya DD lebih dalam kayaknya 
karena dia ‘errgh’ gitu lho jadi kalo SS mungkin ‘yaudahlah 
memang kayak gitu yaudah, aku harus nerima ini kok mau 
gimana lagi’ lebih.. lebih bisa ee lebih bisa menerima 
kenyataan SS kayak gitu. Jadi sekarang kalo sama 
papahnya meskipun SS tidak, tidak bukan orang yang ‘pah 
gimana kabarnya’ enggak, dia nggak seperti itu juga nggak 
lebay gitu tapi kalo LE telfon masih dijawab meskipun ee 
‘aku sibuk pah, aku gini’ tapi dijawab bukan terus didiemin 
‘wees karepmu handphone meh’ gitu enggak, terus WA 
juga dijawab. Beda, ada beda sama.. antara SS sama DD 
kayak gitu 
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Kalo hubungannya sam.. 
SS sama tante sebelum 

Kalo sebelum SS itu kolokan ya, SS itu kolokan anaknya 
daridulu kan memang kayak gitu karena aku mungkin anak 
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dan setelah perceraian 
gimana? 

pertama lebih memanjakan, raras ngerti. Eee tapi aku 
memang orang yang protect sama anak-anak, protect 
banget jadi dulu nit dimarahin LE pun kalo aku.. itu aku 
nggak setuju aku akan protect dia eee setelah bercerai aku 
lebih protect, karena aku merasa anakku perempuan-
perempuan dan yang siapa yang mau protect gitu lho dan 
aku harus lebih protect dan SS sama aku untungnya so far 
dia jujur dia cerita ‘mah aku gini gini gini, mah aku gini’ 
meskipun aku marah atau enggak tapi dia cerita, kayak dia 
nabrakin mobil terus dan dia ngerti kalo aku pasti marah tapi 
dia cerita meskipun tak marahin disini tapi dia cerita karena 
dia ngerti kalo dia cuma punya aku, dia cuman punya 
mamahnya dan pada saat satu saat LE telfon dia bahwa dia 
akan datang, LE protect eh SS protect aku ‘pah jangan 
diapa-apain lho mamah, aku cuman punya mamah’ jadi dia 
lebih protect juga ke aku dan dia ngerti jadi kalo gini ras 
kadang pulang kerja, jujur ya aku kadang pulang kerja itu 
kalo sampe malem gitu ya ras, ya nggak munafik aku tu 
kadang.. meskipun aku sudah mengampuni, aku sudah 
mengampuni dah nggak.. tapi kan semua itu nggak bisa 
lupa to ras, apa yang sudah dia perbuat sama aku tu kan 
nggak bisa dilupakan, nah itu kadang di mobil kalo aku 
kesel gitu, banyak masalah kan nggak bisa ngomong sama 
siapa-siapa, kadang di mobil tu nangis sendiri sepanjang 
perjalanan tapi mau masuk sini aku harus.. meskipun aku.. 
sampe mereka nanya ‘mamah kenapa? Mamah nangis 
kenapa?’ kayak gitu, nah dia.. dia perhatian kayak gitu. Tapi 
yang lebih keluar eee pintu mesti DD ‘mah’ gitu hahaha tapi 
so far mereka ya sama mamahnya memang dia care, 
mereka care banget sih 

SM Sikap yang 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 

+++ 

Kalo hubungannya SS 
sama DD sebelum dan 

Hehehe kalo sebelum perceraian mereka itu ee karena 
masih kecil-kecil ya masih kecil-kecil jadi ya eee ya 
berantem-berantem keluarga lah, berantem anak-anak 
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setelah perceraian 
gimana? 

kayak gitu, berantem anak-anak tu ngerti sendiri, tapi 
sebetulnya itu hal yang wajar, mereka nggak nggak.. buka.. 
nggak ada yang luar biasa lah pokoknya baik, deket gitu ya 
tapi setelah perceraian eeee SS lebih banyak ngalah, 
karena dia sudah mulai dewasa dia udah mulai ngerti 
bahwa ‘oh nggak ada bapaknya’ dan aku sering ngasih tau 
SS adekmu itu karena dia ehem kecewa, kecewanya terlalu 
besar, DD kecewanya terlalu besar jadi dia kehilangan figur 
kan, kehilangan figur ayah yang nah.. dia meledak-ledak 
raras kan ngerti DD kan ‘waahhh ta ta ta ta’ meledak-ledak 
ehem ngomong dengan dia pun gitu, kadang kalo SS cape 
dan itu sudah berkali-kali SS capek, SS.. SS meledak juga 
gitu lho tapi so far aku mesti ‘SS…’ aku mesti gitu, aku mesti 
‘SS..’ dia bisa.. bisa ‘oh yaudahlah diemin aja’ kadang dia 
cuman diam aja ‘karepmu’ gitu, dia lebih ngalah kalo sama 
DD 

Terus kalo hubungannya 
SS sama lingkungan 
sekitar sebelum dan 
sesudah? 

Kalo sebelum SS.. SS lebih bisa membaur, SS lebih bisa 
keluar, SS lebih bisa dolan karena waktu itu masih kecil ya, 
kesana kemari nggak karo-karoan kan dia memang dulu 
juga sebelumnya dia sempet kayak anak kampung gitu lho 
dia dolannya sama RE dan RS sapa.. itu hahaha itu dia 
kayak gitu dolannya waaah pokoknya dolan lah ee fun dia 
tu fun tapi eee setelah itu mungkin karena juga beranjak 
dewa.. beranjak gede ya dia jarang keluar, dia ee pernah 
suatu masa buat dia sama sekali eee apa ya terlalu invert 
apa ya namanya dia terlalu menutup diri, dia nggak nggak.. 
nggak kenal dengan lingkungan sekitar mungkin ada satu 
mungkin dia malu juga dengan kondisi orang tuanya, tapi 
ada satu kondisi juga bahwa dia udah gede dia nggak.. 
nggak keluar-keluar kayak gitu, itu sih 

   

Kalo sama temen-temen 
yang di sekolahnya 

Kalo itu sih fun, dia tetep tetep.. tetep fun meskipun dia.. 
meskipun dia eee se apa ya meskipun dia ngerti bahwa dia 
anak broken home tapi bukan berarti anak broken home itu 
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gimana? Sekolah atau 
kuliah sekarang 

eee negatif ya, dia bisa membuktikan bahwa anak broken 
home itu bisa menjadi seseorang 

Emm.. terus SS pernah 
eee ada di tahap yang 
kayak menyangkal 
setelah perceraian tu 
kayak menyangkal 
‘nggak kok ini nggak 
terjadi’ tu pernah nggak 
sih? 

Dia eee bisa menerima sih, dia bisa menerima dan dia 
justru bukannya dia mengojok-ngojoki aku cerai enggak, 
tapi justru bilang ‘yaudah to mah kalo mamah nggak kuat’ 
karena dia ngerti seperti apa yang terjadi ras gitu, jadi 
bukan dia bilang ‘enggak enggak ini nggak terjadi’ nggak.. 
nggak ada penyangkalan itu tapi dia bisa terima meskipun 
itu sakit.. yang aku cerita meskipun itu sakit banget tapi dia 
nerima bahwa ya memang ini harus yang e.. yang ada tu 
seperti ini kayak gitu dan itu mungkin ee ini yang lebih baik 
untuk mamahku dan papahku daripada setiap hari rame, 
tersakiti intinya kayak gitu, bercerai tu sebetulnya kan tidak 
untuk piye ya tapi berhenti untuk saling menyakiti gitu lho, 
itu aja sih jadi aku juga bisa enjoy dengan hidupku sendiri, 
dengan anak-anak dan LE mungkin lebih enjoy gitu tanpa 
aku, tanpa anak-anak kayak gitu, tapi untuk penyangkalan 
bahwa ‘enggak ah aku nggak’ enggak, selama ini enggak 
pernah dia, yok.. dia bisa terima kok gitu 

TAc Tahap 
Acceptance 

+++ 

Kalo pernah nggak 
merasa kayak marah gitu 
sama keadaan ini terus 
kayak merasa ‘ini tu 
nggak adil, kenapa harus 
keluargaku’ gitu pernah 
nggak SS? 

Pasti ya. aku pikir itu nggak cuma SS, pasti itu pasti karena 
dia merasa ‘why? Why me?’ gitu lho, ‘kenapa? Kenapa 
harus aku? Kenapa yang lainnya engga? Kenapa raras 
enggak, kenapa HS enggak? Kenapa?’ dan itu dia tapi dia 
lebih sering masuk ke kamar menutup diri dan menangis, 
itu dan aku ngerti gitu lho tapi dia nggak mau cerita karena 
dia mungkin nggak mau mamahnya sedih lagi, lebih 
memperburuk keadaan tapi itu ada masanya sih ada 
masanya dia se.. lebih.. waktu itu sering mungkin dia ‘napa 
sih?’ gitu, dia nangis terus dia pernah ngomong ‘mamah 
nggak ngerti to s.. ee kita tu gimana?’ Ee apa eee harus 
nerima keadaan ini, gimana sakitnya, kayak gitu 

TA Tahap Anger ++ 
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Terus itu hilangnya 
kapan? 

Itu by time ya jadi dengan waktu itu, itu itu.. apa ya ya dia 
dia bisa mengerti. Aku selalu bilang ‘yaudah kita bertiga 
sekarang harus bisa, harus bisa ngadepin ini semua’ 
mungkin juga dengan doa ya, ke gereja, lebih... lebih lebih 
banyak berdoa kayak gitu dan lebih eee dari waktu ke waktu 
akhirnya kan luka itu tetep ada sih ras kayak gini ya ras, 
luka tapi bekasnya kan udah nggak sakit, bekasnya tetep 
ada terus ras tapi meskipun diginiin udah nggak sakit gitu 
lho karena luka nya udah.. udah kering tapi bekasnya itu 
akan terus ada kayak gitu 

   

Kalo pernah nggak SS 
ada di masa yang dia tu 
kayak eee kayak 
berusaha untuk 
menyatukan tante TY 
dan om LE gitu? 

Oh enggak hahaha nggak pernah. Bahkan dia tanya 
‘mamah mau balik lagi sama papah?’ ‘enggak’, karena aku 
nggak bisa bilang itu trauma atau apa tapi karena mereka 
melihat seperti apa chaos nya saat itu gitu lho dan nggak 
bagus untuk mereka juga sih sebenernya dan setelah 
berpisah aku justru banyak bisa ketawa ras, aku bisa 
banyak ketawa, aku eee istilahnya aku sembuh dan waktu 
itu kan aku kurus drop drop drop sakit setelah itu kan aku 
lebih bisa udah.. udah fun gitu lho, bukan fun karena aku 
bebas, enggak, tapi yaudah semuanya aku terima dan itu 
nggak menyakitkan lagi. Sekarang gini ras, kalo aku hidup 
dengan seseorang, tapi seseorang itu nggak hidup untuk 
aku, ya cuman aku ngerti oh ya serumah tapi sebetulnya 
dia nggak buat aku gitu lho, itu kan lebih menyakitkan, aku 
ngeliat tapi aku ngerti bahwa dia itu dengan orang lain itu 
lebih menyakitkan kan mending aku nggak liat, terserah 
kamu mau apa kayak gitu, dan SS tau, yaudah mah yang 
terbaik pisah aja gitu 

   

Tapi pernah nggak SS 
ada di masa yang kayak 
depresi yang sedihnya tu 
sampe mendalem banget 

Ya ya eee sebelum cerai ya malahan ya karena emmm 
setiap, itu nggak cuman SS sih DD juga parah mereka 
berdua karena gini ras eeee satu depresi SS takut karena 
aku dulu pernah kayak gaya-gaya nenggak mau bunuh diri 
segala macem , mau bunuh diri, raras ngerti nggak ya mau 
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gitu ada pernah nggak 
SS ada di masa itu? 

bunuh diri pake pisau segala macem karena aku sudah out 
of control gitu lho, kok seperti ini kayak itu ‘why me? Aku tu 
kurang apa? Aku tu nggak pernah macem-macem’ dan aku 
tu egois, aku seperti itu aku nggak menge.. melihat anak-
anakku tu lukanya dan itu kan masuk disini, mereka itu 
masih kecil-kecil sebenernya itu mereka depresi, mereka 
depresi satu itu depresi, dua mereka malu sama tetangga-
tetangga karena rame kan bahkan ada satu saat bahwa aku 
lari dari rumah setengah sebelas malam karena mau 
dipukulin sama LE, dikejar sama DD, dia bingung sendirian, 
dia cari ‘mamah tu kemana? Mamah kemana’ kan panggil 
pendeta itu dia depresinya luar biasa dan dia sering.. waktu 
itu dia pada saat kami rame itu dia mesti pas ujian, jadi aku 
bisa mengerti kalo nilai ujiannya nggak karo-karoan karena 
stresnya mungkin luar biasa dia sampek nggak bisa apa-
apa kalo.. dia selalu.. kalo aku ngobrol sama LE dia pasti 
keluar, dia ngadang-ngadangi karena dia ngerti apa yang 
akan terjadi jadi pressure nya seperti itu.. itu masa-masa 
yang paling sulit buat mereka berdua, itu masa-masa yang 
paling sulit, lebih sulit mereka daripada aku, karena dia ada 
di tengah. Dia musti bela siapa? Gitu lho. Kalo aku jelas aku 
akan.. bermusuhan sama dia (LE) gitu lho, dia juga ke aku, 
tapi anak-anak? dia bingung kan dan itu stress yang luar 
biasa dia mo.. mau triak, mau gimana dia nggak bisa apa-
apa gitu lho 
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Karena dua-duanya kan 
ya orang tuanya 

He’e.. dia bingung kan ‘piyee?’ gitu lho, itu sih hehehe    

Tapi kalo setelah 
perceraian, kalo setelah 
perceraian pernah nggak 
ngerasa yang depresi 
gitu? 

Eee enggak sih, nggak begitu ya, depresinya dia, 
depressed nya malah malah kayak lega apa ya maksudnya 
bebannya itu dah ‘yaudah sekarang mamah udah tenang, 
nggak dipukulin lagi, nggak, nggak sakit lagi’ kayak gitu tapi 
ya aku bilang itu kadang kan.. kayak raras, papahnya pergi 
kangen kan ‘papahku piye?’ gini nah itu, itu dalam waktu 
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yang lama ras dan nggak ngerti kapan pada saat LE pisa.. 
pergi dari sini LE ee SS bilang bahwa aku masih inget lho 
dia (LE) nulis bahwa ee di statusnya when I see u again, 
when I see u again eee maksudnya intinya yaudah kita.. 
kapan aku nggak ngerti aku bisa ngelihat kamu lagi, karena 
itu nggak mungkin balik lagi karena aku sudah.. ya aku 
nggak ngerti Tuhan gimana ya tapi aku state sama diri aku 
sendiri bahwa aku nggak akan pernah mau ketemu kamu 
lagi, itu aja sih 

Tapi berarti yang 
sekarang ini SS sudah 
bisa menerima? 

Iya sudah move on lah ya sudah bisa menerima    

Sudah bisa mulai 
menerimanya tu sejak 
kapan? 

Sudah beru.. ee mulai menerima itu mungkin setelah eee 
dua tahun kalik ya dua tahun perpisahan kalik ya, ya butuh 
waktu sih ras, memang dia bilang nggak papa nggak papa 
tapi kan aku ngerti walau bagaimanapun seorang anak gitu 
jadi ya butuh waktu lah kayak gitu 

TAc Tahap 
Acceptance 

+++ 

Waktu oh ya udah.. udah 
udah hehehe ya udah sih 
itu aja 

Loh kok sudah hahaha    

Makasih ya tante atas 
informasinya hehehe 

Ya sama-sama bu hahaha    
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Semoga kedengeran ya, 
semoga denger 

He’em    

Usiamu berapa? Sekarang berarti terhitung dua puluh tahun berapa bulan? 
Juli mmm Juli Agustus September Oktober November 
Desember Januari Februari Maret, delapan bulan 

   

Dua puluh tahun delapan 
bulan 

He;em    

Terus saat ini kamu ada 
dijenjang apa yang lagi 
kamu tempuh? 

Calon sarjana S.. calon sarjana psikologi, yaa..    

Dimana Anda berkuliah 
berarti? 

Fakultas Psikologi universitas *nama universitas*    

Berarti tu sekarang lagi 
semester berapa kamu? 

Sekarang semester empat    

Semester empat.. terus 
hobimu sehari-hari apa? 

Ee membaca, tongkrongan hahaha mainan laptop, 
membaca ya udah itu yang me.. tongkrongan itu juga dalam 
hubungan sosialisasi to sama tetangga kos, sama anak-
anak kampus yo.. 

   

Terus kegiatanmu yang 
lagi mbo lakuin hari-hari 
ini apa? 

Mungkin bisa lebih spesifik ndak kegiatan macam apa yang 
dimaksud? 

   

Ya sehari-hari yang mbo 
lakuin misal ke kam.. 
kuliah kek, kesibukanmu 

Ooo ya, sekarang fokusnya fokusnya memang lagi kuliah, 
tapi kemudian di sisi lain aku juga tentang iki apa.. 

   

Tim sukses? Hahah 
mantab 

Ngurusin tentang pemilu calon legislatif    

Oh ya to? Ya maksude aku ya ber.. bukan literally sebagai timses tapi 
ketika ada yang membutuhkan gitu dari timses nomor 
delapan ini, maka aku maju gitu lho 

   

Oooh keren-keren. Kok 
isa sih? Kok isa sampe 
sana sih? 

Gunane tongkrongan kui, itu literally dan memang 
bermakna seperti itu tongkrongan 
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Iya sih iya sih tapi 
memang 

Iya to piye    

Terus kamu berarti lebih 
sering menghabiskan 
waktu di rumah atau di 
luar rumah? 

Di luar rumah    

Di luar rumah ya.. Kalo di kos itu paling cuma untuk istirahat dan tidur    

Tapi keseharianmu lebih 
banyak diluar? 

Di luar..    

Terus sejak kapan ni 
perceraian orang tuamu 
terjadi? 

Secara sah dan menurut hukum tata negara disahkan pada 
bulan Oktober 2017, tanggalnya lupa tapi harusnya sekitar 
itu karena aku dapet pengumumannya juga di situ, 
diberitahu oleh papahku memang kami ee dalam tanda 
kutip orang tua gitu ya sudah resmi bercerai 

   

Terus berarti saat itu kan 
kamu udah cukup 
dewasa ya 

Ya anggap saja demikian    

Lah itu orang tuamu tu 
minta pendapatmu nggak 
atau melibatkan kamu 
dalam mengambil 
keputusan untuk bercerai 
gitu? 

Dalam pengambilan keputusan bercerai tidak    

Endak, endak minta 
pendapatmu? 

Enggak, karena itu keputusan mandiri mereka sebagai 
orang yang sama-sama sudah dewasa dan memang 
mungkin pada waktu itu mereka beranggapan bahwa belum 
cukup baik untuk memberitahu karena pada waktu itu aku 
jenjangnya juga sebagai calon imam kemudian mereka 
mungkin merasa tidak ingin mengganggu kemudian tidak 
dilibatkan dalam penentuan keputusan mereka dalam 
bercerai 
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Lha tapi kamu hari-hari 
sebelum keluarnya 
keputusan itu ee ada 
nggak tanda-tanda 
bahwa orang tuamu tu 
mau bercerai gitu? 

Oh ada ya eee pad.. tahun keduaku di seminari berarti 
tahun sekitar 2014-2015 semester dua itu berarti 2015 awal 
bulan februari mungkin itu seperti sudah tampak tanda oh 
orang tuaku tidak cukup eee he’e harmonis, sebenernya 
dari awal juga seperti itu tapi aku menganggap ya keluarga-
keluarga kan seperti itu ya, tapi kemudian menjadi sangat 
nyata bahwa ada informasi dari orang lain aku 
mendapatkan berita bahwa orang tuaku bermasalah, 
terutama papahku eee setelah aku masuk seminari 
papahku ternyata eee istilahe mulai menunjukkan bahwa 
dia punya istri baru 

   

Ohh.. Naah kemudian mendapatkan informasi dari orang eeee 
pak YK itu eh nanti di sensor ya 

   

Iya iyalah jelas namamu 
juga 

Naa itu juga apa lagi masalah sama orang makanya 
utangnya ndak pernah dibayar karena lagi urusan sama 
polisi ngene ngene ngene, urusan polisi apa itu kan, bawa 
lari istri orang, hmmm yang benar saja dulu papahku ngajari 
aku agama kemudian berbuat seperti itu awalnya memang 
defense tapi ya mulai memang tahun itu kemudian tak 
amat-amati lebih dalam lagi oh betul ada tanda-tanda 
bahwa mereka memang tidak harmonis lagi seperti dulu 
waktu aku masih bersama mereka. Kemudian tahun ke tiga 
ku mereka me.. apa.. pecah balon.. apa.. bom waktu itu 
meledak eee pada suatu hari di.. di rumah kami, dua-
duanya geger, kemudian terucaplah oleh mamahku bahwa 
papah sudah punya istri baru kemudian eee apa, papah 
juga pada akhirnya mengatakan sudah menggugat untuk 
perceraian. 

   

Mmm terus waktu itu, 
waktu itu kamu setuju 
nggak dengan keputusan 
untuk bercerai? 

Tidak oo tidak, tentu sebagai anak normal yang 
menyayangi keluarga tentu tidak setuju 
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Tapi saat ini kamu udah 
setuju belum dengan 
keputusan itu? 

Pada saat itu eee tentu aku melihat situasi kondisi lah ya, 
mereka sudah tidak harmonis kemudian ternyata papahku 
juga sudah punya keluarga baru dan literally sudah punya 
anak de.. dimana dia juga harus punya tanggung jawab 
sosial di sana, yaaa aku menganggap sudah saatnya kalo 
tidak bisa dipersatukan lagi buat apa dipertahankan, pisah 
pisahlah nanti yang sisanya yang ngurus aku, walaupun 
pada akhirnya ya memang sampe sekarang aku masih 
dalam tanda kutip menyesali keputusan mereka, perceraian 
mereka itu memang sangat memberatkan di satu sisi dan 
sangat meringankan di sana. Walaupun kita tidak tahu 
perasaan papahku, walaupun nampak ringan-ringan saja 
tapi pasti ada dinamika berkecamuk dalam.. yo karepmulah 
aku dah.. itu urusan kalian yang penting ada tanggung 
jawabmu sebagai ayah, ada tanggung jawabmu sebagai 
ibu pada aku tidak hilang walaupun pada akhirnya ya tetep 
tanggung jawab papahku sampe sekarang aku melihat 
agak kabur, dia sudah.. ya kan sudah punya keluarga baru 
ya, tanggung jawabnya padaku sulit untuk dipertahankan, 
seperti itu 

   

Tapi kamu saat itu 
pernah ngelakuin nggak 
usaha-usaha untuk 
menyatukan mereka? 

Ooo ya, sejak aku mendapatkan informasi di tahun ke 
duaku di seminari itu, sejak eee sejak itu aku ketika pulang 
ke rumah selalu membuat renungan keluarga eee tak tulis 
gitu terus tak masukkan dalam hehe waktu itu agak nakal 
ya karena dulu punya masa lalu tentang dompet orang tua, 
tak selipkan dalam dompet masing-masing 

   

Ooohh.. Nah seperti itu setiap kali pulang nulis perenungan tentang 
keluarga dari kitab suci juga dari hukum gereja juga dari 
kartu Kristus gereja semua tak tulis karena pada basicnya 
dulu agamis sekali 

   

Oh ya sih Nah buat lama kelamaan mulai dari situ aku melihat ya 
usahaku tidak berjalan lancar ya kemudian di tahun terakhir 
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di seminari ee buat apa sih tak lanjutkan perjuangan untuk 
mempersatukan mereka ketika tahun ketiga akhir itu 
papahku sudah mengatakan akan sudah menggugat 
perceraian ke pengadilan 

Itu kapan tu kamu mulai 
melakukan usaha-usaha 
itu kapan? 

Tahun kedua, langsung itu jadi eee tahun eee ketika 
mendapat informasi dari orang lain aku tidak langsung 
tanyakan namanya memang sedikit-sedikit aku istilah e 
ayolah dibangun lagi kesadaran tentang keluarga melalui 
tulisan-tulisan renungan itu, mulai tahun ke dua seminari, 
2015 awal 

   

Terus saat ini kamu 
tinggal dengan pihak 
orang tua mana? 

Saya pihak dengan.. pihak mamah    

Pihak mamah.. He’e    

Eee terus selain sama 
mamah kamu tinggal 
sama siapa lagi? 

Eee ndakndak kalo dari keluargaku yang dari papah 
mamah itu hanya ada aku kan anaknya, anak tunggal he’e, 
tapi kemudian aku tinggal bersama mamahku sendiri tapi 
ketika aku bareng papahku eee aku ya kadang-kadang 
sehari dua hari tinggal di sana, di sana ada adek-adek tiriku 
eee jadi is.. ketika papah menikah dengan istrinya yang 
baru, istrinya yang baru itu sudah punya dua anank 
terdahulu dari suami juga yang terdahulu. Satu lebih tua 
malah si DN kemudian eee si TT dan  AG ini yang adalah 
adik ee adik dari papahku langsung tapi mereka berdua ini 
menganggap aku tetep yang paling tua seperti itu makanya 
mereka tetep manggil aku ‘mas’ 

   

Ohh tapi kamu lebih 
sering tinggal di mamah? 

Iya iya, harusnya kan memang aku merasa perlu untuk 
tinggal sama mamah ya kan 

   

Iya iya terus tinggal sama 
mamah itu merupakan 
pilihanmu atau? 

Pilihanku sendiri    

Pilihanmu? Yaa.    
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Terus gimana 
perasaanmu tinggal 
sama mamahmu saat ini? 

Sebenernya biasa aja, tapi memang ada istilahnya mm 
ketika melakukan pembicaraan-pembicaraan berat itu 
memang biasanya sama papah dan sangat terasa ketika 
ada papah dan tidak ada papah itu sama mamah aku 
memang jaraknya tidak terlalu dekat gitu lho dan 
membangun hubungan itu agak sulit ketika mamah 
memang orangnya sulit untuk dib.. ajak bicara seperti itu 
kemudian ada beberapa prins.. hal-hal principle yang ee 
mamahku tidak sama denganku tapi aku meng.. ya ya wajar 
aja ketika dia seorang ibu dan aku seorang anak laki-laki 
dia seorang wanita kan, wajar. Tapi ya sampe sekarang ya 
biasa aja sebenernya bahwa ya tetap menyesali sih ketika 
harus berpisah sehingga aku jarang bertemu gitu aja 

   

Jarang bisa bertemu 
sama papah? 

Papah.. yaa    

Terus gimana 
hubunganmu sama 
papah sebelum 
perceraian? 

It was a really good relationship gitu ya, aku bahkan waktu 
itu, at least waktu itu dan sampe sekarang sebetulnya 
masih mengakui ya bahwa oke mamahku yang 
memberikan aku fisik tapi apa yang ada di dalem sini 
(pikiran) itu dari papah. Naah makanya memang hubungan 
kami sangat dekat pada saat itu ya sebelum perceraian tapi 
ketika eee sudah menjelang hubungan itu sudah semakin 
lebar semakin lebar maksudnya orang tuaku lalu aku 
merasa ini papah kadang-kadang pola pikirnya kemudian 
eee apa perilakunya itu apa.. sudah tidak seperti dulu lagi, 
terkesan memberatkan pihak sebelah sana gitu kan, karena 
melihat aku mung.. mungkin ini asumsiku ya, mungkin 
papah melihat aku yang sudah sangat ee pengertian 
kemudian dalam tanda kutip kei ati ngerogoh rempelo 
papahku, ya to. ‘Lha kae lho ngene ngene’ lha itu terus 
kemudian yang sana itu terus yang diperhatikan lebih 
makanya aku bilang perilakunya kemudian sama aku 
berbeda nah disitu poinnya. 
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Terus eee kalo itu berarti 
setelah perceraian jadi 
berbeda ya? 

Iya ya setelah perceraian jadi sangat berbeda    

Terus kalo hubunganmu 
sama mamahmu 
sebelum perceraian? 

Nah itu kebalikannya mungkin, memang eee kami dekat 
cuman memang tidak cukup dekat secara emosionil eee 
orang tua pada umumnya, maksudnya dalam artian ibu dan 
anak ya. ya biasanya yang paling dekat ibu dan anak 
karena apa ibu lebih mengerti kemudian itu terbalik, awal 
sebelum perceraian aku menjadi aku merasa cukup jauh sih 
sebenernya walaupun apa-apa memang sama mamah 
kemudian setelah perceraian aku melihat fokus ibuku 
adalah pihak dan yang aku lihat gitu ya dan aku memang 
memutuskan untuk melihat bahwa dia orang yang menjadi 
korban walaupun korbannya dalam setiap perceraian 
sebenernya kan aku juga gitu tapi yang lebih adalah 
mamahku. Banyak pengorbanan, banyak kesakitan yang 
telah dia lalui lalu aku melihat ketika papahku sudah bisa 
bahagia dengan orangtua baru.. apa.. istri barunya dan 
keluarga barunya, mamahku siapa yang akan 
membahagiakan kalo bukan aku? Maka di sisi itu aku selalu 
mem.. apa ya istilahnya membuka pola pikirku, membuka 
sudut pandangku pada mamahku kemudian di situ mulai 
terbentuk hubungan emosionil, sekarang deket sih 

   

Jadi lebih deket? He’e. nah ya kalo mau dijawab si sebenernya itu    

Terus eee berarti kamu 
nggak punya adek.. adek 
kandung? 

Kandung, tidak    

Terus gimana 
hubunganmu sama 
lingkungan sekitar? 

Dari pihak siapa?    
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Lingkungan sekitar dari 
pihak mana aja, bisa 
tetangga 

Kalo tetangga dari.. pertama dari tetangga mamah gitu ya, 
di lingkungan mamahku itu aku memang daridulu sudah 
punya nama yang cukup baik eee dulu aku dianggap bocah 
yang baik, cerdas, menghormati orang tua dan lain 
sebagainya sehingga hub.. ee pola itu tidak cukup berubah 
walaupun memang kadang-kadang ketika bertemu dengan 
tetangga yang sangat lama tidak berjumpa kemudian 
membicarakan tentang ee perceraian orang tua, tapi itu 
wajar kan. Kemudian kalo lingkungan sekolah ee sorry, 
tetangga dari papah dulu dan keluarga dari papah yang 
baru mm mungkin memang aku yang menetapkan standar 
yang terlalu tinggi karena aku memang orangnya idealis 
dan dari kata orang kota gitu ya, karena keluarga baru 
papahku ini dari orang desa makanya aku melihat ini 
standarnya tidak sesuai dengan, aku pengin adikku pinter, 
aku pengin adekku sesuk at least ketika papahku tuo, 
makmu tuo, jelas seperti aku yang mau tetep berbakti sama 
orang tua. Maka ada standar-standar tertentu yang aku 
tetapkan, tapi karena memang mereka juga tidak sesuai, 
aku mm berusaha mereka-mereka tidak mau kemudian aku 
menjadi j.. cukup jauh eee tidak begitu dekat dan memang 
karena literally dari awal aku nggak pernah kenal, ya itu aja, 
ee lingkungan sekolah ee temen-temen persahabatan tidak 
banyak ngefek sih karena itukan aku sendiri yang 
membangun pola hubungannya berbeda kalo dari orang 
tua ya.. apa lingkungan tetangga yang membangun dulu 
adalah orang tua tapi ketika dari lingkungan teman-
temanku itu yang membangun adalah aku gitu kan 
kemudian hubungannya ya sama aku ketika ada orang tua.. 
memang untuk beberapa orang itu menjadi cukup concern 
mereka juga eee temenku yang dijakarta juga concern 
gimana kabar orang tua, adek dan lain sebagainya tapi 
kemudian fokusnya kan sama aku 
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Sodara-sodara? Wajar aja, wajar-wajar aja sih eee dulu ketika keluarga kami 
masih utuh gitu ya kita bilang seperti itu mmm aku melihat 
sebenarnya ya sekali lagi kembali aku melihat pola 
hubungannya adalah membangun adalah papahku 
terutama dikeluarga besar dari jalur ngkong BN dan mak 
FN itu yang membangun memang eh kong WK, kong WK 
dan mak FN itu pola hubungannya yang membangun 
adalah papahku tapi kemudian ketika perceraian eee 
kemudian ketika kumpul keluarga aku jarang bersama 
papahku lagi aku mulai berusaha membangun pola 
hubungan yang aku bangun sendiri gitu lho jadi aku tidak 
tergak.. tidak eee tergantung dengan figur papahku lagi tapi 
kemudian aku berusaha menunjukkan eksistensiku dalam 
keluarga itu ya kemudian ya sebenarnya cukup banyak 
yang mengakuinya juga walaupun belum banyak yang 
mengakui dan masih ‘iki anake sopo’ ‘oh anak e PT oh anak 
e RD oh anake YK’ karena itu itu.. itu alias e papahku 
banyak. Nah untuk beberapa orang aku sudah bisa 
membina hubungan pola relasional sendiri yang aku 
bangun sendiri tapi memang di titik lain mereka masih 
cukup jauh denganku secara personal 

   

Ada nggak yang kayak 
ngomong ‘orang agama 
ini kok cerai’ gitu ada 
nggak? 

Untuk kritik tentang agama tidak, di lingkungan papah 
maupun mamah ya bahwa memang mereka melihat itu dari 
segi kemanusiaannya dan bukan dari agama, tapi bahwa 
aku memang pernah melihat dari sudut pandang agama, 
hukum gereja katolik mengatakan tidak boleh ada 
perceraian tapi kemudian ee ya sekarang tidak hanya bisa 
dilihat dari sudut pandang agama kan bagaimana pra.. 
hubungan relasional, hubungan seksual juga perlu gitu kan. 
Kalo orang lain tidak mempermasalahkan itu 

   

Terus sesaat setelah 
perceraian tu eee terjadi 
dampak apa yang kamu 

Kalo setelah pengumuman sah nya perceraian sebenernya 
hampir tidak ada dampak yang besar karena istilahnya itu 
sudah di introduk.. introduksi oleh papahku sejak aku di 
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rasain dalam dirimu tu 
apa? Ada dampak apa? 

seminari itukan, tahun ke tiga aku dapat pengumuman itu 
kemudian tahun keempat juga aku mengatakan kalo mau 
ngurus perceraian, nanti selesai dulu aku di seminari maka 
betul papahku baru setelah aku lulus kalo nggak salah baru 
bulan Jun.. bulan Juli dia baru masukin heem 

Oh yang nggugat berarti 
papahmu? 

He’e, kemudian ya sudah berjalan kemudian Oktober itu 
putus. Seperti itu 

   

Ya untuk se.. sekarang 
cukup segitu dulu sih 
makasih ya 

Ya sama-sama    

 
 
 
Wawancara kedua subjek AK 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Mari kita lanjutkan lagi, 
jika kamu berkaca sama 
dirimu, sosok seperti apa 
dahulu kamu sebelum 
orang tuamu bercerai? 

Tentang kepribadianku sendiri ya berarti ya? Aku belum 
cukup banyak melihat tentang itu sih tapi memang banyak 
perubahan mungkin tidak mendalam ya ketika 
menyampaikannya tapi memang dulu di seminari sebelum 
perceraian aku nampaknya cukup tidak peduli dengan 
lingkungan sekitar dalam artian orang tua dan lain 
sebagainya karena aku menganggap ya keluargaku baik-
baik saja eee tapi kemudian setelah perceraian aku 
melihat.. ya aku punya masa lalu yang broken home 
misalnya, katakanlah seperti itu maka bagaimana aku 
melihat masa depan dan membangun jalan di masa depan 
itu, aku berpikirnya seperti simple nya seperti itu mak.. 
memang maka dari situ aku.. sekarang kembali lagi pola 
hubungan relasional apa yang akan aku bangun bersama 
orang-orang yang pernah aku kenal, makanya ketika 
bersama teman-teman aku berusaha meng.. fokusnya 

 
 
 
 
PD 

 
 
 
 
Pemahaman 
Diri 

 
 
 
 
++ 



 
 

247 

 

memang pada aku walaupun untuk beberapa orang 
merekapun tau latar belakang keluargaku tentang 
perceraian orang tuaku tentang adanya adek tiriku tapi yang 
lain cukup aku saja, berarti kan hubunganku dengan 
mereka, termasuk keluarga-keluarga, saudara-saudara 
juga makanya fokusnya kemudian bukan papahku lagi tapi 
fokuslah padaku, aku me.. aku anake deen juga sih betul 
tapi bahwa dia punya masa lalu seperti itu dan aku juga 
punya kepribadianku sendiri yang aku menganggap tidak 
akan berpengaruh dari faktor perceraian mereka maka 
kalau mau dilihat perubahannya ya itu, aku awalnya tidak 
peduli dengan sosialisasi sodara-sodara dan sebagainya 
karena aku menganggap aku calon imam maka setelah 
perceraian aku berusaha.. kan menjadi awam gitu lho, 
keluar seminari lulus gitu, kemudian dari pertapaan 
kemudian mem.. menyatakan aku harus kuliah dulu, aku 
menjadi awam gitu ya dalam tanda kutip makanya aku 
menjadi sangat-sangat apa.. mmm membuka, belajar di 
sana-sini jadi membuat jalur pola hubungan relasional di 
sana-sini, untuk membu.. memastikan masa depanku 
cukup cerah hahaha 

Terus kalo pola asuh 
yang diajarkan oleh 
orang tuamu kayak 
gimana? 

Eee gimana setelah bercerai atau sebelum perceraian?    

Sebelum perceraian.. Sebelum perceraian cukup eee dibagi ya eee waktu kecil 
memang sangat keras karena pada dasarnya papahku 
orang dengan pola pikir yang cukup kuno ya dididik dengan 
cara yang cukup kuno juga sehingga dari kecil sampe 
hampir masuk seminari gitu ya aku dididik dengan ee apa 
katakan cukup keras dan tidak aku temukan pada keluarga-
keluarga lain yang aku kenal, mbok menawane ada 
keluarga yang tidak aku kenal kemudian lebih keras lha 
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mbo luweh gitu kan. Ee aku ya ketika aku bersalah 
kemudian dapet hukuman, salah satunya aku paling ingat 
waktu itu ketika aku eee pergi tanpa ijin main gitu ya sama 
temen-temen di sebuah kali, di sebuah daerah yang cukup 
terpencil, di antara sawah-sawah gitu eee ternyata pada 
saat momen itu aku main air, orang tuaku ternyata 
mencariku ke semua kenalan yang mereka anggap aku.. 
kenal sama aku dicari, aku sampe rumah aku nyantai-
nyantai aja karena aku tidak tahu itu kan, kemudian 
diseneni habis-habisan, mulutku ditampari dengan sandal, 
itu yang.. pola cukup keras aku katakan 

Itu dari papah? Papah he’e, kalo ya dari mamah juga seperti itu ya mereka 
memang.. tapi tidak sering dan intensif papah. Ya.. cukup 
keras dibanding keluarga-keluarga yang aku lihat gitu ya 

   

Kalo setelah perceraian? Mungkin setelah perceraian karena aku lihat mereka 
menganggap aku cukup dewasa maka kadang-kadang hal 
yang dilakukan adalah pembicaraan, komunikasi. Hal 
abstraksi kemudian tentang eee hubungan personal, tidak.. 
tidak cukup banyak hal yang yang yang cukup bermakna 
sih ketika eee omong-omongan itu karena satu sisi 
papahku, banyak hal yang dulu papahku istilahe dalam 
tanda kutip komitmen ya dan janjikan sama aku, hilang. 
Maka, ya mau tidak mau aku punya anggapan bahwa apa 
yang diomongkan papahku tidak bisa kupercaya seratus 
persen karena hanya dia mau membuat pencitraan padaku, 
karena dia merasa bersalah meninggalkan keluargaku, 
maka mau tidak mau kan harus membuat pencitraan yang 
baik supaya aku tidak meninggalkan dia gitu kan itu itu 
logika yang menurutku logis sehingga yo oke aja sih tapi 
kemudian aku tidak akan percaya seratus persen dengan 
omongannya. Itu aja 
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Tapi kalo misal kayak, 
kayak di rumah gitu itu tu, 
kayak pendapatmu tu 
dipertimbangkan nggak 
sama mereka? 

Ketika sama papah tidak, untuk sekarang ini ya karena 
tentu ya entah mengapa sih tapi pasti ada faktor dari 
keluarga barunya, kalo dari mamah ya aku katakan ya, 
karena memang tinggal dua orang ya cukup cukup kita 
sama-sama dewasa pemikirannya mamah juga.. aku cukup 
dewasa kemudian aku sekarangpun cukup berani untuk 
menyatakan.. kalo mamah salah ‘iki lho sing bener, 
menurutku bener, logika berpikir mamah salah gini gini’ dan 
itu masuk dia.. ya oke. 

   

Dia menerima? He’e walaupun sekarang aku merasa mamahpun di sisi lain 
merasa bersalah dengan perce.. apa keadaan perceraian 
keluarga sehingga tanda kutip apa apa yang aku eee 
istilahnya minta atau apa di di luluskan gitu lho, sehingga 
itu kadang-kadang ndak enak sama dia aja, walaupun yo 
itu tugas orang tua wajar sih tapi mengingat suatu ketika 
aku pernah menemui bahwa dia cuma.. di rumah membuat 
seonggok, seonggok.. semagic com kecil nasi putih, hanya 
nasi putih dengan satu sayur ee itu perjuangan dia gitu lho 
makanya aku selalu menghargai apa yang.. tapi kalo salah 
ya aku katakan salah, tapi sekarang kemudian kan tidak 
bisa serta-merta seperti itu ketika aku melihat pengorbanan 
yang dia lakukan untuk membiayai kuliahku ketika papahku 
tidak mampu untuk membiayai hidupnya sendiri dan hanya 
bergantung dengan orang lain. Gitu aja 

 
 
 
 
 
 
SM 
 
 
 
 
SM 

 
 
 
 
 
 
Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 
 
 
Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 

 
 
 
 
 
 
+++ 
 
 
 
 
+++ 
 

Kalo yang dulu sebelum 
perceraian? 

Oh ya tidak sama sekali    

Tidak sama sekali apa? Ya ketika pembuatan keputusan to? Karena memang ya 
anggapannya itu sebelum di seminari ya eee iya karena 
mereka ya sudahlah papah punya keputusan apa, mamah 
punya keputusan apa lakukan aku tipenya cukup nurut dan 
kemudian di seminari ada pola pendidikan formasi yang 
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berbeda dan itu cukup mengembangkan sisi itu di situ 
hahaha ya 

Terus kamu pernah 
nggak setelah perceraian 
kamu merasa kayak 
kayak menyangkal gitu 
dan ini tu sebenarnya 
terjadi, keluargamu tu 
baik-baik aja 

Kalo penyangkalan tidak tapi penyesalan iya    

Kenapa kamu menyesal? Ya karena dulu keluargaku baik-baik saja, at least yang aku 
lihat ya ketika aku menyadari hitung-hitungan gitu ya eee 
ketika aku tau aku punya adek itu waktu umur empat tahun 
dan itu kelas berapa, tahun ketigaku di seminari eee berarti 
dalam tanda kutip *batuk* tahun ketigaku di seminari berarti 
eee dia lahir antara kelas.. ee ketika aku kelas Sembilan 
atau kelas delapan itu dia lahir, belum hamil, anggap aja 
eee Sembilan bulan anggap aja satu tahun berarti sejak 
kelas tujuh, kelas tujuh kemudian untuk membangun 
hubungan relasional yang cukup baik supaya bisa membuat 
seorang laki-laki menghamili seorang perempuan, ya 
memang bisa sih sebenernya udah tiga enam bulanpun 
cukup gitu ya tapi aku melihat papahku bukan tipe orang 
yang seperti itu kemudian itu pasti butuh waktu yang lama, 
setahun dua tahun lah maka ditarik lagi, maka di antara 
kelas enam dan kelas lima papahku sudah punya hubungan 
rela.. aku tertipu, semua omongan papahku waktu itu aku 
percaya bahwa aku keluarga yang dia sayangi, aku anak 
yang satu-satunya yang dia banggakan, all what u said just 
shits, ee apa yang kamu ajarkan kamu tolak mentah-
mentah sendiri, apa sih kamu itu? Waktu itu yaaa.. 
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Ooo berarti waktu itu 
kamu marah ya? 

Marah iya tentu pada umumnya tentu marah, nesu nesu 
aku pengin ngonek-ngonekke papah lho, tak onek-onekke 

TA 
 

Tahap Anger 
 

+++ 
 



 
 

251 

 

tapi kemudian karena pada waktu itu di menet juga to pasti 
ada satu sisi yang mungkin aku belum pahami pada saat itu 
yang membuat papahku mengambil keputusan seperti itu, 
maka ketika obrol-obrol papahku eee ngobrol bahwa dia 
punya istri baru dan.. maksude secara jujur ya, aku ya 
biasa-biasa aja walaupun tentu cara ngomongkupun bener-
bener sangat emosionil gitu walaupun tidak sampai berair 
mata, papahku yang isin sebenernya, papahku bahkan 
malu melakukan seperti ini karena ternyata kamu sangat 
baik, kamu bisa menerima papahmu yang seperti ini.. ya 
oke sih itu papah silakan, tapi aku punya satu pendirian 
sendiri, oke untuk sisi itu aku bisa terima tapi di sisi lain, 
omonganmu tidak sesuai dengan perilakumu, tidak bisa aku 
tolerir gitu lho, dah lupakan, ya sekarang kembali lagi 
omonganmu tidak bisa aku percayai seratus persen gitu aja 
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Terus kapan perasaan 
marah itu hilang kapan?  

Aku tidak bisa menyampaikan secara pasti ya karena itu 
juga pengolahan di seminari satu.. satu tahun setengah 
terakhir eee juga dapat bimbingan yang baik juga sih dari 
romo, walaupun tidak cukup banyak berpengaruh karena 
yang berpengaruh itu dari temen-temen sendiri, bagaimana 
mereka berelasi dengan orang tua aku melihat, mereka 
berelasi dengan orang tua cukup baik dan sangat baik aku 
nilai dibandingkan keluargaku. Bukan hanya dari sisi orang 
tua ke anak tapi dari temenku sendiri ke orang tuanya, aku 
maksude dari situ yah sudahlah mungkin ya semua orang 
melakukan kesalahan, aku tidak bisa menyampaikan kapan 
pastinya tapi ya paling sekitar tahun terakhirku di seminari 
sih, 2016 2017.  

   

Terus hal-hal apa yang 
terjadi saat kamu tu 
merasa marah sama 
papahmu sama keadaan 
sama perceraian gitu? 

Satu tentu berdoa dan menyesali hehe kenapa terjadi gitu 
kan, mempertanyakan sama Tuhan karena istilahnya ini 
cukup.. cukup beruntun ya eee ketika aku ee masih punya 
masalah tentang keluargaku kemudian di seminari aku lulus 
dan tidak diperbolehkan masuk ke pertapaan berarti itu 
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pukulan telak, apakah aku tidak bisa masuk ke tempat yang 
aku harapkan karena perceraian orang tua? Dan aku anak 
tunggal? Dan aku masih belum cukup.. muda dan waah 
semua itu kemudian meletup gitu kan, ya tentu pertama aku 
menyesali dan berdoa ayolah apasih yang Kamu harapkan 
dari aku? Katanya Kamu punya rencana yang indah, tapi 
seperti ini mana indahnya? Aku kalo ee aku berdoa gitu 
kadang-kadang ya sorry to say aku dengan bahasa inggris 
kemudian ndak pake Tuhan dan apa tapi You gitu, aku 
langsung ‘Kamu apa sih? Katanya Kamu baik, 
mendengarkan, ini maksudMu opo, aku.. ketika aku 
menyerahkan diri tapi kemudian Kamu malah menolakku’ 
berdoa, tapi kemudian tambah sharing dengan orang-orang 
terdekatku ya waktu itu ya terutama satu orang yang 
namanya GL itu orang Jakarta, kami cukup punya relasi 
yang cukup intens sampe sekarang berkaitan dengan itu, 
karena aku belajar banyak dari keluarganya tentang 
keharmonisan keluarganya, maka aku juga istilahnya 
mencari keluarga di tempat lain gitu kan, aku punya 
keluarga seperti ini dan tidak cukup baik aku berusaha 
mencari keluarga yang cukup baik, yang bisa aku jadikan 
role model, mungkin aku kalo bisa masuk dalamnya ya aku 
masuk di dalam keluarga GL itu walaupun mungkin tidak 
penuh gitu ya, tapi ketika oleh tante RD dikatakan oh kamu 
sudah tak anggep anak sendiri, oke terima kasih aku sudah 
punya tempat baru berarti ya, lalu kemudian tidak masalah 
dan aku cuma bagaimana harus deal with it dan 
membangun pola hubungan relasional. Itu sih berdoa, 
sharing dengan teman, belajar dari keluarga lain 
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Terus kamu pernah 
nggak ada di saat kayak 
kamu tu tawar-menawar 
gitu sama orang tuamu, 

Pada posisi itu pernah mereka mengatakan mau pisah 
rumah sih katakanlah, kalo papah mau pisah rumah eh apa 
mamah mau pindah rumah, silakan, tapi aku ndak akan 
pulang lagi, lha ngopo aku rak nduwe rumah og, sing siji 

 
TB 
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Bargaining 

 
++ 
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aku bakal jadi anak baik 
deh kalo papah sama 
mamah tu rujuk lagi gitu? 

nduwe omah sing siji nduwe omah, lha aku malah rak 
nduwe duit, aku cari keluarga baru aja, pergi gitu, pada 
waktu itu ya, tapi kemudian realisasinya memang tidak 
terjadi karena ya selalu pertimbangan dari waktu ke waktu 

Itu sebelum perceraian? Belum, belum itu kan maksude dalam usahaku masih 
melakukan usaha 

   

Kalo setelah perceraian 
kamu nggak pernah? 

Useless sih aku melihat, kan sampe sekarangpun ya berarti 
kurang lebih sudah ada satu tahun lebih mereka bercerai 
tidak ada tanda-tanda mereka memperbaiki, mau untuk 
memperbaiki hubungan tu tidak ada, sing siji isih nyalahke 
sing kono, sing kono nyalahke kene, mereka masih anak-
anak gitu lho aku menganggapnya seperti itu buat apa 
masih dipersatukan, apinya masih besar-besar, egoisnya 
masih besar-besar, useless sih buat aku ngapain mikir itu, 
udahlah lakukan aja 

   

Lha sebelum perceraian 
itu kapan eee kapan 
kamu stop untuk nggak.. 
nggak menyatukan 
mereka lagi? 

Ndak tau sih, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin aku 
tidak bisa memberi jawab sih karena ya sebelum perceraian 
aku selalu mengusahakan mbuh piye carane termasuk dari 
segi agama aku mengatakan, tapi kalo dari hukum gereja 
sebenarnya ada tentang pembatalan pernikahan, walaupun 
bukan perceraian ya, pembatalan pernikahan jadi dulu 
pernah di sahkan tapi karena ada satu faktor yang tidak 
melengkapi, hukum itu bisa dibatalkan tapi kemudian tak 
teliti waktu itu mereka memenuhi semua unsur jadi tidak 
bisa dibatalkan, ya sudah lalu ya mau gimana lagi gitu kan, 
dari sisi personal aja, tapi dari sisi personal masing-masing 
sudah saling sakit hati dengan yang lain, yang satu butuh 
merasa eee moralitas dan seksualnya harus dipenuhi oleh 
seorang istri kemudian seorang istri merasa telah dikhianati 
padahal dia diri sudah merasa memberikan segalanya, ya 
sesuatu hal yang mungkin belum aku bisa sadari sih karena 
aku belum mengawa.. mengalami perkawinan gitu, 
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hubungan relasional pacaran aja belum pernah gitu, so I 
just.. ya aku selama ini ya sebenarnya hanya.. hanya 
ngawang-ngawang gitu kan, berusaha memahami aja 

Terus pernah nggak 
kamu ada di saat depresi, 
kesedihan yang 
mendalam setelah 
perceraian? 

Eee oh ya ada.. ada. Terutama waktu semester-semester 
awal kuliah gitu ya, maka aku memang sangat sering eee 
setelah latihan koor di kapel kemudian yang lain pulang ee 
aku meditasi, aku kalo dalam liturgi katolik ada yang 
namanya kompremitorium dan ibadat penutup hari, ya aku 
berkomuni.. mencoba berkomunikasi dua arah sama Tuhan 
disitu sih. Depresi iya, dulu di seminari aku kurus, 
cungkring, ya ndak kurus-kurus banget sih tapi kemudian di 
sini menjadi sangat gemuk ya AS katakan seperti itu, EL 
katakan seperti itu, yaa 

TD Tahap 
Depression 

+++ 

Depresi yang membuat 
kamu gemuk ya? 

He’e, kalo aku sebenernya gem.. depresinya aku adalah 
suka makan banyak, jadi gemuk ndelalah penyerapan 
giziku kan cukup baik dalam perutku jadi mangan akeh, 
sithik ki yo marai lemu, makan sehari sekali aja bikin gemuk 
di di di.. kuliah ini. dulu di seminari aku makan cuma kan 
tiga kali makan sehari, makan dua kali aja malah tetap 
stagnan, dulu aku masuk seminari hampir 69 kilogram, 
kemudian eee masuk seminari setelah itu turun terus dan 
stuck diantara enam puluh enam satu, selalu di situ, keluar 
tiba-tiba meledak lagi, sekarang tujuh puluh lebih, 75 74 
wee 

TD Tahap 
Depression 

+++ 

Terus kapan perasaan itu 
hilang, depresi itu hilang 
kapan? 

Mungkin tidak bisa hilang seluruhnya tapi berkurang ya, eee 
mungkin ketika katakan sudah bertemu dengan orang-
orang macam AS dan EL, karena sekali lagi memang aku 
eee butuh istilahe sandaran yang bisa aku percaya adalah 
teman-temanku gitu kan, itu sih 
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Bebas dari 
Hambatan 
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++ 

Berarti temen-temen 
yang mendukung 

He’e berarti sekitar ya mm sebenernya depresi itu bisa 
dikatakan berkurang sejak semester satu tapi kemudian 
kan berkurangnya tidak bisa langsung drastis sangat kecil 
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sangat kecil kemudian ketika EL, AS tak certain tentang 
masa laluku itu membantu sekali gitu, ya kurang lebih 
seperti itu sampe sekarang sih kalo mau dikatakan hilang, 
oke belum seratus persen hilang tapi sudah paling kisaran 
dua puluh tiga puluh persenlah depresi tentang perceraian, 
nek rak cerai ki aku kudune iso ning nggone seminari 
meneh kemudian aku tidak perlu merasa nelongso dengan 
hidupku yang sesulit ini di luar ini 

BHL 
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Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 
Tahap 
Depression 

++ 
 
 
+++ 

Emang karena 
perceraian kamu nggak 
bisa di seminari? 

Ya itu kan asumsiku gitu lho, asumsi awalku kan seperti itu 
bahwa aku tidak diterima dipertapaan karena perceraian 
orang tua kemudian pertapaan merasa bahwa eee orang 
tuaku.. pihak mamah butuh aku dan lain sebagainya, entah 
dilain sisi bahwa aku memang belum memenuhi kualifikasi 
untuk sebagai pertapa, pertapa dan imam kan berbeda ya, 
imam terus pertapa lebih dalam lagi, nah belum memenuhi 
kualifikasi disana, kalo menjadi imam biasa boleh dan bisa 
tapi ketika kamu memutuskan masuk pertapaan itu ada 
kualifikasi yang lebih nah aku yang kurang di situ, itu 
asumsiku ya 

 
 

 
 

 

Tapi nggak dijelasin 
secara.. secara detail 
kenapa kamu nggak bisa 
masuk? 

Ya itu sih alesannya karena satu aku masih cukup muda 
kemudian harus mengembangkan potensimu di luar ya 
entah bagaimana sih ya tapi di dalam pertapaan aku salah 
satu orang yang cukup cerewet, maksudnya di awal-awal 
sudah cerewet gitu kan, bagaimana nanti kalo sudah 
masuk, aa yo pikirku waktu itu aku akan berubah lah ketika 
masuk karena ini memang masih masa penyesuaian aja 
nah gitu. Tapi menurut pihak pertapaan dan pemimpin 
tinggi pertapaan merasa tidak ya sudah 

   

Berarti sampe kapanpun 
enggak atau belum aja? 

Hm?    

Sampe kapan nggak bisa 
masuk atau belum aja? 

Belum.. belum ya. mereka kan juga pasti selama proses ini 
menilai 
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Terus kamu eee ada 
perasaan tentang kayak 
udah menerima keadaan, 
menerima diri? 

Ya yaa.. eee semester satu sebenernya yaudahlah aku 
terima walaupun memang berat hati. Kenyataannya adalah 
seperti seperti seperti ini aku tidak bisa mengubah banyak 
hal itu semua karena itu di luar kontrolku otomatis aku harus 
terima kan tapi ya dengan berat hati, masih dengan berat 
hati tapi mau tidak mau ya tetap terima, bagaimana lagi itu 
kan 

TAc Tahap 
Acceptance 

+++ 

Tapi pernah nggak 
perasaan itu hilang gitu 
dan kamu menyalahkan 
lagi, kayak kamu marah 
lagi dan depresi lagi? 

Ya kadang-kadang sering muncul. Ya bisa dikatakan itu 
luka batin kan ketika itu di repress, mungkin tidak terlihat, 
tapi ketika repress itu tiba-tiba lemah oleh situasi kondisi di 
lingkungan sekitar, ya itu kan mumpluk meneh nah itu 

   

Terus eee hal-hal apa sih 
yang terjadi di dirimu 
setelah kamu bisa 
menerima keadaan itu? 

Aku merasa lebih dewasa aja dalam artian ee cara 
ngomong kemudian menanggapi sesuatu ee pola pikir ya 
dalam kutip menjadi lebih awam, dibandingkan yang dulu 
gitu kan, dulu kan orientasinya masih memet, tapi sekarang 
menjadi lebih awam, itu sih yang yang aku merasa berubah 
banyak di situ. Tapi bahwa sudut pandang orang 
mengatakan bahwa aku masih punya aura-aura sebagai 
imam ya itu pendapat mereka gitu, walaupun memang kalo 
aku evaluasi sendiri sebenernya oke sih aku memang 
merasa jadi imam masih cocok tapi sekarang kembali lagi 
eee dunia tidak membutuhkan orang yang tanda kutip 
ambigu gitu kan otomatis aku harus menentukan pilihan 
dimana dan itu yang masih aku sulit di situ, karena aku 
masih ingin menjadi awam pada umumnya, tapi awam pada 
umumnya yang lain masih menganggap aku eee aura romo 
ne rak iso ilang, ya kan mumet aku, kecuali yang deket-
deket sama aku ya, kayak AS, EL, GL dan lain sebagainya 
mereka ngerti putihku ngerti irengku, tapi yang lain hanya 
melihat putih-putihnya saja ya ndak masalah juga tapi itu 
cukup mengganggu ketika aku harus berpikir aku ki sakjane 
arep milih sing ndi ya, sampe sekarang tujuan secara 
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definitif dan jelasnya belum, karena aku istilahnya masih 
dua kaki, satu.. masih kepingin jadi imam memang karena 
memang aku merasa lebih di sana tapi di satu sisi aku juga 
merasa punya kelebihan di bidang komunikasi sosial, 
makanya aku bisa masuk ke ini dan lain sebagainya. Di situ. 

 
PD 

 
Pemahaman 
Diri 

 
++ 

Berarti kamu sendiri juga 
belum yakin? 

Untuk menjadi diri.. untuk saat ini ya belum yakin, padahal 
waktu itu aku yakin, yakin to tapikan itu tamparan, ini lho 
mung.. aku menilai dalam.. katakan harus dipertimbangkan 
juga, apakah ini arah Tuhan itu apakah betul ato cuma 
untuk menguji, apakah ini arah yang ditunjukkan atau cuma 
menguji? Nahhh itu yang masih aku harus olah lagi, nah itu 
pemikiran dewasanya di situ 

   

Ohhhh udah sih sekian 
untuk pertemuan kali ini 

Iyaaa     

Kita lanjutkan besok lagi 
oke makasih ya 

    

 

 

 

 

Wawancara ketiga subjek AK 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Oke kita lanjutkan lagi ya Yaa hahaha silakan silakan    

Eeemm penghargaan 
atau pencapaian apa 
yang udah kamu raih bisa 
dalam hal apa aja sih, 
terserah 

Penghargaan dari diriku sendiri atau orang lain?    
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Nggakpapa, dari dirimu 
sendiri atau orang lain, 
kamu merasa bangga 
gitu lho kamu udah 
pernah ngelakuin dan itu 
mencapai itu 

Yaaa kalo untuk apresiasi diri sih, aku banyak melakukan 
hal-hal yang pada orang usiaku tidak umum dilakukan kan 
eee terutama dalam tanda kutip hal politis seperti kemarin 
panitia deklarasi alumni SMA yang lain itu rata-rata sudah 
berkeluarga hanya aku yang masih single dan bener-bener 
masih mahasiswa, freshly, yang lain wis kerjo wis opo. 
Yang lain rata-rata sudah tiga puluh, aku masih dua puluh, 
lha kemudian sisi lain aku juga sama Romo BD eee tera.. 
terakhir ikut acara *nama acara* itu ya aku juga sebagai 
asisten Romo BD juga sebagai apa pengawalnya gitu kan 
dalam tanda kutip, karena di mata masyarakat tu wong di 
sana waktu itu ya kan orang Katolik ndak jelas, padahal 
menurut saya itu adalah VIP saya, maka ketika sebenernya 
berdampingan gitu seharusnya antara Mbah MN sebagai 
VIP nya dalam tanda kutip muslim, kemudian ada Mgr RB 
sebagai VIP nya Katolik, masyarakat tidak menilai Mgr RB, 
mereka berdesak-desakan pengin salaman sama Mbah 
MN tapi kemudian bagaimana aku harus melindungi beliau, 
kemudian di situ saya bisa sampe masuk VIP lounge, VIP 
lounge ketemu pamdam, ketemu kapolda ketemu GW, 
ketemu HA, ketemu Mbah MN, ngomong-ngomong sama 
Mbah MN juga, kemudian apa ketemu sama pak Ganjar, 
Agus Yasin 
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Keren sih… Yaaa.. itu hal yang mungkin tidak.. aku ngerasa aku harus 
punya bangga di situ, walaupun satu sisi ya aku ki koyone 
ngungkuli umurku e rong puluh tahun kok wis ngurusi koyok 
ngono, gitu kan di situ. Dan memang banyak orang 
mengapresiasi itu juga gitu lho, lucu aja sih kadang-kadang. 
Maka aku memang punya kedekatan personal sama Romo 
Mgr RB juga di situ, karena setiap ada acara apa-apa, aku 
yang.. ya entah bagaimana ndilalah e iso terbentuk bahwa 
dia ee apa ‘AK ki pengawalku’, makane ketika kui apa 
Romo BD ada acara gitu, ditanyain ‘AK kok rak melu’ 
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hahaha naaa itu. Ya itu maksudnya, suatu bentuk 
pengakuan dari orang yang istilahe ya dia kan seorang 
uskup dia kan bapaku, bapak tertinggiku, ya thankyou aja 
sih gitu. Itu itu yang aku anggap sebagai apresiasi diriku 

Pernah nggak kamu 
merasa gagal? 

Sering sering..    

Apa aja? Terutama dalam dinamika kepanitiaan aku merasa eee 
karena pola dinamikanya berbeda ya, aku dengan orang-
orang awam pada umumnya. Eee bedanya gimana, 
contohnya kayak, ada hal-hal yang sebenarnya aku lihat itu 
cukup penting dan krusial, simple sih memang hal kecil tapi 
mereka anggap ‘ok itu nggak penting’ tapi justru 
kebalikannya, itu hal-hal kecil, kayak plotting orang dan lain 
sebagainya eee itu hal yang menurut krusial tapi aku ndak 
lakuin, itu urusanmu, divisimu tunjuk orang sendiri, 
namanya siapa kamu yang menentukan, masa aku juga 
harus ngurusi seperti itu, itu yang kadang-kadang eee juga 
tentang hal-hal pelupa, aku orangnya sangat pelupa, kalo 
tidak diingatkan terus kadang-kadang lupa karena apa, aku 
butuh kadang-kadang.. makanya aku mencatat waktu 
kuliah tu mencatat, baca buku, makanya aku harus beli 
bukunya, itu karena apa, aku kadang-kadang lupa, kalo 
lupa kan bisa nyari lagi kan kalo ada bukunya tapi kalo 
misalkan ada acara kegiatan gitu kadang-kadang hanya 
ditulis di kertas, diselipin ilang ya wasalam, rak kelingan 
opo-opo meneh, gitu kan 

   

Terus kalo kegagalan 
yang berkaitan dengan 
perceraian? 

Ya tentu kalo berkaitan dengan perceraian aku merasa 
gagal tidak bisa istilahe sebagai salah satu faktor untuk 
menjaga keluargaku walaupun pada awalnya mereka 
mengatakan ya.. ee papahku ki bilang ‘kalo ndak ada kamu 
lho AK, aku tu udah ninggal mamahmu lama’ kurang ajar 
koe ya muni ngono ya, lha aku ki opo.. maksudnya waktu 
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itu aku berpikir seperti itu. Ya aku merasa gagal disitu aja 
sih, ketika saat aku berpikir anak itu adalah satu faktor 
dimana eee istilahe sangat krusial bagi sebuah keluarga, 
aku tidak bisa menjalankan peranku dengan cukup baik, 
untuk mempersatukan keluarga, itu sih kegagalan.. merasa 
kegagalan terbesarku dalam konteks perceraian seperti 
yang kamu katakan seperti itu, di situ 

Terus gimana kamu 
menanggapi kegagalan 
itu? 

Ya sampe sekarang sih itu masih ada dan tidak mungkin 
hilang, itu aja. Ya ya yang jelas menyadari aja bahwa itu 
terjadi ya sudahlah kamu bisa apa sih kalo wong yang satu 
ya sudah dalam tanda kutip hidup cukup bahagia dengan 
kesendiriannya, yang satu cukup bahagia dengan keluarga 
barunya, lha nek ini dipersatukan meneh, geger meneh, 
menjadi tidak bahagia lagi, buat apa, anggapannya gitu aja 

   

Tapi lingkunganmu 
membantu kamu nggak 
dalam mengatasi 
kegagalan itu? 

Aku rasa sebenarnya tidak, ya ee kalo ada effort untuk itu 
iya tanteku sendiri sudah beberapa kali eee kok berbincang 
tentang itu juga tentang eee aku merasa hancur karena 
keluargaku broken gitu, ndak itu tidak bisa mengubah 
mindset, karena apa? Ya itu pola pikir yang aku hasilkan 
sendiri dari proses pembelajaran selama ini gitu kan, apa 
yang aku alami, personal experience. Jadi itu bukan 
sesuatu yang mudah untuk di di.. geser oleh seorang yang 
hanya bisa ngomong gitu kan dan tidak mengalaminya 

   

Kamu punya figur nggak, 
figur seseorang yang 
kamu jadiin panutan 
dalam menghadapi 
keadaan perceraian ini? 

Ndak sih, yaaa kalo sebagai figur yang ee lebih strong gitu 
sebetule ndak, aku ngerasane ini personal sih ya very 
personal gitu kan, untuk hal-hal yang lain ada figur, figur 
ada, untuk hal-hal lain. Tapi untuk masalah ini tidak, ya aku 
merasa tidak karena itu bener-bener personal 

   

Apa harapan atau cita-
citamu ke depan? 

Ya yang jelas dengan aku menyadari keluargaku yang 
broken home, tentu eee I must not have a broken future, 
justru karena latar belakangku seperti itu, aku harus 
menunjukkan ni lho aku punya keluarga broken home tapi 

HR Harapan yang 
Realistis 

++ 
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aku masih bisa menapaki masa depan yang tanda kutip 
cerah, yo mboh cerah tenan opo rak, rak ngerti ya tapi at 
least aku punya pandangan seperti ini, harusnya menjadi 
cerah harusnya bisa menjadikan aku orang yang baik, 
sukses dalam tanda kutip, seperti itu. Entah sebagai imam, 
entah sebagai awam 

Terus gimana usahamu 
atau caramu dalam 
mencapai cita-cita? 

Ya ini mengikuti kegiatan-kegiatan sosial eee kalo sebagai 
awam itu kan mengikuti kegiatan politis, partai walaupun 
tidak sebagai anggota partai tapi untuk kegiatan politisnya 
iya, kemudian dalam rangka imam hehe aku masih ikut 
Romo BD kemudian hal-hal menyangkut liturgis dari 
kampus ministry *nama univ* juga kadang-kadang meminta 
aku untuk mengisi menjadi pembicara renungan adven dan 
lain sebagainya 

HR Harapan yang 
Realistis 

++ 

Ada hambatan nggak 
dalam mencapai cita-
citamu itu? 

Ada tentu bermula dari finansial dan itu memang sangat 
mengganggu sih 

   

Tapi kalo perceraian 
orang tua menjadi 
penghambat kamu dalam 
mencapai cita-citamu 
nggak? 

Haaa aku merasa harusnya tidak, dulu iya kan memang 
sekarang kembali ke asumsiku bahwa pertapaan menolak 
aku karena perceraian orang tuaku dalm bla bla bla tapi 
ketika sekarang aku.. harusnya tidak karena istilahe dalam.. 
satu sisi ki aku masih cukup pede dengan apa yang aku 
lakukan, aku masih bisa yaa bisa cukup jelas ketika aku 
belok ke kiri ini menjadi awam yang seperti ini ketika belok 
ke kanan menjadi imam yang seperti ini dan itu kan yang 
membangun aku semua, maka perja.. harusnya harusnya 
skali.. harusnya tidak berpengaruh, mungkin bahwa ke 
depannya itu berpengaruh, di luar konteks dan sesuatu 
yang tidak bisa aku kontrol gitu kan 

   

Terus apa, apa kamu 
pernah dapat kritik 

Berkaitan dengan perceraian orang tua?    
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tentang dirimu dari orang 
lain? 

Mmm berkaitan dengan 
perceraian orang tua iya 

Tidak.. tidak    

Kalo mengenai dirimu 
sendiri? 

Personal iya kadang-kadang ya itu karena aku masih belum 
bisa secara penuh mengikuti dinamika awam, ya kan aku 
masih punya idealisme, aku masih punya pola kerja sendiri, 
aku masih pola.. punya pola pemikiran sendiri maka 
kadang-kadang itu tidak masuk ke orang-orang awam, ya 
berbeda maka itu kadang-kadang menjadi hambatan. 
Ketika aku haa.. terbiasa ngurus sesuatu yang abstraksi 
kemudian aku masukkan ke dalam hal praktis itu dalam 
tanda kutip harusnya lebih susah daripada kamu orang 
biasa yang melakukan hal-hal praktis sekuler, gitu kan , 
ngerti ya sampe sini ngerti ya, maksudnya adalah memang 
dunianya dari awal sudah berbeda tapi mereka memaksaku 
untuk menjadi mereka, ya ndakpapa sih tapi harusnya 
kamu juga memahami aku gitu lho, ya hambatannya di situ 
aja. Kadang-kadang kemudian ketika bertemu orang tepat, 
eee kadang-kadang masalah seperti itu bisa diselesaikan 
dengan cukup baik tapi ketika tidak bertemu dengan orang 
tepat itu menjadi.. bisa menjadi masalah personal dan 
menjadi tersebar menjadi masalah komunitas dan aku 
mengalaminya gitu lho.. pernah mengalaminya 

   

Terus gimana kamu 
menanggapi hal itu? 

Yaaa kemudian waktu melihat itu lingkungan yang tidak 
cukup baik untukku ya sudah, aku tinggal mencari 
lingkungan yang baru aja gitu kan, tapi satu sisi aku tetep 
punya satu lingkungan yang klop denganku dalam artian 
mereka akan mendukung aku suka duka 
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++ 

Lingkungan yang itu? He’e bahwa yang lain itu kan masalah apa.. tapi aku punya 
back up.. istilahe I got somebody watch my back gitu lho, 
gitu aja 

BHL Bebas dari 
Hambatan 
Lingkungan 

++ 
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Kamu pernah merasakan 
nggak ada tekanan 
emosi yang berat yang 
menekan kamu bisa dari 
rumah, atau dari 
lingkungan sosial, 
lingkungan sekolah, 
kuliah? 

Berkaitan dengan?    

Berkaitan dengan 
perceraian, berkaitan 
dengan apapun? 

Mungkin ada tapi aku lupa.. karena.. maksude ini ada recall 
di situ tinggg harusnya ada tapi untuk menspesifisikan itu 
apa aku yang.. yang agak sulit, tapi ada. Emosionil sesuatu 
yang sangat emosionil ada. Baik dari rumah baik dari kuliah 
sendiri ada 

   

Gimana kamu 
menanggapi atau 
meresponi? 

Jadi gini aku modele.. ya karena sebenere udah hampir 
terlihat ya tadi, aku bukan tipe orang yang bener-bener 
memikirkan itu untuk jangka panjang sehingga ya sudahlah 
kalo tidak bisa, lupakan. Makanya aku bisa bener-bener 
lupa, gitu kan, ada di sana betul ada tersimpan tapi aku lupa 
seperti apa konteksnya, situasinya seperti apa, aa lalu aja 
sih 

   

Terus ada standar-
standar atau nilai-nilai 
nggak yang kamu terapin 
di dirimu? 

Ada. Berkaitan dengan apa dulu pertanyaannya?    

Terserah berkaitan 
dengan apa aja 

Eee tentu tentang satu keluarga aku melihat kadang-
kadang, aku kalo membangun hubungan relasional gini ya 
maksude ya memang kita belum deket ya koe karo aku tapi 
ketika sama yang lain kayak sama GL itu aku sudah 
sebagai kakakku, bagian dari keluargaku, eee karena dia 
bener-bener menjadi figur seorang kakak yang baik, EL 
menjadi seorang figur kakak yang baik, standar-standar itu 
yang aku katakan hanya bisa diperoleh oleh orang-orang 
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tertentu itu yang eee bisa me.. istilahe bisa menerima aku 
apa adanya, memahami aku kemudian aku berusaha 
memahami mereka dan kita klop, standar klise ya tapi ya 
memang prinsipil buat aku gitu lho 

SM Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 

+++ 

Nilai-nilai kayak apa? Kesetiaan.. yang aku yang.. yang paling penting, aku punya 
istilahe eee patron gitu ya eee kalo kamu tau kuankong itu 
di di di.. kebudayaan Chinese itu, dia dikenal dengan dewa 
perang, dewa kesetiaan dan dewa kemakmuran, dia 
berperang itu hanya untuk membela saudaranya, kesetiaan 
pada saudara, kesetiaan pada kebenaran yang dianggap 
sebagai sesuatu yang benar dan tidak akan dia lepaskan. 
Kesetiaan. Orang bisa apa ya istilahe.. nek aku yang ada 
kutipan a one worth.. a one is worth by its eeh ya its loyalty.. 
a one worth eh a one is worth because its loyalty atau apa 
pokoknya tentang nggon ig ku ono, bisa di cek sih aku lali, 
tapi intinya itu sih. Orang dinilai menjadi berharga adalah 
dari kesetiaannya maka kalau kamu bisa setia dengan aku 
ee kamu tau borok-borokku, kamu tau kejelekkanku tapi 
kamu masih mau menerima aku oo aku ndak main-main, 
aku bisa komitmen, itu aku. Di situ aja, nilai yang aku 
pegang tentang kesetiaan 
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Terus bisa nggak kamu 
menyebutkan lima 
kelemahan yang ada 
dalam dirimu? 

Eeee aku orangnya sangat-sangat merasa sangat bebas 
gitu ya, kadang-kadang dalam segi bebas itu menjadi 
sangat prek luweh, dan orang-orang menilai mungkin itu 
tidak bertanggung jawab maka kalo melihat itu sebenarnya 
itu penilaian untuk orang lain gitu ya, aku melihat makanya 
aku mengatakan mungkin menurut orang lain itu tidak 
bertanggungjawab, tapi aku memang punya segi tanggung 
jawab itu yang berbeda eee cangkeman iya maksudnya 
bengak-bengok terus kemudian kadang-kadang tidak 
mengenal tata krama yang cukup baik, ke kampus aku tidak 
pernah pak.. bener-bener pake sepatu ketika ee apa.. 
kuliah biasa sebenernya aku pake sandal, tidak pernah mau 
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pake sepatu karena apa? Ya kamu ke kuliah itu hanya 
berapa jam dan kamu pake sepatu itu bukan sesuatu yang 
worth it buatmu gitu lho, apalagi. Ya.. menurut orang aku 
dianggep eee istilahe pembangkang gitu ya, ya itu, salah 
satunya itu ada peraturan pake sepatu tapi aku tidak pernah 
pake sepatu, kecuali memang aku yang memutuskan ketika 
dosen ini aku mau pake sepatu 

Terus apalagi? Eee apalagi ya itu.. boros dalam duit iya, sulit mengatur 
keuangan lah.. ya kurang lebih itu aja sih 

PD Pemahaman 
Diri 

++ 

Terus ee apa kamu bisa 
nggak menerima 
kelemahan itu? 

Ya gimana coba mau tidak menerima lhawong itu sudah 
ada dalam diriku sendiri juga, tinggal bagaimana kita.. 
dengan pola seperti itu ada orang.. sampaikan masalah itu 
ee kamu tidak suka dengan ini sampaikan supaya aku juga 
bisa ‘oh ketika aku berhubungan dengan dia, hal ini yang 
harus aku lakukan’ tek tek tek tek. 

   

Menyesuaikan orang ya Iya to ya. ketika tidak yo.. yo salahmu dewe koe rak 
ngomong karo aku yo aku tetep sak karepku, maksude ya 
menjadi diriku yang aku suka, subjective well-being 

   

Terus kalo lima kelebihan 
yang ada dalam diri 
kamu? 

Eee menurut orang katanya aku punya nilai rohani yang 
cukup tinggi, menurut orang aku eee punya cara public 
speaking yang baik, menurut orang mungkin aku pribadi 
yang cukup unik tapi satu hal dari aku sendiri adalah 
kelebihan yang bisa aku sampaikan adalah aku punya 
kesetiaan. Ketika kamu ya itu kayak tadi, kamu sudah mau 
menerima aku apa adanya, borok-borokku, kowe ngerti 
masalahku, aku punya komitmen sama kamu. Karena kamu 
sudah mau menerima apa yang apa.. sajian terburukku gitu 
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Gimana kamu 
memanfaatkan kelebihan 
yang ada dalam dirimu? 

Ya tentu menyesuaikan orangnya lagi gitu kan. Semua itu 
ka.. karena menyesuaikan orang.. orang butuh apa ya aku 
berikan apa yang aku miliki untuk bisa aku berikan. Tidak 
ada orang yang bisa memberi kalo tidak memiliki maka 
misalkan oh kamu butuh bimbingan rohani sama.. apa 
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butuh istilahe tanda kutip bimbingan rohani ya aku berarti 
bisa masuk dari sisi rohaninya di sana, oh kamu butuh sisi 
apa eee public speaking, misalnya kamu tidak bisa 
ngomong, gak berani ngomong, aku yang ngomong. Ya itu 
kan otomatis karena.. kemarin eee untuk panitia deklarasi 
gitu kan, ketuanya tidak bisa ngomong dengan cukup baik 
dalam tanda kutip politis gitu ya, ya aku sing ngomong sama 
orang. Itu sih 

Keren.. eee udah selesai Ituu? Okeee    

Makasih banyak sudah 
mau memberikan 
informasinya, 
membagikan 

Iya sama-sama    

 
 

Triangulasi subjek AK 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema yang 
diungkap 

Intensitas 

Oke kita mulai ya, tak 
deketin sini ya 

Tak pegang aja, pengertian nggak sih aku hahaha    

Hahaha okee jadi aku 
mau tanya-tanya tentang 
AK ya 

Heem    

Gimana sih sikap AK 
setiap harinya? 

Kesehariannya orangnya baik, supel, ramah, dan terus eee 
perhatian sih kalo sama temen-temennya, jadi kadang tiba-
tiba suka ngechat ‘lagi dimana? Udah pulang belum?’ 

   

Oh iya? Iya.. jadi kayak pacar gitu kan haha    

Semi semi ya Semi semi haha kadang kan tiba-tiba kalo malem-malem 
gitu tiba-tiba ngajakin makan 

   

Oh ya? iya    
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Tapi kamu kos apa 
enggak? 

Oh rumah og. Biasanya aku kan latihan gratia to, nah pas 
selesai itu, sebelum latihan eh sebelum selesai tu dia 
ngechat makan bareng yok, tapi ya nggak berdua, sama AS 

   

Sama temen-temen 
deketnya? 

He’em    

Terus gimana? Terus apalagi ya sopan sih orangnya he’e terus apalagi ya 
eee apa ya humoris, humoris haha receh banget ya hahaha 
makanya bisa bertemen karena sama-sama receh tapi 
kadang ini sih apa eee kalo lagi serius tu ya, pemikirannya 
tu kadang suka beda gitu jadi kadang jauhhh banget iya kita 
nggak nyampe kesana hahaha orangnya rela berkorban 
banget buat temen-temennya, maksudnya ya kayak rela 
mengorbankan sesuatu yang dia miliki, mungkin jam kuliah 
atau apa gitu kalo kita lagi butuh dia gitu kan ‘oh nggak 
papa’ gitu terus kadang minta anterin kemana gitu dia mau 
nganterin 

   

Padahal sebenernya dia 
kuliah? 

Ya kadang kuliah kadang ada kerjaan lain kayak gitu. Itu sih    

Terus eee dia lebih 
sering menghabiskan 
waktu di rumah apa di 
luar rumah? 

Eee setauku ya dia tu sukanya sebenernya di di kos di 
kamar dia gitu kan cuman karena emang ya mungkin dia 
juga melihat temen-temennya yang lain banyak melakukan 
aktivitas dan kegiatan terus dia juga akhirnya ee karena kita 
sering sharing-sharing gitu kan akhirnya dia eee berapa 
waktu belakangan ini tu lebih suka menghabiskan waktu di 
luar, jadi dia lebih banyak melakukan kegiatan sih, malah 
lebih banyak dari kita hehehe jadi kegiatannya banyak 
banget 

   

Lha kegiatannya ngapain 
aja sih? 

Siapa? AK?    

He’e Kesehariannya ya dia pasti nonton film, dengerin lagu, 
kuliah, terus.. 
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Yang lagi sibuk-sibuknya 
dia 

Kepanitiaan, dia ikut kepanitiaan.. boleh nyebutin nggak 
sih? 

   

Boleh Panitia *nama acara A* terus sama ada.. kebetulan dia di 
*nama acara A* jadi sie acara, sangar ya terus dia ada satu 
lagi, apa sih eee UKM futsal univ kan ngadain acara gitu 
kan kayak lomba, dia bisa jadi ketua panitia coba? 

   

Ketua? Padahal kan dia 
nggak futsal? 

Padahal dia nggak futsal, keren ya    

Kok keren haha Naah dan itu aku juga baru tau tu setelah.. setelah dia ikut 
dan dia berdinamika bareng baru dia cerita 

   

Kok bisa sih?  Gatau aku juga bingung hehe    

Malah dia ikut itu juga kan 
yang timses timses itu 

Timses he’e timses tim *nama capres* itu    

Kok bisa ya dia masuk-
masuk banyak kayak gitu 

Keren ya.. Makanya tadi aku bilang kelihatan banget tu lho 
bedanya dia jadi lebih aktif diluar 

   

Itu sejak kapan dia aktif 
kayak gitu? 

Sejak kapan ya.. tahun.. pertengahan tahun kemarin? Jadi 
pas mulai oprec-oprecnya kepanitiaan tu lho jadi dia mulai 
ikut sana ikut sini, aku juga kaget. Full 

   

Terus gimana sih sikap 
dia sebelum perceraian? 

Sikapnya sebelum perceraian? Eee    

Atau perbedaannya 
sebelum dan sesudah? 

Langsung perbedaannya aja kali ya.. kalo aku ngeliat sih 
dari dia orangnya kayak dulu tu bisa dengan mudah cerita 
ke orang, tapi kalo sekarang aku ngeliat ee dia lebih selektif, 
jadi kalo dia mau menceritakan sesuatu tu dia milih-milih 
orang, jadi nggak.. nggak se.. dia tetep humble tapi 
opennya tu nggak ke semua, nggak kayak dulu 

   

Untuk menceritakan 
tentang masalah 
pribadinya? 

He’em, masalah pribadinya ya bukan.. bukan hanya soal 
orang tua aja sih dan keluarga gitu ya maksudnya dalam 
artian kayak dia minta saran untuk ikut acara-acara itu juga 
nggak, nggak ke semua orang gitu ceritanya, terus bahkan 
itu kelihatan banget dari kayak misalnya kita ni kan dan 
mulai sibuk semua ni ya gitu tu ntar dia eee ngechat itu 
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ngajakin pengin ngajakin ketemu tu cuma buat cerita tok 
terus bisa cerita tu sampe berjam-jam karena memang,, 
menurutku ya karena dia memang nggak mau 
menceritakan itu ke orang.. kebanyak orang gitu lho jadi dia 
lebih memilih dia menyimpan semuanya yang mau dia 
certain terus pas ketika ketemu baru dia menceritakan 
semuanya 

Ke orang, ke temen-
temen deketnya? 

He’em ya orangnya ya cuma itu-itu aja terus ee 
perbedaannya apa lagi ya, kalo.. eh kaget haha terus eee 
lebih kalo dulu orangnya cuek sih, cuek banget-banget 
malah, kayak mikir ih ni orang gimana sih kayak gitu haha 
cuman sekarang jadi lebih care, lebih peduli sama ya 
dirinya sendiri, sama orang-orang di sekitarnya 

 
 
PR 

 
 
Perspektif Diri 
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Khususnya temen-temen 
deketnya juga ya.. terus 
kalo hubungan AK sama 
orang tua perbedaannya 
sebelum sama sesudah?  

Sama orang tuanya, setauku ya.. kalo setauku tu dulu dia 
tu eee sebelum perceraian terjadi itu dia selalu 
menceritakannya tu soal papahnya jadi kayak dia ngerasa 
bangga banget, dia deket banget gitu ya sama papahnya 
ya mungkin emang nggak secara fisik tapi secara 
emosionalnya tapi setelah terjadi peristiwa itu, makin ke sini 
tu dia kayak eee semakin jarang.. semakin jarang bahkan 
hampir nggak pernah menceritakan soal papahnya lagi jadi 
dia lebih banyak ceritanya soal mamahnya, jadi kalo aku 
ngelihat kayaknya sih hubungannya jadi.. jadi kebalik gitu, 
jadi waktu awal dulu sebelum terjadi dia deketnya sama 
papahnya tapi sama mamahnya nggak begitu sekarang 
malah jadi lebih deket sama mamahnya, mungkin itu juga 
faktornya karena eee ini ya apa sih intensitas 
pertemuannya juga udah jarang kali ya jadi memang lebih 
sering sama mamahnya 

   

Terus kalo hubungannya 
AK sama lingkungan 
sekitarnya? 

Sama lingkungan sekitarnya..    
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Perbedaannya sebelum 
dan sesudah? Tadi ya, 
kayak tadi 

Kayak tadi sih dia lebih.. lebih peka dan lebih mau apa ya 
lebih peduli gitu sih sama sekitarnya, jadi kayak misalnya 
kalo dulu tu misalnya ada terjadi sesuatu gitu ya ‘terus aku 
harus apa? Terus ngapain? Terus kenapa?’ gitu kalo 
sekarang, dia jadi lebih kayak ‘oh ya to? Terus piye ya kui 
ya?’ dia lebih kayak peduli gitu sih lebih kelihatan emang 
kelihatan banget 

PR Perspektif Diri ++ 

Perbedaannya emang 
signifikan? 

Cukup signifikan, bahkan kayak kemarin dia sempet itu lho 
ikut jadi volunteer yang ke Palu 

   

Oh ya? Iya, dia ikut volunteer yang ke Palu itu, aku inget banget 
waktu nya itu waktu mendekati UAS, desember desember. 
Terus dia sampe ee karena udah saking pedulinya mungkin 
ya maksudnya dia emang eee jiwa kemanusiaannya dah 
mulai haha iya dah mulai terasa jadi dia tu ujian UAS nya 
nyusul setelah dia pulang dari sana, jadi dia sebelum 
berangkat dia ngurus dulu semuanya, ngaturin jadwal demi 
dia bisa berangkat ke Palu 

   

Sampe segitunya ya Itu.. pengorbanannya dia kayak gitu jadi dulu aku ngerasa 
ya.. dia dulu orangnya nggak sampe segitunya banget gitu 
lho bahkan kalo kita temen-temene gitu ya suka ngode-
ngodein dia tu nggak ngerti jadi kalo mau ngomong tu 
harus.. harus.. misalnya ni ya kayak ‘duh haus-haus’ dia tu 
nggak ngerti ‘AK..’ aku langsung ‘AK tolong dong ambilin 
minum’ kayak gitu hahaha jadi kalo ngomong sama dia tu 
nggak bisa basa basi tapi sekarang ya dah mulai bisa lah 
hahaha 

   

Eee mmm itu dia pernah 
nggak sih ada di saat 
kayak kayak denial kayak 
menyangkal bahwa ini tu 
nggak terjadi tu pernah 
nggak? 

Eee kalo aku menangkap dari sekian proses dia bercerita 
ya, ketika awal dia tau kalo.. ketika awal eee dia.. dia kan 
taunya itu dari papahnya langsung ya, papahnya ngasih tau 
ke dia kalo papahnya tu mau menikah lagi gitu kan terus 
kalo dari aku nangkepnya ya mesti awalnya dia menolak sih 
kayak dia denial gitu kayak eee ‘ih kok bisa ya ini terjadi 
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gitu’ ya dia nggak menyangka aja kalo itu emang saat itu 
terjadi sama dia gitu lho terus ya kalo au sih nangkepnya 
kayak gitu ya 

Kamu bisa membacanya 
darimana? 

Dari cara dia.. ketika dia bercerita soal.. soal hal itu sih, jadi 
dia nggak.. nggak menyangka kalo itu tu ‘iki tenanan ya 
terjadi sama aku’ gitu, ya dia.. mudeng nggak sih ya kalo 
aku menyimpulkan sih itu salah satu bentuk dari denialnya 
dia gitu 

   

Kapan perasaan.. kapan 
sikap-sikap dia itu tu 
muncul tu kapan? 

Sikap-sikap dia muncul itu eee setahuku waktu dia pas 
sebelum papahnya bicara secara langsung itu dia tu dah 
mulai merasakan cuman dia mulai muncul sikapnya 
semenjak papahnya itu minta dia buat dateng ke acara 
nikahan papahnya, jadi ya antara denial dia menolak tapi 
dia mau marah gitu dia nggak tau harus meluap.. 
meluangkannya ke siapa gitu kan. Aku sih nangkepnya di 
situ, jadi waktu pas dia cerita gitu dan eee aku inget banget 
waktu dia ceritanya malem-malem jadi kan kita ke kerep 
waktu itu, ramean terus di kerep itu ya dia nyeritain soal apa 
ya kalo ngelihat selain dia nggak nyangka itu tadi aku bisa 
mengatakan kalo dia denial tu dia terus menceritakan itu 
dan dengan ekspresi yang.. ekspresi.. apa sih eee apa ya 
dia ngerasakan hal yang apa ya dia nggak nyangka gitu lho 
kalo itu bisa terjadi. Ya kan memang dia nggak meluapkan 
emosinya sih cuman ya karena emang udah pikirku udah 
terlalu sakit dan terlalu dia nggak bisa menerima itu 
pertama kalinya aku ngelihat dia cerita terus dia nangis. Ya 
bahkan mungkin itu nggak tau juga sih itu dia dila.. ee 
maksude ketika dia cerita ke yang lain dia melakukan hal 
yang sama apa enggak aku nggak tau cuman dia bilang aku 
ada cewek.. temen cewek pertamanya yang ngelihat dia 
cerita sampe nangis tapi ya juga waah.. 
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Terus kapan perasaan itu 
hilang kapan? 

Perasaan itu hilang itu kapan ya? kayaknya lebaran deh    

Lebaran? He’e jadi kan, lebaran tahun kemarin ya 2018 he’e jadi 
waktu pas lebaran itu, jadi kan papahnya emang eee beralih 
agama gitu ya 

   

He’e po? Kan emang ininya kan.. nggak tau ya?    

Aku nggak tau kalo 
beralih agama 

Setauku ya papahnya tu.. tapi ya nggak paham sih 
maksude kan dia nggak bisa menikah secara katolik kan ya, 
kayaknya nggak Kristen juga sih soalnya pas lebaran itu 
aku inget banget papahnya itu kan keluarganya dimana ya 
yang keluarga istrinya papahnya itu ya pokoknya di daerah 
mana gitu aku lupa, diminta buat dateng waktu lebaran 
terus eee awalnya dia tetep nggak mau, jadi awalnya dia 
kayak nggak menerima keberadaan dari keluarga istri 
papahnya satunya gitu ya tapi setelah kayak ngobrol kita 
sharing-sharing gitu terus kayak mau sampe kapan gitu lho 
dia kayak gitu, gitu kan toh sampe kedepannya nanti dia 
akan terus menghadapi itu kan, nggak ada salahnya 
mencoba, setelah dari itu dia dateng ke.. dateng ke 
nikahannya terus meskipun ya memang dia dateng itu 
hanya sekedar kayak ee apa ya emang perwakilan 
keluarganya, satu-satunya perwakilan keluarganya gitu 
kan, dia dateng ya dengan perasaan tadi dia yang masih 
denial, masih marah, tapi dia mulai bisa menerima itu waktu 
mulai pas waktu lebaran itu, dia dah dateng ke keluarganya, 
terus dia dikasih tau kan kalo dia punya adek ya kan? Terus 
pada saat itu jadi dia itu foto sama adeknya terus dia 
ngirimin ke aku terus dia bilang ‘mirip nggak’ ‘adekmu ya?’ 
terus dia bilang ‘iya’ jadi mulai dari situ aku mulai ngerasa 
kayak dia mulai menerima semuanya gitu sih dan mulai 
berdamai 
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Terus eee berarti dia 
kayak nggak nyangka 
gitu tapi dia ada nggak 
kayak ngomong nggak 
kok keluargaku baik-baik 
aja, itu ada nggak dia 
ngomong gitu? Kayak 
percaya kalo 
keluarganya tu 
sebenernya baik-baik aja 

Awal banget sih jadi waktu kayak ee dia kan sempet men.. 
apa ya berprasangka dan menduga sebelumnya dia 
akhirnya bener-bener tau itu kan terus dia bilang ‘ah nggak 
itu kayaknya cuma perasaanku aja deh kayaknya’ tapi 
setelah itu baru akhirnya dia membuktikan itu kan, buktinya 
dengan papahnya ngundang itu tadi 

   

Terus dia pernah nggak 
merasa kayak marah 
kayak nggak adil? Ya 
pernah ya? 

Pernah, tapi puncaknya ya waktu di kerep itu, waktu dia 
cerita di goa maria sampe dia nangis itu kan, dia ngerasa 
kayak ya apa ya dia nggak percaya kalo Tuhan tu ya 
memang.. dia tetap membawa keTuhanannya sih terus 
kayak dia menyalahkan, awalnya dia menyalahkan 
papahnya kenapa sampe kayak gitu terus ya papahnya 
mendidik dia nggak seperti itu tapi pada kenyataannya 
papahnya seperti itu gitu kan, terus dia tu oya dia sempet 
kebingungan sih dia mau pegangannya tu siapa gitu ya dia 
nggak tau, awalnya dia.. dia apa ya modelnya dia tu ya 
papahnya gitu kan terus sekarang papahnya kayak gitu dia 
jadi bertanya-tanya dia harus seperti apa 

TA Tahap Anger +++ 

Kapan perasaan itu mulai 
muncul? 

Perasaan yang mana?    

Yang marah Perasaan marah mulai muncul setelah itu sih setelah dia 
menghadiri itu, jadi kan dia awalnya tu ya udah ee awalnya 
dia emang menolak gitu terus habis itu ya nggakpapa tapi 
dia mau berusaha untuk dirinya tu apa ya menganggap kalo 
sosok papahnya tu dah nggak ada gitu, dia pengin 
menghilangkan gitu kan, cuman pada kenyataannya ya 
papahnya nggak mungkin mau dia kayak gitu kan ya, jadi 
papahnya mengupayakan segala cara tetep melibatkan 
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keluarganya, ketika diminta dia untuk terlibat, dia mulai.. dia 
baru mulai marah kenapa aku harus ikut.. ikut campur lagi 
ke urusan kayak gitu, gitu. 

Terus kapan perasaan itu 
mulai hilang tu kapan? 

Ya itu yang mulai dia dateng ke acara keluarga yang 
lebaran-lebaran itu, jadi kan dia udah mulai bisa.. udah 
mulai bisa ini kan, dah mulai bisa menerima, menerimanya 
sih ya itu tadi dengan dia mau menganggap kalo itu 
adeknya, awalnya dia nggak.. dia membahasakan adeknya 
tu anak lanange papahku terus habis itu dia bilang ‘loh 
anake papahmu to?’ terus dia bilang ‘hee adekku mirip ya’ 
jadi dia udah mulai bisa menerima 
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+++ 

Terus waktu dia marah 
hal-hal apa aja sih yang 
terjadi dalam dirinya? 

Yang terjadi waktu dia marah mmm apa ya dia nggak terlalu 
banyak melakukan interaksi dengan orang sih terus nggak 
se.. ya nggak seperti biasanya ya, mungkin orang.. orang-
orang nggak begitu menyadari kali ya, cuman kalo dari yang 
aku tau ya kayak gitu, dia eee nggak.. nggak terlalu mau 
banyak interaksi dengan orang-orang, lebih suka di rumah, 
galau-galauan, nyetel lagu, baca buku, nonton film, kayak 
gitu  

TA Tahap Anger +++ 

Terus pernah nggak ada 
di saat dia tu berusaha 
untuk menyatukan 
keluarganya kembali? 
Mamah papahnya 
kembali? 

Mmm kalo usaha yang in.. apa in-act nya ya, kayaknya sih 
ini sih dia berusaha ngomong sama papahnya, cuman ya 
nggak.. nggak menghasilkan apa-apa 

   

Itu berarti nggak 
berlangsung lama? 

He’em ya karena dia taunya juga langsung di ajak buat 
dateng ke acara peresmian itu ya, terus dia ya bisa apa 

   

Terus eee ya dia 
ngomong ke papahnya tu 
ngomong apa? Berusaha 
untuk merujukkan 

Mempertanyakan sih kenapa kok.. kok bisa maunya kayak 
gini gitu lho, kok akhirnya harus kayak gini tu kenapa terus 
ya karena memang dari.. ya dari yang aku tangkep dari 
jawaban papahnya juga memang nggak ada keinginan 
untuk menyatukan kembali dan akhirnya ya usaha yang dia 
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lakukan ya nggak menyatukan cuman lebih membantu ke 
mamahnya sih untuk lebih menerima dan bilang.. 
menyampaikan ke mamahnya kalo disini ada aku gitu lho, 
bakal terus nemenin mamah menggantikan posisi papah 

Sosweet.. Tapi jomblo hahaha    

Terus ee pernah nggak 
kayak mengalami 
kesedihan yang 
mendalam sampe 
depresi gitu pernah? 

Kalo depresi sampe depresi sih enggak ya cuman kalo aku 
nangkep sih dia putus asa sih dan dia akhirnya sampe 
meragukan bener nggak sih ada cinta itu beneran ada apa 
engga sih gitu 
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+++ 

Itu saat kapan? Saatnya ya hampir berdekatan sama yang dia denial dan 
dia marah itu. Kayak iki (cinta) ki tenanan ono rak sih, gitu. 
Karena dia kan selama ini menganggapnya ya apa ya 
modelnya dia tu ya papah sama mamahnya gitu kan karena 
dia juga nggak punya kakak nggak punya adek ya itu terus 
ternyata ya kayak gitu 
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Tahap 
Depression 

 
+++ 

Saat dia kayak gitu tu hal-
hal apa yang terjadi di 
dirinya? 

Mmm apa ya? waktu dia kayak gitu dia lebih lebih ke ini sih 
kalo di lingkungan ya dia tetep berusaha bersikap seperti 
biasa gitu ya biar orang-orang ya nggak banyak yang tahu 
tentang apa yang terjadi sama dia karena dia sebenernya 
pengin ketika dia marah tu dia pengin meluapkannya tapi 
ya pengin nangis sekenceng-kencengnya cuman dia nggak 
bisa karena papahnya mengajarkan kalo dia selalu bilang 
‘papahku tu ngajarin kalo cowok tu nggak boleh nangis’ gitu, 
terus sampe akhirnya aku selalu bilang ke dia ya ‘kenapa 
kamu harus apa ya cowok tu juga manusia gitu lho nggak 
cuman cewek yang boleh nangis, cowok kalo misalnya mau 
nangis yaudah tinggal nangis aja gitu kan, itu nggak ada, 
nggak bener-bener ada larangan nya, cowok dibuktiin dia 
maco apa engga bukan dari dia nangis apa enggaknya gitu 
kan’ terus akhirnya ya yaudah dia cuman nangis, cukup 
lama sih waktu itu, terus habis itu dia ngerasa lebih baik, 
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perasaannya ya lebih lega gitu ya, dia bisa cerita, bisa 
meluapkan, karena dia nggak tau juga dia harus meluapkan 
emosinya gimana, dia mau marah ya dia juga nggak tau 
mau marah sama siapa, dia cerita ya ceritanya sama temen 
deketnya, aku, AS, itu sih 

SM Sikap 
Menyenangkan 
dari Orang Lain 
 

++ 

Kapan dia ee dia bisa 
menerima, mulai 
menerima tu kapan? 
Berarti dia sekarang 
udah bisa menerima kan, 
terus mulai kapan? 

Mulai kapan ya? kalo aku nganggepnya dia mulai bisa 
menerima itu ya mulai dari dia mulai menganggap kalo anak 
kecil itu sebagai adeknya sih, itu menurutku dah kayak wow 
hehe keren banget ya, dia udah mau menganggap itu 
sebagai adeknya dan dia juga melakukan interaksi secara 
langsung gitu lho dengan si anak kecil ini, padahal dulu dia 
nganggepnya ‘halah itu bukan adekku og, itu anake 
papahku, tapi bukan adekku’ padahal harusnya adeknya 
dia kan ya hahaha 
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++ 

Terus pernah nggak kan 
dia udah menerima tapi 
pernah nggak dia tu ada 
di saat marah lagi, 
depresi lagi, kayak 
mbalik lagi? 

Enggak sih, jadi ketika dia emang udah menerima yaudah 
dia menerima itu semua kayak gitu 

   

Tapi dia kadang masih 
sedih kayak gitu? 

Ya kalo sedih ya masih sih, maksudnya dia sedihnya tu ke 
mamahnya sih, jadi dia kan lebih secara emosional 
sekarang kan lebih deket sama mamahnya gitu ya jadi kalo 
ada apa-apa ya mamahnya butuh apa ya ke dia, jadi, dia 
jadi serba tau semuanya gitu kan tentang kondisi.. kondisi 
mamahnya gitu. Dia lebih sedihnya, lebih sedih memikirkan 
soal mamahnya sih 

   

Terus perubahan apa sih 
yang terjadi di diri AK 
sebelum dan sesudah dia 
menerima diri? 

Mmm perubahannya me.. yang pasti dia jadi apa ya, lebih.. 
lebih dewasa dalam bersikap sih karena dengan dia 
menerima menurutku itu dah.. udah satu step yang amazing 
dalam waktu yang itungannya singkat lho ya. terus mm 
lebih selektif dalam menjalin relasi sama lawan jenis ya, jadi 
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kayak paling temen yang di lawan jenis.. lawan jenisnya dia 
tu nggak banyak cuman kalo berinteraksi ya berinteraksi 
gitu kan cuman kalo menjalin relasinya untuk berteman 
dekat gitu kayaknya udah nggak.. nggak.. dia nggakmau 
ada lebih banyak, selektif gitu ya 

Udah sih itu aja Aaaah udah to?    

Makasih banyak ya atas 
jawaban yang diberikan 

Iya mbak    

 
 



 
 

 
 
 


