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LAMPIRAN
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LAMPIRAN A 

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA 

LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Subjek 

1. Pewawancara menanyakan mengenai nama, usia, 

pendidikan/pekerjaan, agama, urutan kelahiran 

B. Latar Belakang Pernikahan Orangtua 

1. Agama orangtua subjek 

2. Cara pernikahan yang digunakan 

3. Tanggapan keluarga besar terhadap pernikahan orangtua 

C. Sikap dari Pihak Eksternal 

1. Sikap yang dimunculkan keluarga besar (keluarga dari pihak ayah dan 

ibu) terhadap subjek. 

2. Sikap yang dimunculkan oleh orangtua terhadap subjek 

3. Latar belakang pendidikan agama yang didapat 

4. Sikap yang dimunculkan oleh lingkungan sekitar subjek (seperti 

tetangga dan teman) 

D. Penyesuaian Diri 

1. Sikap yang dimunculkan subjek terhadap orangtua 

2. Sikap yang dimunculkan subjek terhadap saudara 

3. Sikap yang dimunculkan subjek terhadap keluarga besar 
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4. Sikap yang dimunculkan subjek terhadap lingkungan sekitar 

5. Latar belakang status agama yang disandang (dipilihkan atau pilihan diri 

sendiri) 

6. Alasan subjek menganut agama tersebut 

7. Memaknai kondisi orangtua beda agama 
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PANDUAN OBSERVASI 

 

1. Kondisi fisik subjek 

2. Nada bicara subjek ketika menjawab pertanyaan 

3. Gerak tubuh subjek selama wawancara 

4. Mimik muka yang ditunjukan subjek 

5. Gaya bicara subjek 

6. Tatapan mata subjek selama wawancara 
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LAMPIRAN B 

HASIL WAWANCARA SUBJEK PERTEMUAN PERTAMA 

HASIL WAWANCARA SUBJEK PERTEMUAN KEDUA 

HASIL WAWANCARA NARASUMBER TRIANGULASI 
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VERBATIM WAWANCARA TAHAP PERTAMA 

 

Subjek D 

Tanggal 27 Februari 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Ini kan berkaitan dengan 
perbedaan agama orangtua, 
Diva sendiri agamanya apa? 

Katolik.    

2. Kalau mamah papah? Mamah Katolik, Bapak Islam.    

3. Jadi ikut mamah, kalau kakak? Kakak adek semuanya Katolik.    

4. Semuanya Katolik? Iya    

5. Anaknya Katolik semua. Iya    

6. Ikut mamah semua. Iya    

7. Perempuan semua? Yang pertama laki-laki.    

8. Terus sisanya.., Perempuan semua.    

9. Eeh latar pendidikan agamanya 
kayak misalkan Diva diajarin 
sama orangtua dulu waktu 
dikasih tahu Agama Islam thu 
kayak gini, Agama Katolik thu 
kayak gini thu gimana? 

Dulu thu kan dari kecil kan kembar, mamah 
sama bapak kan nggak bisa dua-duanya 
ngerawat gitu lho kan dua-duanya kerja jadi 
aku sama nenekku, Devi kembaranku sama 
tetangga. 

   

10. Neneknya dari? Neneknya dari mamah. Nah kalau aku 
tinggal sama nenek kan otomatis ikutnya 
Katolik. Terus sama nenek diajak ke Gereja 
kayak gitu kayak gitu. Kadang ya ke Gereja 

++ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 



117 

 

 

 

sama mamah cuman kadang ya seling-
seling gitu lah, kadang sama nenek kadang 
sama mamah juga.  

11. Ini yang momong eyang terus 
nanti malemnya pulang ke 
rumah gitu? 

Enggak, dulu malah dari TK sampai SD 
kelas 5 kalau nggak salah kan rumahnya 
eyang di ya lumayan deketlah kayak sini-
Sampangan lah. Jadi aku boboknya 
ditempatnya eyang terus kalau mau sekolah 
dijemput bapak. 

   

12. Dijemput terus dianter. He’em, terus malemnya nanti pulang lagi ke 
rumah eyang. 

   

13. Berarti dari kecil diajarinnya 
Agama Katolik? 

He’em, cuman kalau main ke rumahnya 
mamah kan ada orangtuanya bapak (ada 
nenek dari bapak) kadang dulu juga dibeliin 
ini lho sajadah eh ok sajadah, mukena, 
dibeliin mukena kayak gitu. Terus juga 
pernah diajak bapak ke Masjid. 

+++ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

14. Berarti kamu pengenalannya 
dari eyang-eyang sama bapak? 

Iya.    

15. Kalau dari mamah sendiri? Ya kalau mamah juga ke Gereja kayak gitu     

16. Dari kecil memang sering ikut ke 
Gereja sama mamah atau...? 

Iya + KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

17. Atau selang-seling, kadang 
sama mamah kadang sama 
bapak? 

Enggak, lebih sering ikut mamah soalnya 
kan emang tahunya Katolik gitu.  

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

18. Teruskan dari perbedaan agama Ya bingung dulu waktu kecil sebelum tahu + BG Bentuk 
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orangtua itu kan kamu merasa 
ada kebingungan nggak sih kok 
orangtua ku beda? 

ceritanya.  Penyesuaian 
Diri – Bingung 

19. Ceritanya gimana itu? Kan dulu diceritain sama nenek gitu eeh 
“Loh kok beda tho mamah sama bapak kok 
beda tho? Kok boleh?” aku ngomong gitu. 
Terus nenek ngomong “Dulu thu jane yo  

nggak boleh, mamak kan...,” nenek thu 
panggilannya mamak, aku manggil nenek 
thu mamak.  

+ BG Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Bingung 

20. Dari mamah atau dari....? Dari mamah. Aku manggil nenek dari 
mamah thu mamak. “... mamak thu dulu 
nggak ngebolehin mamahmu mbek bapak 
soale kan bedo.” Terus habis itu “Lha kok 

boleh?” “Boleh kalau nikah Gereja, kalau 
nggak nikah Gereja nggak mau mamak.” 
kayak gitu. 

+ BG Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Bingung 

21. Kalau dari orangtua sendiri 
cerita nggak? 

Ya cerita sih mamah,     

22. Mamah cerita, ceritanya kaya 
gimana? 

Ya kayak gitu kurang lebih. Dulu bapak 
nggak mau masuk Gereja dulu. Waktu nikah 
nggak ada Ekaristinya, kan kalau nggak 
nikah Gereja mamak nggak ngebolehin. 

   

23. Ekaristi thu apa? Ekaristi thu kayak perayaannya gitu tapi 
ngga ada perayaannya cuman 
pemberkatannya doang, cuman nge-sah-in 
nikahnya doang. 

   

24. Oooh kalau di Islam thu Ijabnya 
gitu ya? 

Ya Ijab aja nggak ada apanya ya, nggak ada 
perayaannya gitu lho kak tapi bukan respsi 
lho kak beda lagi, itu kayak perayaan 
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agamanya. 

25. Terus nikahnya berarti secara 
Agama Katolik. 

Katolik.    

26. Jadi papahmu pidah dulu ke 
Katolik atau..? 

Enggak enggak, tetep.    

27. Tetep cuman menjalankannya 
ijabnya secara Katolik. 

He’em iya.    

28. Terus kalau dari pernikahan 
beda agama orangtuamu dari 
keluarga besarnya mamah 
sama papah gimana? 

Ya kalau sampai sekarang hubungannya 
masih baik-baik aja kok malah, rukun-rukun 
aja. 

   

29. Nggak ada permasalahan yang 
...? 

(menggelengkan kepala)    

30. Nggak ada? Nggak ada.    

31. Kalau ke kamunya? Dari 
keluarga besar kan papahmu 
Islam nih, ke kamunya yang 
beda agama thu gimana? 

Nggak sih, nggak ada masalah sama 
keluarga, nggak pernah menyangkut juga 
gitu lho.  

   

32. Tentang itu nggak pernah ada?  He’eh,    

33. Kalau papah sama mamah, kan 
tadi kamu cerita lebih banyak 
diajarin sama eyang masalah 
pendidikan agamanya. Kalau 
papah sama mamah? Lebih 
kasih penjelasankah? 
Penjelasan yang kayak gimana? 

Papah sama mamah ya paling ya gitu, mulai 
dari ngajak ke Gereja atau mamah masukin 
ke sekolah swasta kayak gitu. 

++ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

34. Sekolahnya apa dulu? SDnya Katolik sampai kuliah Katolik terus.    

35. Semua anak-anaknya? Enggak sih, ada yang negeri cuman 
ndelalahnya. 
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36. Katolik terus He’em     

37. Itu yang masukin mamah atau..? Orangtua sih     

38. Tapi papah setuju-setujua aja...? Setujua aja    

39. Nggak ada yang kayak “Mbok 

kadang-kadang masuk ke 
Islam.” 

Nggak, nggak ada. Dulu pernah waktu  SMP 
mau UN thu kan kak jadi Masjid thu kayak 
ngadain buat doa gitu lah kayak apa itu 
namanya, pengajian. 

++ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

40. Doa sebelum... Iya pengajian gitu di Masjid, nah Bapak thu 
ngomong “Ikut yo, itu meng doa tok meng 
doain ben UN-mu lancar.”, ya udah nggak 

papa. Soalnya kan bapak di masyarakat juga 
eee RW gitu kan ya, jadinya kan kita 
keluarga juga mau nggak mau harus ikut 
terlibat di masyarakat gitu. 

++ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

41. Ooh itu Masjid yang di 
lingkungan rumah gitu? 

He’eh ++ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

42. Terus kamu sendiri bingung 
nggak? Kadang-kadang kan 
misalnya kamu ke Gereja kok 
lihat orang gitu.. 

(senyum) Kadang kepengen  ++ PL 
PD 10 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Sikap 

Subjektif 

43. Kepengen? Gimana thu 
rasanya? 

Ya ee SMA paling aku mikir kayak gitu; 
“Waah enak ik.” Misalnya kan aku setiap 
bulan kan ke Kerep, Gua Maria Kerep, 
Ambarawa buat Novena. Ya aku ngelihatin 

++ PL 
RP 

PD 6 
PD 7 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 
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kan kadang kan setiap bulan ada pembaruan 
janji baptis ee bukan janji baptis (tapi) janji 
perkawinan, itu kayak ijabnya diperbarui lagi 
gitu lho kak. Nah itu thu kadang juga lihat 
“Walah mamah sendirian, nggak ada 
pasangannya.”, kayak gitu, kan yang lainnya 
ada pasangannya. Misale Desember kan 

nikahnya Desember, nah setiap Desember 
thu diperbarui  

PD 10  
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Belum 
Kontrol Diri, 
Penolakan & 

Sikap Subjektif 

44. Ooh gitu Iya    

45. Kayak anyversary? Iya tapi dirayain sama Gereja gitu ya. 
Kadang lihat ada pasangan yang ayah sama 
ibunya berdiri bareng terus dapet berkat, 
kadang aku lihat mamah kok nggak berdiri 
terus “Jajal nek bapak ikut ya.” ya kayak gitu 
“Coba nek bapak ikut, jadi bisa perbaruan 

janji pernikahan.”, kayak gitu.  

++ RP 
KP 

PD 7 
PD 10 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Adanya 
Penolakan & 

Sikap Subjektif 

46. Cuman itu ya yang bikin 
bingung? 

Yaa itu.    

47. Ada yang lain? Mungkin ya pas itu, pas aku ke Gereja kali 
ya. Kadang kan orang Gereja kan pada 
bilang “Lho bapak mana?”, subjek menjawab 
“Tadi nganter aja.”, gitu. Terus juga pernah 
denger orang Gereja ngomong “Lha bapak 
nggak diajak ikut kamu tho?”, “Hehe, nggak 
tahu.”, aku cuman ngomong gitu cuman 
cuman ya sudah, kayak aku cuman mikir 

+++ RP 
KP 

PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Kontrol 
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doang “Ya kalau bisa kalau selama ini kayak 
gini bisa berjalan ngapain minta yang lain 
gitu.  

Emosi, 
Penerimaan & 

Mampu 
Mengarahkan 

Diri 

48. Kalau kamu ditanyain sama 
orang-orang kayak tadi thu 
rasanya gimana? 

Yoo... (tertawa), ya nggak enak lah, ya wes 
lah. 

+ PD 2 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan 

49. Nggak enaknya thu gimana? 
Sebel? Marah kah? Atau sedih? 

Kayak gimana ya? Ya nggak bisa aja gitu lho 
kalau bapak kita, kita juga nggak bisa 
maksain. Toh ya bapak Sholatnya juga rajin 
okg kak, nggak KTP gitu lho kak kalau 
kasarannya kayak gitu. 

+++ RP 
KP 

PD 2 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuain Diri 
– Penerimaan & 
Sikap Realistis 

50. Kamu nggak merasa kayak; 
“Ngapain sih kamu ngurusi 
urusan keluargaku?”  

Eehm he’em, kadang merasa kayak gitu 
(nada bicara tinggi).   

+ PD 5 Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Sikap 

Realistis 

51. Kayak jengkel gitu ya? Lha wong kita yo  baik-baik aja gitu lho kok 

kalian yang ribet, aku  pernah mikir kayak 
gitu. 

++ PD 1 
PD 2 
PD 5 

Indikator 
Penyesuain Diri 
– Kontrol Diri, 
Penerimaan & 
Sikap Realistis 

52. Dapat tanggapan kayak gitu thu 
lebih ketika kamu di Gereja aja? 

Kadang di Gereja, kadang kalau apa ya, 
temen-temen tahu, misale cerita gitu ya 
temen-temen tahu, terus ya thu kadang ya 

+ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
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ditanyain kayak gitu. Mengarahkan 
Diri 

53. Ditanyain? “Kok nggak ikut? Kok bapakmu nggak ikut?”, 
apa enggak “Bapak kasihan sendirian.” 

   

54. Kamu pernah nggak kepikiran 
kok bapak sendirian, kamu 
pernah nggak? 

Iya. + PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

55. Itu gimana? Ya kalau lihat bapak Sholat di rumah.  + PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

56. Sholat sendirian di rumah? Sholat sendirian.     

57. Jadi kalau puasa juga 
sendirian? 

Endak kalau puasa ditemenin sama mamah, 
kadang juga anak-anak ikut nemenin. Kan 
ee kita thu toleransinya bisa di bilang tinggi 
lah di rumah, gitu kan. Yaa, kalau ada 
pengajian di rumah kita ikut, maksdunya kita 
juga bantuin, kita juga ngasih tempat, terus 
kita ikut turun juga gitu lho kak kayak ikut 
kumpul ikut duduk gitu kan nggak kita nggak 
tahu apa-apa yang penting kelihatan sama 

orang. Terus juga kalau di rumah ada acara 
Gereja gitu misalnya ngundang Romo, ya 
bapak juga ikut tapi nggak ikit duduk paling 
cuman jaga di depan kayak gitu, yang 
penting kelihatan sama orang lain, nggak 
kelihatan kalau pas cuman butuh.  

++ KP 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

58. Kalau ngelihat bapakmu 
sendirian gitu, perasaanmu 
gimana? 

(tertawa kecut) ya kayak tadi malam ya, 
misale ndak sengaja turun kan aku mau 
mandi lihatin bapak meh siap-siap Sholat 
gitu, yo  kasihan ya Sholat sendirian gitu.  

+ PL 
RP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 
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59. Pernah nggak kepikiran kayak 
“Pengen nemenin gitu?” 

Enggak sih, ya nemeninnya bukan dalam arti 
aku masuk agamanya, dalam artian nemenin 
puasa apa nemenin apa, apa enggak kalau 
bapak lagi Sholat aku diem nggak lalu-lalang 
gitu lho kan nggak sopan. 

++ KP 
PD 1 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri Emosi Tidak 

Berlebih & 
Mengarahkan 

Diri 

60. Kalau kamu sendiri tadi kamu 
bilang kalau lihat bapak agak 
kasihan kalau sendirian, kamu 
pernah nggak menyampaikan 
perasaan itu? 

Enggak, + RP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

61. Nggak pernah? Enggak, + RP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

62. Nggak pernah bilang ke mamah Enggak, eyang dah nggak ada semua.    
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atau bapak gitu atau eyang 
mungkin? 

63. Oooh, kalau kakak? Engga sih, paling bilang ke kemabaranku 
bilangnya. 

   

63. Bilangnya kayak gimana? Yaa, paling cuman bilang “Bapak Sholat 
dewean ki.”, paling aku cuman bilang gitu 
tok. (saudaranya menjawab) “Lha iyo, yo 
wes tho.” Dah paling kayak gitu doang, 
nggak ada yang kayak lanjutannya gitu. 

++ RP 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

65. Cuman ‘ya wes’ aja gitu? He’em, cara apa caraku buat nemenin bapak 
thu nggak dengan yang aku ikut ke 
agamanya tapi kayak aku menghargai bapak 
gitu lho kak. Lebih ke ya kayak yang bapak 
pengenin aku jalanin ya kalau bisa aku 

jalanin kayak gitu. 

++ KP 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

66. Kalau mamah atau papah gitu 
pernah curhat nggak ke kamu 
kalau misalkan mamah kok 
ibadah sendirian maksudnya 
nggak ada papah, terus papah 
kok ibadah sendirian nggak ada 

Mamah sih paling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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mamah, pernah nggak mamah 
atau ada yang cerita? 

67. He’em, gimana thu ceritanya? Ya dulu thu aku lupa kalau Katolik, aku thu 
dulu pernah ngomong “Coba ya bapak ikut-
ikutanan, kan enak nggak cuman nganter tok 
kan, kayak gitu, nggak cuman nganter ke 
Gereja tok. Terus ada pembaruan janji 
perkawinan kan mamah juga ikut berdiri, 
mamah ngomong gitu.  

++ PL 
PD 7 

PD 10 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Sikap 
Subjektif 

68. Terus kalau mamahmu cerita 
kayak gitu, gimana 
perasaanmu? 

He’em ya diem aja, cuman kayak ye bener, 
nggak cuman mamah tok gitu lho yang 
kepengen kita juga pengen tapi kan nggak 
bisa. 

++ PL 
RP 

PD 7 
PD 10 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Penolakan 

& Sikap 
Subjektif 

69. Kamu menyadari kamu 
kepengen thu gimana sih 
rasanya? 

Ya aku pengen minta bapak pindah, cuman 
gimana ya. Aku aja kalau misalnya aku 
disuruh pindah aja aku nggak mau gitu lho 
kak, masak aku nyuruh bapak pindah kan 
kayak gitu. 

++ KP 
PD 2 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
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Sikap Realistis 

70. Terus kan kamu ikut istilahnya 
ikut mamahmu ya kan Katolik, 
itu dengan lihat perbedaan 
bapak sama mamahmu yang 
berbeda itu kan dua sisi thu kan 
orang agak bingung, kamu 
merasakan itu nggak?  

Ada     

71. Kan kamu dari kecil Katolik terus 
lihat bapak ibadah thu kok 
khusuk, kamu pernah merasa 
ada bingung nggak? 

Ehm, enggak sih. ++ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

72. Nggak pernah kayak goyah 
gitu? 

He’eh enggak. ++ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

73. Terus kamu bener-bener sangat 
yakin dengan agama yang peluk 
sekarang thu kapan? Yang 
kamu bener-bener oh ya aku 
dengan ini. 

Ehm, aku nggak ya dari dulu Katolik gitu lho 
kak, jadi nggak ada pikiran bingung mau 
Islam atau Katolik. Ya memang dulu thu 
kayak kecil waktu sebelum baptis, kan baptis 
aku SD itu kan ada yang baptis bayi ada 
yang baptis dewasa nah aku baptis dewasa 
soalnya mamah sama bapak thu kayak 
berkomitmen gitu lho sebelum baptis ki wes 
ben anak’e milih sek gitu biar nde’en 

ngerasain Islam gimana Katolik gimana 
walaupun nanti ujung-ujungnya Katolik. 
Terus ya kayak gitu, terus dari dulu ya 

++ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 
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lingkungannya lingkungan Katolik ya kak, 
jadi aku mikirnya Katolik terus.  

74. Berarti deket sama keluarga 
mamah? 

He’em, lebih ke keluarga mamah.    

75. Berarti orangtua kayak 
menyerahkan ke kamu maunya 
apa? 

Iya. + PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

76. Nggak pernah yang kayak, 
udahlah Diva ikut Islam aja atau 
Katolik aja? 

Endak.    

77. Nggak pernah kayak ada 
percekcokan karena masalah 
status keagamamu?  

Endak, nggak.    

78. Nggak pernah. Ayem ayem aja.    

79. Terus ee ketika apa namanya 
ketika atau kakakmu pernah 
curhat nggak ke kamu gitu “Kok 
beda ya mamah papah?” 
apakah kalian juga harus, eh 
kan ada thu kadang orangtua 
yang kamu cari jodoh harus 
yang Katolik, sama gitu. Apakah 
orangtuamu juga kayak gitu? 

Ya iya  + PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

80. Harus sama? He’em, kalau bisa seiman soalnya dulu 
memang gampang, dulu nikah beda agama 
thu memang gampang mamah bilang kayak 
gitu “Dulu nikah beda agama gampang, 
kamu nggak harus kayak gini kayak gini. 

+ PD 3 
PD 5 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 
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Walaupun kamu beda pun tetep bisa. 
Sekarang kan nggak bisa, kalau bisa cari 
yang seiman toh nanti kalaupun dapetnya 
beda, keluarganya thu lho”, ngomong kayak 
gitu mamah. Kan nggak semua keluarga 
nerima perbedaan tho kak, nah. 

Realistis 

81. Kalau keluarganya papah 
sendiri? 

Kalau keluarganya papah itu dulu nenek, 
ibunya papah yang kayak kurang srek gitu 
tapi, kalau denger dari cerita lho ya. 

   

82. Ya. Kurang srek bapak nikah di Katolik tapi kan 

makanya mamahnya mamah sama 
mamahnya bapak itu kan agak.. agak 

   

83. Kres? Kres,    

84. Sampai kamu...? Samapi mereka sudah nggak ada.    

85. Tapi sama keluarga besarnya? Baik-baik aja.     

86. Kayak keluarga besar papahmu 
ke keluarga bsar mamah mu 
dan sebaliknya? 

Baik-baik aja     

87. Nggak pernah menyinggung “Eh 
Islam kok ngene-ngene tho?” 

Enggak enggak.    

88. Terus eeh alasanmu kamu tetep 
ada di Katolik itu apa? 

Soalnya thu itu thu ya warisan gitu lho kak, 
kayak agamanya thu dari nenek lah dari 
mamah terus juga nyaman aja di Katolik gitu. 
Dan ya dari dulu kan belajarnya juga Katolik 
jadi kenalnya ya Katolik. Ya walaupun tahu 
agama lainya tapi oh ya toh besok kalau 
gede aku jadinya Katolik gitu lho. 

++ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

89. Kenapa kamu punya berpikiran 
seperti itu “Aku besok gede 

Soalnya juga ada keteguhan sendiri gitu lho 
kak, walaupun lagi down-downnya gitu 

+++ PD 3 
PD 4 

Indikator 
Penyesuaian 
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akan tetap jadi Katolik.”?  cuman kan tetep ya gimana ya, ya aku 
Katolik, ya kau nggak bisa pindah, aku 
Katolik. 

Diri – 
Mengarahkan 
Diri & Mampu 

Belajar 

90. Sudah nyaman ya? Sudah nyaman, sudah kayak nemu gitu lho. ++ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

91. Okey, sudah nemu rumah ya (tertawa) He’em    

92. Terus kalau kamu mungkin 
masih saat usia-usia inilah, 
kamu lihat temenmu sama 
mamah papahnya bareng ke 
Gereja apakah kamu masih 
muncul perasaan...? 

Masih, ya walaupun dah gede ya kak ya tapi 
kan mikir wah enak. 

++ PL 
PD 10 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Sikap 

Subjektif 

93. Itu kejadian waktu kamu 
gimana? Pas kamu kapan? 

Kalau mislanya kau ke Gereja sendirian.    

94. Ooh,  Nggak sama orangtua atau sama temen gitu. 
Kan lihat ada ayah, ibu, anak ke Gereja 
bareng weh enak ikg (tertawa). Terus kan 
kita kalau lagi berdoa Bapa Kami gitu ya kak 
ya Nyanyian Bapa Kami thu kan satu 
kelaurga kita gandengan, kan ada yang 
gandengan ada yang enggak, keluarga kita 
thu gitu ya kak. Terus mikir “Wah nek bapak 
sama mamah gandengan doa Bapa Kami 
bagus ya jane.”, gitu aja sih. 

+++ PL 
PD 7 

PD 10 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Sikap 
Subjektif  
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95. Dah mikirnya gitu aja? Ho’oh.    

96. Pernah nggak yang kamu 
sampai bener-bener mungkin 
kebawa pikiran banget gara-
gara itu? 

Enggak  + PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

97. Enggak pernah ya. Enggak     

98. Terus kamu menyesuaikan 
dirinya istilahnya untuk 
bagaimana kamu ke mamahmu 
harus bagaimana ke papahmu 
thu gimana? 

Ehm gimana ya? Kayak ee kayak ngingetin 
bapak Sholat gitu? 

   

99. Eeh mungkin lebih kayak cara 
berperilaku eeh maaf nih, kalau 
misalnya sama kan kayak “Ayok 
ke Gereja bareng!” atau “Ayok 
ke Masjid bareng!”. Terus 
bagaimana kamu bersikap ke 
mamah dan papahmu? 

Kayak ya gimana ya, ya gitu, kadang kalau 
bapak tidur terus udah Azan ya aku 
bangunin “Pah, Sholat sek!” kayak gitu. Nek 
lagi puasa gitu ya kak, nek lagi puasa 
jatahnya buka paling nggak aku bikinin 
minum sama cemilan dulu buat bapak, terus 
kalau sebelum Tarawih belum laper kan 
nanti habis Tarawih udah disiapin maem 
kayak gitu. Nanti kalau pas sahur aku bisa 
bangun ya aku nemenin.  

+++ KP 
PD 2 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 

Realistis 

100. Pernah nggak kayak waktu 
family time gitu bahas kayak 
agama-agama gitu, bahas 
ibadahnya keluarga gitu pernah 
nggak dibahas bareng-bareng? 

Enggak enggak, soalnya mungkin aku 
pribadi mikirnya itu sensitif gitu lho kak. 
Takutnya nanti kalau bapak tersinggung, ya 
kan kalau di rumah bapak yang sendirian 
gitu lho.  

+ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

101. Bapak nggak pernah curhat gitu Enggak.    
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kalau misalkan “Ih kok bapak 
sendirian.” gitu pernah nggak 
sih? 

102. Kalau keluarga kayak kakak-
kakakmu gitu? 

Enggak.    

103. Kalau ke mamahmu? Nggak tahu kalau itu.    

104. Nggak tahu, nggak pernah cerita 
ya? 

Nggak pernah. Mungkin malah nggak pernah 
kak, mungkin lho ya. 

   

105. Kalau misalkan dari tetangga-
tetangga gitu pernah nggak 
kayak “Buk, kok bapak’e rak 
sisan?” 

Enggak, tapi kalau di lingkungan rumah itu 
kan tetangga banyak yang Muslim, jadi kalau 
di lingkungan rumah kita yang minoritas tapi 
kalau di lingkungan dalam rumah bapak 
yang minoritas. 

   

106. Pernah nggak dari tetangga 
kayak menyingung-nyinggung 
masalah perbedaan agama 
kalian? 

Enggak    

107. Tanya-tanya, kan biasanya 
tetangga itu kan pada kepo-
kepo gitu. 

Enggak, nggak berani (tertawa)    

108. Kalau temen-temen? Kalau temen-temen ya paling kayak gitu tok 
“Lho bapakmu kok sendirian? Apa nggak 
kasihan?” kayak gitu. 

   

109. Kamu dibilang “kok nggak 
kasihan.” kamu jawab apa? 

Diem tok, dalam hati “Opo tho?” lha wong 
sini biasa aja gitu okg. 

+ PD 1 
PD 2 
PD 3 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 
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Diri 

110. Biasa aja itu berarti nerima ya, 
jalani apa yang ada. 

He’em, toh ya selama ini berjalan ya baik-
baik aja gitu okg.  

+ PD 2 
PD 5 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan & 
Sikap Realistis 

111. Mungkin Diva ada masalah lain 
gitu terkait perbedaan agama 
orangtua? 

Eehm, apa ya kak? Kayaknya nggak ada, 
paling cuman gitu tok. Kalau pribadi ya 
pengen, pengen-pengen aja cuman nggak 
ada kelanjutannya gitu lho kak. Terus juga 
kan kemarin habis ATGW itu ya kak, terus 
kan biasanya disuruh nulis di buku kecil itu 
impiannya apa, terus aku nulisnya kayak gini 
“Besok aku gede aku pengen ngajak 
mamahku ke Yerusalem terus naikin Haji 
bapak.” kayak gitu. Ya kan gimana ya, kita 
kan udah ngejalani ini, selama ini juga baik-
baik aja yang penting toleransi. Kalau 
memang nanti apa ada kres pun kan kita 
bisa ngatasi itu gitu lho kak. Kemarin kan 
misalnya ada masalah yang Ahok itu, itu kan 
antara Katolik sama Islam, itu kadang juga 
disitu kadang bapak lebih bela ke Islamnya, 
mamah bela ke Katoliknya kayak gitu, ikut 
panas gitu lho kak. Ikut panas, terus cuman 
beberapa hari udah baik lagi. 

+++ KP 
PB 

PD 1 
PD 2 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 

Realistis 

112. Ooh berarti panasnya gara-gara 
ikut-ikut itu ya 

He’em he’em. Aku thu mikir, cuman gara-
gara itu tok kok ndadak panas nopo gitu lho.  

   

113. Terus yang ‘cuit-cuitannya’ thu 
sampai yang rame gitu? 

Ya enggak sih cuman apa aku lupa debat 
apa yang kayak gimana tapi ya kayak gitu 
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aja nggak yang sampai berlanjut gitu 

114. Ooh, cuman rundingan sebuah 
topik gitu ya. 

He’em he’em    

115. Mungkin ada lagi? Udah kayaknya     

116. Jadi sudah bisa menyesuaikan 
diri ya. 

Udah     

117. Kalau sama kakak-kaka juga 
biasa aja mereka? 

Biasa aja.    

118. Kakak yang pertama sudah 
menikah? 

Belum.    

119. Tapi nyarinya pada Katolik 
semua ya. 

Iya, kita juga nyarinya yang Katolik semua. 
Lihat mamah sama bapak yang akhirnya 
sendiri-sendiri gitu kan nggak mau gitu lho 
kak, kasihan. Jadi kita belajar dari orangtua 
juga.  

++ PB 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Kemampuan 

Belajar  

120. Mungkin yang besok jangan... Jangang sendirian + PB 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Kemampuan 

Belajar 

121. Kalau dari orangtua dulu pernah Diceritainnya sama mamak (nenek). “Mamak    
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diceritain nggak kalau anaknya 
laki-laki ikut bapak, kalau 
anaknya perempuan ikut ibu. Itu 
kamu pernah diceritain nggak 
kalau ada perjanjian kayak gitu? 

thu dulu galak lho.” “Lha napa?” “Dulu kalau 
bapak nggak mau nikah Katolik thu nggak 
mau.” ngomong kayak gitu. “Nek bapak 
ngapeli mamah yo diuncali panci.” kayak gitu 
sampai marah-marah gitu ke bapak. Terus 
“Lha kok bapak mau sama mamah?” “Ya 
nggak tahu itu.” Ya akhirnya bapak mau itu 
tapi dimarahin dulu, dimarahin sama ibunya 
bapak kayak gitu. 

122. Yang perjanjian itu? Oh yang perjanjian itu kan kalau di Katolik 
perjanjiannya thu ada satu kata yang “Akan 
membimbing anakku secara Katolik.” kayak 
gitu, jadinya karena udah nikah Katolik 
jadinya kayak gitu. 

   

123. Oooh. Jadi anak-anaknya dibimbing secara Katolik.    

125. Oh iya ya karena nikahnya 
secara Katolik tadi ya. 

Iya.    
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Subjek S 

Tanggal 26 Februari 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Jadi penelitian ku itu tentang 
dinamika penyesuaian diri 
remaja terhadap perbedaan 
agama orangtua, nah kan Kamu 
kan orangtuanya beda agama 
ya? 

He’em    

2. Kamu berapa bersaudara? Eeh berapa ya, tiga.    

3. Kamu anak ke berapa? Aku anak ketiga    

4. Anak terakhir ya? Iya anak terakhir.    

5. Kakaknya? Laki-laki / 
perempuan? 

Perempuan semua     

6. Oh tiga perempuan semua. Eh dua perempuan semua, berarti berapa 
bersaudara itu? Aku anak ketiga, anak 
terakhir. 

   

7. Anak ketiga terakhir kakaknya 
perempuan semua.  

Kakaknya perempuan semua.    

8. Berarti tiga bersaudara  Iya, iya, ya pokoknya gitulah.    

9. Kakaknya kerja atau...? Kerja.    

10. Sudah nikah? Udah.    

11. Sudah nikah.  
Eeh, papah agamanya? 

Papah Katolik.    

12. Mamah? Mamah Islam.    

13. Kamu sendiri? Katolik.    

14. Kalau kakaknya dua-duanya? Islam semua.    

15. Islam semua. Berarti kamu ikut Iya.    
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papah yang kakak dua ikut 
mamah. 

16. Itu kenapa bisa kayak gitu 
pembagiannnya? Kok kakak ikut 
mamah kamu ikut papah? 

Sebenernya itu thu nggak dibagi sih kak. 
Jadi ceritanya dulu thu waktu aku lahir aku 
thu agamanya Islam, tapi karena aku masuk 
SD negeri,. Kalo SD negeri kayak ada 
pembagian agama jadi kalau misalkan 
pelajaran agama nih, yang agama Islam 
nanti di kelas ini, Katolik sini, Kristen sini, 
Hindu, Budha. Nah waktu itu waktu masuk 
kelas 1 masing-masing guru agama thu 
masuk ke kelas ku terus nanyain tho “Disini 
yang agamanya Katolik siapa?”, “Kristen 
siapa?”, “Hindu Budha siapa?”. Nah waktu 
guru Agama Katolik itu nanya kayak gitu, aku 
ikut maju. Nah dari situ aku ikut pelajaran 
Agama Katolik terus dari situ aku juga 
pindah agama sih ke Katolik.  

   

17. Tapi sebenernya waktu 
pendaftaran kamu Islam? Di 
data.. 

Iya Islam.     

18. Tapi mamah papah mu tahu 
nggak akhirnya (kalau) kamu 
belajar (agama) Katolik? 

Tahu.    

19. Responnya? Eeh responnya aku nggak inget sih kak 
soalnya kan waktu itu masih SD tho jadi 
belum ngerti apa-apa. Jadi kalo dulu itu, kalo 
dulu itu keluarga ku dah tahu alau aku ikut 
pelajaran Agama Katolik tapi, eyang ku kan 
Haji 
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20. Dua-duanya Haji Hajah atau..? Iya Hajah Haji. Terus eyang ku thu kayak 
nuntun aku biar ke Islam lagi gitu. Jadi aku 
masih sering disuruh sholat, disuruh 
pengajian, terus disuruh nulis Al-Qur’an, itu 
sampai kelas 4 kalau nggak salah, sampai 
kelas 4 SD. 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi  

21. Kelas 4 SD Iya.    

22. Terus kelas 5-6 nya? Yaa, karena aku berhenti ikut sholat 
pengajian karena disuruh papah, karena 
papah thu pernah bilang “Kamu thu 
agamanya udah Katolik, jadi kamu jangan 
ikut ke Masjid lagi kayak gitu. Nah dari situ 
aku ikut pelajaran babtis watu itu, gitu. 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

23. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 
4 SD belum dibabtis apa..? 

Belum, belum dibabtis. Aku thu babtisnya 
(ketika) kelas 6 (SD). 

   

24. Oh kelas 6. Iya kelas 6 SD    

25. Di Baptis itu istilahnya kayak 
resmi (pemeluk agama) Katolik 
bukan? 

Iya, gitu.    

26. Mamah papah asli Semarang? Iya    

27. Berarti orangtua (maksudnya) 
kakek nenek di Semarang juga? 

Iya.     

28. Deket lingkungan rumah atau...? Agak jauh sih kak. Kalau yang papah itu 
aslinya Candi situ, ya situlah pokok’e. Terus 

kalau mamah itu memang asli Lamper.  

   

29. Ooh berarti deket itu ya 
makanya bisa ikut pengajian itu 
ya? 

Iya.    

30. Oooh. Eee, kalau setahu ku mamah papah ku thu    
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Tahu ini nggak latar belakang 
penikahannya orangtua? 
Nikahnya pakai cara apa? 

nikahnya secara Islam di KUA.  

31. Terus eyang mu, kedua-duanya 
maksudnya eyang dari mamah 
mu, enyang dari papah mu thu 
eyangnya gimana menanggapi 
penikahan beda agamanya 
orangtua mu?  

Pertamanya thu orangtua dari mamah thu 
nggak setuju. Waktu papah ku istilahnya 
ngelamar mamah ku, papah ku thu disuruh 
sama eyang yang dari mamah ku ini buat 
pindah agama ke Islam.  

   

32. Papah mu suruh pindah ke 
Islam. 

Iya, papah ku disuruh pindah ke Islam, tapi 
karena latar belakang keluarga papah ku 
Katoliknya juga kuat jadi papah ku nggak 
mau gitu. Jadi mau nggak mau nikahnya 
beda agama.  

   

33. Kalau nikahnya beda agama thu 
terus caranya gimana? 

Nggak tahu, pokoknya bilangnya di KUA.    

34. Cuman diceritain nikahnya di 
KUA gitu? 

He’eh    

35. Tapi dapet buku nikah? Nah itu aku nggak tahu.    

36. Terus tanggapannya om mu kah 
atau eyang mu, itu kan tadi yang 
minta pindah kan eyang dari 
mamah, kalau eyang dari papah 
gimana? 

Kalau eyang dari papah aku kurang tau kak 
soalnya gimana ya eee aku kurang deket 
sama eyang yang dari papah, jadi aku lebih 
deket sama eyang yang dari mamah ku.  

   

37. Nggak pernah diceritain sama 
orangtua gimana gitu? 

Enggak, aku cuman diceritain yang dari 
eyang dari mamah ku aja, gitu. Kalau eyang 
dari mamah ku thu pernah nyuruh papah ku 
pindah ke Islam tapi papah ku nggak mau.  
Ehh, ya yo ya yo gitu lho, nggah-nggih 
nggah-nggih  
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38. Tapi nggak dilakoni? He’em, gitu.    

39. Kalau tanggapan keluarga besar 
kayak om atau budhe gitu? 

Kalau tanggapan keluarga besar eee nggak 
papa, itu manut aja sama mamah ku sih. 

   

40. Jadi terbuka aja gitu ya? Iya he’em,     

41. Terus sikap, kan tadi kamu 
disuruh ngaji sama eyang terus 
kamu disuruh papah mu “dah 
kamu Katolik, ndak usah!”, ee 
menurut mu perlakuan seperti 
itu kamu bingung nggak ketiika 
dapet perlakuan kayak gitu? 

Bingung sih kak awalnya. + BG Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Bingung 

42. Bingungnya gimana? Ee jadi thu, jadi thu aku pindah Agama 
Katolik kan memang nggak ada paksaan sih 
sebenarnya tapi mamah ku thu masih nyuruh 
aku masuk ke Islam, terus papah ku sendiri 
juga ehm kayak gimana ya, karena aku dah 
Agama Katolik jadi aku thu harus ke Gereja, 
harus sekolah minggu kayak gitu. Jadi thu 
bingung gitu lho mau ikut yang mana. 

+ BG 
RP 
KP 

PD 8 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Bingung, 
Represi & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Belum 

Mengarahkan 
Diri 

43. Kalau pendidikan dasarnya? 
Semisal sebelum masuk 
sekolah mungkin. Pendidikan 
dasarnya kamu dikasih apa? 
Islam kah atau dua-duanya? 

Islam.    

44. Berarti lebih mamah mu yang 
kasih pendidikan? 

Iya he’e    

45. Terus mamah mu minta belajar Iya O’oh    



141 

 

 

 

Islam tapi papah mu bilang 
kamu Katolik, karena pas kelas 
1 SD itu ya? 

46. Terus, pernah nggak ehm 
istilahnya papah mamah mu 
bertengkar “dah anak ku ini aja” 
atau “ini aja”? seperti 
memperdebatkan status 
keagamaan mu. 

Nggak sih, jadi kayak ngebebasin apa kalau 
misalnya aku mau Agama Katolik (dan) 
kakak-kakak ku Islam semua ya nggak papa 
gitu lho. Terserah aku sih kak soalnya kan 
agama thu yang meluk aku, yang nyaman 
sama agama (tersebut) kan juga aku. Jadi 
apa, kalau orangtua ku thu bebas anaknya 
mau agama apa saja. 

+ PD 1 
PD 2 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil & 
Penerimaan 

47. Diberi penjelasannya kayak 
gitu? 

Iya    

48. Sama siapa? Mamah ku sih yang bilang kayak gitu ke aku.    

49. Ooh mamah mu, kalau papah? Papah ku orangnya cenderung diem, jadi 
papah ku thu ya bebas-bebasin aja. Ya 
jarang-jarang bilang gitu lho kalau ke aku. 
Kalau yang sering kalau yang nyeramahin 
aku banget itu mamah ku 

   

50. Nyeramahinnya kayak gimana? Ya kayak gitu, kalau semisalnya kamu mau 
Agama Katolik nih, jadi kamu harus mau 
tanggung jawab  sama agama mu itu.  

   

51. Kalau dari kakak-kakak mu 
terhadap kamu sendiri yang 
beda? 

Kalau kakak-kakak ku nggak papa, mereka 
juga menghargai sih aku apa eh aku meluk 
Agama Katolik Soalnya mereka dulu waktu 
SMP kalau nggak salah, mereka juga 
masing sering ikut aku ke Gereja.  

   

52. Oooh. Iya gitu, meskipun agamanya mereka sudah 
Islam tapi masih nemenin aku ke Gereja.  
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53. Nemenin masuk apa cuman 
nganterin? 

Nemenin masuk.    

54. Terus kalau perayaan hari raya 
Nata sama Idul Fitri thu gimana? 

Kalau perayaan Idul Fitri nih, serumah kan 
puasa juga eh serumah kan puasa, 

++ KP 
PD 2 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi   

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan 

55. Serumah? Serumah thu ada aku, papahku eyangku, 
mamahku, adek sepupuku. Ya itu sih yang 
serumah mereka sama aku. Lah itu kalau 
bulan puasa ya mereka puasa gitu lho, jadi 
aku sama papahku juga menghargai yang 
puasa itu. Jadi misalkan makan yo pas ehm 
pas .... ehm  

++ RP 
KP 

PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

56. Ngumpet-ngumpet? Ehm enggak sih kak, kalau makan pas 
mereka tidur 

++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 



143 

 

 

 

Diri – Emosi 
Stabil, 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

57. Oooh. Iya, itu baru kita makan. Kalau misalnya pas 
buka nih kan itu kan pasti banyak makanan 
kita juga ikut buka.  

++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

58. Oh gitu. Iya. Nah kalau pas hari Idul Fitrinya pas 
Sholat Ied biasanya aku yang ikut Sholat Ied.  

+++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

59. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. +++ KP Bentuk 
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PD 1 
PD 2 
PD 3 

Penyesuaian 
Diri –  

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

60. Ikut sholatnya apa ikut 
nemenin?  

Enggak, nemenin aja. Jadi mereka sholat 
aku ikut duduk apa kayak nontonin orang 
sholat gitu lho. 

+++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri –  
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

61. Duduk dibarisan sholat atau? Iya duduk dibarisan sholat. +++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
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Diri – Emosi 
Stabil, 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

62. Oh gitu. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Jadi kan tradisi 
keluarga ku kalau semisalkan Sholat Ied thu 
kan di Simpang Lima. Kalau di Simpang 
Lima kan nggak ada perbedaan muhrim dan 
nggak muhrimnya, jadi kalau yang laki-laki 
sama perempuan thu sholatnya campur 
disitu.  

+++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

63. Oh gitu, aku nggak pernah 
sholat disana soalnya. 

He’eh, oh gitu.    

64. Jadi satu keluarga sebaris, satu 
keluarga sebaris gitu? 

Iya he’eh,     

65. Oh gitu Iya. Jadikan apalagi mereka kan juga punya 
anak, nah aku ikut momong gitu lho ikut 
momong anak-ananknya mereka sambil 

nungguin mereka sholat itu. Jadi kalau 
misalnya habis Sholat Ied nih ada makan 
lontong oppor apa biasanya ketupat gitu kan, 
ya makan bareng-bareng. Terus habis 
makan biasanya sungkeman, sungkeman 
bareng-bareng sekeluarga. 

+++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
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Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

66. Kamu juga ikut sungkeman? Iya, juga ikut sungkeman. Aku sama 
papahku ikut sungkeman. Terus habis itu 
kan habis sungkeman kan ada salam-
salaman sama tetangga-tetangga, nah itu 
aku sama papahku juga ikut muter nemenin 
mamahku sama kakak-kakak ku, gitu.  
Lah kalau misalnya pas Natal sama Paskah, 
biasanya kalau Natal (dan) Paskah itu ada 
ngumpul di rumahnya di rumah aslinya 
papahku yang ada di Candi. Gitu, jadi kalau 
misalkan Malam Natal, Malam Paskah sama 
pas hari-H Natal Paskahnya itu pasti ada di 
rumah keluarganya papahku. 

+++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

67. Mamahmu juga ikut? Iya, mamahku ikut, kakakku ikut terus 
suaminya kakak-kakakku ikut, ponakan ku 
ikut, jadi sekeluarga ada disitu semua. 
Eyangku juga ikut. 

   

68. Eyang..? Eyang dari mamahku juga ikut.     

69. Oooh, luar biasa. Hehe     

70. Terus eeh kamu pernah nggak 
istilahnya eh ini kan mamah 
papahmu beda agama, ketika 
kamu mungkin ke Gereja kamu 
lihat kok temen ku sama mamah 
papahnya bareng ke Gereja kok 
aku enggak, pernah nggak? 

(ketika pertanyaan sedang dilontarkan, 
subjek tertawa tersipu seperti merasakan 
sesuatu) 
Iya, pernah pernah, pernah banget, pernah 
sering gitu thu.  

+ PL 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –   

71. Terus gimana thu? Terus gimana ya, waktu itu kan (subjek +++ PL Bentuk 
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membasahi tenggorokan, suara mulai 
mengecil, mengalihkan pandangan) aku 
pernah rasan-rasan sama papahku. Jadi 

kalau misalkan aku ke Gereja thu pasti 
bareng sama satu keluarga itu anaknya ada 
3 cowok semua terus sama bapak sama ibu. 
Nah itu aku bayangin kalau itu keluarga ku, 
kan pas to itu cewek semua (3 orang) sama 
papah sama mamah. Lha terus aku rasan-
rasan sama papahku eh “Enak ya pah ke 

Gereja sekeluarga.”, terus habis itu papahku 
ngomong “Ya udah mbak nggak papa, 
syukuri aja. Mungkin memang Tuhan thu 
ngasih keluarganya kita emang kayak gini. 
Jadi kita syukuri aja keberagaman yang ada 
di keluarganya kita.” papahku bilang gitu sih 
mbak. Jadi kalau pengen ya pengen tapi yo 
mau gimana lagi, kan kita yo nggak bisa 
berbuat apa-apa tho lagipula kan kalau kita 
nyuruh orang untuk meluk agama ini kan yo 

ngga baik, gitu.  

RP 
PD 7 

PD 10 

Penyesuaian 
Diri – Represi & 

Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Sikap 
Subjektif 

73. Masih sampai sekarang gitu 
rasanya? Kadang-kadang? 

Iya, kadang-kadang ngerasa kayak gitu sih. ++ PL 
PD 7 

PD 10 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Sikap 
Subjektif 
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74. Nggak pernah sampai yang 
bener-bener atau mamahmu 
bilang.., kakak mu dah nikah? 

Iya dah nikah dua-duanya.    

75. Mamahmu pernah bilang nggak 
“Kok mamah thu ini kok sendiri, 
ngapa-ngapain kok sendiri.” 
istilahnya dalam kegiatan 
keagamaan gitu mamahmu 
pernah bilang gitu nggak? 

Eeh, mamahku itu orangnya pasif.     

76. Pasifnya gimana? Jadi jarang sholat, jarang ngaji tapi kalau 
puasa sering tapi jarang sholat jarang ngaji 
sih kak, jarang ikut pengajian juga. Jadi 
kalau ngerasain kayak gitu mamahku nggak 
pernah (mungkin), soalnya mamahku kan 
juga jarang sholat, jarang ngaji gitu.  

   

77. Pernah nggak kamu cerita yang 
kamu cerita sama papahmu tadi 
yang ke Gereja bareng, kamu 
pernah nggak cerita ke 
mamahmu? 

Enggak enggak (sambil senyum kecut, 
menundukkan kepala) 

+ RP 
PD 1 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil & 
Mengarahkan 

Diri 

78. Kenapa? Ya takut aja.  + RP 
PD 1 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

 
Indikator 
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Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil & 
Mengarahkan 

Diri 

79. Takut kenapa? Ee takut kalau misalkan kalau kalau 
mamahku nanti tersinggung gitu lho. Jadi 
tersinggung malah marah kan aku nggak 
mau tho, jadi ya udah tho tak pendem sendiri 

sama papahku, gitu. 

++ RP 
PD 1 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil & 
Mengarahkan 

Diri 

80. Takut marah thu...,? Takut marah gara-gara ini sih beda agama. 
Lagipula kan dulu sih waktu aku kecil 
mamah papahku thu sering berantem terus 
bawa-bawa agama gitu, makanya aku nggak 
mau itu keulang lagi. Jadi kalau misalnya 
aku mbatin apa pengen sekeluarga ke 

Gereja bareng nggak berani, nggak berani 
bilang ke mamahku, takutnya kan kalau 
berantem terus bawa-bawa agama lagi kan 
yo piye yo, ya aku nggak mau aja gitu lho 
makane ya udah tak simpen aja. 

++ RP 
PD 1 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil & 
Mengarahkan 

Diri 

81. Kalau papahmu pernah cerita 
nggak kalau kayak tadi kan 
kamu bilang ke papahmu “Enak 
ya pah kalau ke Gereja bareng-

Enggak, enggak.    
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bareng sekeluarga.”, pernah 
nggak kebalikan papahmu yang 
cerita kayak gitu ke kamu? 

82. Cuman kamu (yang cerita) terus 
di yem-yemi? 

Iya. + PL 
RP 

PD 7 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri –  

Penolakan 

83. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. + PL 
PD 7 

PD 10 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –   

84. Terus temen-temenmu tahu 
kamu punya orangtua beda 
agama? 

Tahu.    

85. Itu responnya gimana? Responnya mereka biasa aja, maksudnya yo 

kayak gimana ya kak ya? Kayak gimana ya? 
Kayak menghargai gitu lho. 

   

86. Oh menghargai. He’em    

87. Nggak pernah ngungkit 
tentang..,? 

Enggak.    

88. Kalau dulu mungkin waktu SMA 
kan masih labil-labil dikit lah, itu 

Kalau waktu SMA thu malah temen-temen 
nggak tahu kalau mamah papahku beda 
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pernah ada tanggapan-
tanggapan yang gimana gitu 
nggak? 

agama, jadi baru tahu kuliah ini. 

89. Berarti Sdnya negeri, SMPnya? Swasta Katolik    

90. SMAnya? Swasta Katolik     

91. Kuliahnya juga swasta Katolik 
ya 

Hehe (tertawa),     

92. Jadi ini ya, langsung lurus gitu 
ya. 

Pas.    

93. Terus dari kamu sendiri saat ini 
memaknai tentang orangtuamu 
yang beda agama ada 
perbedaan di orangtuamu thu 
kamu memaknainya seperti 
apa? 

Memaknainyaa lebih ke gimana ya, 
bersyukur aja sih kak iya. Eee maksudnya 
thu maksudnya kan mereka kan juga udah 
nikah beda agama thu lama itungannya 33 
tahun thu kan lama dan mereka pun masih 
baik-baik aja gitu lho meskipun dulu sering 
banget berantem terus bawa-bawa agama 
tapi kalo sekarang mungkin anak-anaknya 
udah gede udah bisa diajak ngobrol gitu kan 
jadi lebih gimana ya lebih terbuka gitu lho 
kak. Yo kalau mislanya ada masalah apa yo 

mamah papahku thu lebih nyaranin apa 
berdoa ke caranya masing-masing gitu lho. 
Jadi yo lebih bersyukur aja sih punya yang 
kompak kayak gitu meskipun agamanya 
beda tapi kita thu tetep kompak gitu lho kak 
tetep menghargai gitu lho. 

+++ KP 
PB 

PD 2 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 

Realistis 

94. Bersyukur. Iya bersyukur +++ KP 
PB 

PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi & 
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PD 5 Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 

Realistis 

95. Pernah dari kondisi saat ini 
papah mamahmu beda agama, 
pernah nggak kamu mengalami 
satu titik dimana kamu bener-
bener kamu sangat bingung? 

Sangat bingung maksudnya?    

96. Eeh, mamahku Islam, papahku 
Katolik, aku harus kemana? 
Apakah cukup waktu SD itu aja 
atau ada pernah kejadian lagi 
nggak? 

Enggak sih, waktu SD aja.    

97. Waktu SD aja, berarti semakin 
(beranjak) dewasa kamu dah 
tetep lurus Katolik 

He’em he’em + PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

98. Nggak yang “Duh mamahku 
sendirian nih”, gitu? 

Enggak. malah aku kasihan ke papahku.    

99. Kenapa? Soalnya kan budhe ku pernah bilang waktu 
aku SMP.. 

   

100. Budhe dari? Dari papah thu pernah bilang “Kamu kalau 
nanti kalau cari jodoh yang Katolik, nemenin 

++ KP 
PB 

Bentuk 
Penyesuaian 
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papahmu, papahmu kasihan sendiria.” 
Maksudnya sendirian thu dalam Katoliknya 
sendirian, jadi dari situ thu aku kayak mastiin 
apa ya, aku punya komitmen dalam diri aku 
sendiri kalau misalnya nanti aku punya 
pacara/punya suami thu ya yang Katolik gitu 
lho. Apa kalau aku misal pacaran beda 
agama ya nggak papa lah cuman sebatas 
pacaran tok tapi kalo misalnya nikah thu ya 
harus orang Katolik. Gitu sih prinsip ku 
sampai sekarang. 

PD 1 
PD 3 
PD 4 

Diri – 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Mengarahkan 

Diri & 
Keemampuan 

Belajar  

101. Kalau papahmu? Kalau papah...    

12. Pernah “ini ya ini yang Katolik” 
pernah gitu nggak? 

Kalau misalkan aku dideketin sama cowok 
itu pasti pertanyaan pertama ”Agamane 
opo?”  

   

103. Oooh. Nggak cuman papahku tok sih, mamahku 
juga  

   

104. Oh gitu Iya. Mamahku mesti bilang gitu, mamah 
papahku mesti bilang gitu “Agamane opo?” 
“Sekolah neng ndi?” “Omahe neng ndi?” 

mesti kayak gitu. 

   

105. Pertama mesti yang ditanyain 
itu? 

Iya iya.    

106. Pernah nggak kamu pacaran 
atau didektin sama yang beda 
agama? 

Enggakk enggak.    

107. Syukurlah, allhamdhulillah. Eh pernah dulu tapi waktu SD tapi kan 
waktunya cinta-cinta monyet ya (tertawa). 
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108. Terus kamu menyesuaikan 
dirinya dengan mamah 
papahmu gimana? Kan satunya; 
puasa, sholat, ngaji terus 
satunya harus ke Gereja kamu 
juga ke Gereja, kan ada 
perbedaan gitu an cara 
beribadahnya juga berbedanya 
sangat signifikan gitu, kamu 
menyesuaikan dirinya gimana? 

Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri waktu 
pertamanya memang angel sih kak, waktu 

itu kan waktu SD sih lebih tepatnya. Kan aku 
SD sudah Katolik tapi jarang ke Gereja 
soalnya gimana ya kan hari Minggu harus 
bangun pagi kan males banget tho itu. Hari 
Minggu bangun pagi. Kan hari libur bangun 
pagi kan radak angel tho apalagi itu waktu 
SD kan angel banget buat bangun pagi gitu 

lho. Jadi kalau penyesuaiannya sih yang 
terberat menurut ku pas SD aja. Tapi pas 
sudah SMP SMA itu kan lebih kayak lebih 
tahu gitu lho kewajibannya kita sebagai 
orang beragama thu gimana, jadi kalau 
misalnya hari Minggu harinya ke Gereja ya 
udah kita harus ke Gereja wajib.  

++ PL 
RP 
KP 

PD 3 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri & 
Kemampuan 

Belajar 

109. Itu untuk menyesuaikan dengan 
ibadahnya. 

Iya    

110. Kalau ke orangtua? Kalau ke orangtuanya yang agak keras 
kepala thu papaku sih. jadi papahku thu 
orang nya gimana ya sensitif gitu lho kak.  

   

111. Gimana itu? Sensitifnya thu maksudnya kalau misalkan 
nih waktu itu eyang ku ngaji, ngaji di 
Mushola kan di rumahku ada Mushola kecil 
gitu tho nah ngaji di Mushola. Otomatis kalau 
ngaji gitu tho kan kalau ngaji kan suaranya 
nggak bisa pelan tho kalau ngaji thu, nah itu 
papahku itu sering ngedumel sendiri, 
ngedumel-ngedumel ke aku “Ki opo ki? Ki 
mbah mu nopo tho?” terus aku bilang 

++ KP 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
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“Jangan kayak gitu.” aku bilang kayak gitu 
pasti “Jangan kayak gitu, dah biarin aja.” aku 
mesti bilang gitu kalau enggak aku bilang ke 
papahku “Nganu wae pah pergi kemana gitu 
ben ndak ndak panas kupineg.” aku pasti 

bilang kayak gitu sih. 

Mengarahkan 
Diri 

112. Papahmu agak jengkel atau 
gimana gitu? 

Agak jengkel sih kak, soalnya kan melihat 
isu-isu yang sekarang ini kan yang 
membawa-bawa agama yang meng-khafirin 
umat non-Islam, nah papahku thu mesti 
jengkel gitu lho 

   

113. Pernah nggak yang nggituin 
langsun ke mamahm atau..? 

Enggak, eggak     

114. Cuman ya udah ngaji ya ngaji 
aja sini ke Gereja ya ke Gereja.  

He’em he’em    

115. Mungkin papahmu terlalu 
kebawa berita. 

Iya, jadinya aku kayak yang ngademin 
papahku gitu kayak nge-backup papahku 

biar nggak terus-terusan marah gitu lho.  

+ KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

116. Berarti mungkin nerima aja gitu 
ya? 

Iya kalau aku sih nerima aja, ya agama mu 
agama mu – agama ku agama ku.  

++ PD 2 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan 

117. Pernah nggak dapet eh Kalau dulu waktu aku SD. Waktu SD kan    
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istilahnya eh tetangga itu lan 
sukanya ngegosip ya atau 
gimana gitu kan, pernah nggak 
kamu dapet “eh kamu mbok 
gini-gini.”, gitu pernah nggak? 

zamannya bolo-boloan tho itu kalau main 
kan bolo-bolonan. Lha itu tetangga rumah ku 

cowok semumuran mbek aku dibawahku 
setahun apa dua tahun gitu itu bilang,. Kan 
waktu main kan temen-temen ku tahu kalau 
agama ku thu Katolik waktu SD, terus temen 
ku yang sebelah rumah ku thu bilang “Ojo 
bolonan mbek Dia, Dia agamane Katolik! Dia 
nyembah patung.” dia bilang kayak gitu. Nah 

mulai dari situ thu aku sakit hati banget gitu 
lho kok sampai dibilang kayak gitu padahal 
ya kalau secara pribadi aku nggak pernah 
njelek-njelekin agamamu gitu lho kak. Jadi 

sekarang itu masih kebawa emosi itu sih. 
Jadi kalau semisal aku ketemu sama dia thu 
“ih opo tho?”, jadi kayak masih jengkel gitu 

lho masih ada dendam yang terpendam 
(nada bicara marah dan penekanan pada 
kata “dendam”)  

118. Gara-gara itu? Iya gara-gara itu    

119. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. (saling tertawa) 
Sampai sekarang. 

   

120. Terus perilaku yang kamu 
tunjukkan, kan tadi ke mamah 
kamu nggak nyeritain tentang 
perasaan mu kayak ke Gereja 
bareng enak. Apakah kamu 
melakukan itu secara continue 

atau kamu pernah sekali 
keceplosan mungkin hal yang 

Enggak, nggak pernah.    
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lain tapi masalah agama juga 
nggak? 

121. Berarti kamu sama mamah mu 
kayak gitu terus? Nggak pernah 
ngomong sama mamah tapi 
ngomong sama papah terus? 

Iya iya + KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

122. Gitu terus? Gitu terus + KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

123. Kalau cerita ke eyang? Nggak, nggak pernah (sambil ketawa kecut) + KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 
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Mengarahkan 
Diri 

124. Nggak berani? Iya, nggak berani (ketawa kecut) + KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

125. Kalau sama budhe? Budheee, pernah sih sekali terus budhe 
tanggepannya “Ya udah nggak papa syukuri 
aja, terima aja!” 

+ KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

126. Cuman bilang gitu aja? He’em    

127. Dengan kamu dibilangin kayak 
gitu, kamu gimana? 

Aku ya udah lah meh gimana lagi, aku gitu 

sih. 
+ KP 

PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 



159 

 

 

 

Diri – 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

128. ‘Ya udah’-nya thu kayak yang 
“Aa ya  udah lah (ekspresi muka 
terpaksa)” atau “Ya udah ah 
(ekpresi muka menerima)”? 

Ya udah (dengan ekspresi menerimah. Jadi 
udah, jadi ya udah ke nrimo  

+ KP 
PD 2 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 

Realistis 

129. Nerima ya bukan istilahnya 
masih mangkel kayak nggak 
ada penyelesaian gitu? 

Enggak, lebih nerima aja sih. Ya udah lah 
kak kalau misalnya keluarga ku kayak gini ya 
udah nggak papa gitu jadi aku nerima aja. 
Malah jadi nilai positif sendiri kan, misal 
kalau ditanyain “Papah mamahmu 
agamanya apa?” “Islam-Katolik.” “Loh kok 
iso?”. Nah kan jadi nilai positif sendiri gitu lho 

kayak jadi “Wah sangar ya, keluargamu 
beda agama tapi tetep kompak.” gitu kan 
bisa jadi nilai positif tho kak. 

++ KP 
PD 2 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 

Realistis 

130. Jadi pandanganmu kayak gitu 
ya 

Iya.    
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131. Emang dari orangtua nanemin 
kayak gitu terus? 

Iya ho’oh    

132. Terus kan tadi waktu SD kan 
ikut pelajaran Agama Katolik 
terus kamu sampai sekarang 
Katolik. Itu yang membuat kamu 
bener-bener yakin sama 
pilihanmu thu apa? Ehm kan 
tadi papah mamah mu 
mebiarkan kamu kan, terus ap 
ayang membuatmu yakin 
terhadap “Ya udah aku 
agamanya Katolik.”? 

Aku lebih tenang sih kak kalau aku ke 
Gereja, kalau misalnya aku ke Goa Maria itu 
mesti aku tenang sih. Kalau mislanya apa 
aku galau ada masalah apa gitu aku mesti 
ke Gereja, kalau aku dah ke Gereja thu 
mesti aku tenang, ayem gitu.  

++ PB 
PD 1 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Perubahan  
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil & 
Mengarahkan 

Diri 

133. Hanya itu? Ehm, iya menurutku.    

134. Itu terjadi ketika ehm kan kamu 
belajar Agama Katolik kan terus 
menerus, kamu merasakan 
kamu bener-bener setenang itu 
ketika kamu menjalankan 
ibadah Katolik itu dari usia 
berapa?  

Kalau itu dari SMA apa ya? SMA     

135. SMA kelas? Kelas berapa ya? Kelas 10, kelas 1.    

136. Karena didukung ini ya.., Iya lingkungan juga. Waktu itu kan eeh aku 
pacaran sama orang Katolik juga, jadi 
keluarganya mantan ku thu juga kayak kalau 
misalnya ada acara Gereja dirumahnya 
mantanku, aku juga diajak sama 
keluarganya pacarku gitu lho. Jadi dari 
lingkungan juga sih bisa. 

+ KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 
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Mengarahkan 
Diri 

137. Pernah nggak ada masalah 
menyesuaikan diri sama mamah 
papahmu atau sama kakak-
kakakmu thu ada permasalahan 
nggak?  

Kalau aku sih lebih ke kakak keduaku itu kan 
nikah sama, eh maaf ya kak, Islam 
Muhamadiyah. 

   

138. Ooh, okey Nah itu kan Islam Muhamadiyah kan terkenal 
lebih saklek tho itu tho. Jadi waktu habis 
nikah kakakku thu langsung jilbabab, nah 
aku thu kayak kurang kayak nggak mau gitu 
lho kalau mbak ku jilbaban. Kalau mbakku 
agamanya Islam okelah nggak papa tapi  
kalau langsung jilbaban thu kok ojo sek, 

jangan dulu gitu lho kak. Kayak aku thu 
sebenere nggak rela kalau mbakku habis 
nikah langsung pakai jilbab thu nggak rela 
sih sebenernya. 

   

139. Mbakmu yang kedua ya. Mbakku yang kedua.    

140. Yang pertama? Yang pertama Islam NU.    

141. Ooh okey Biasa aja gitu lho    

142. Kalau mamahmu? Mamahku NU    

143. Pakai jilbab? Enggak, nggak pakai jilbab. Jadi 
sekeluargaku thu yang pakai jilbab thu 
cuman mbakku yang kedua. 

   

144. Dari keluarga eyangmu dari 
mamah juga nggak 
kerudungan? 

Eeh eyangku kerudungan sih tapi kan kalau 
eyangku ya nggak papalah. 

   

145. Sudah sepuh Iya udah sepuh tho terus dari waktu aku kecil    
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thu udah pakai jilbab gitu lho tapi kalau 
misalkan yang kayak mbakku thu pakai 
jilbabnya cuman pas Sholat Ied  

146. Mbakmu yang pertama Mbak yang pertama kedua kalau pakai jilbab 
thu pas Solat Ied. Lha kalau yang ini mbakku 
yang kedua habis nikah thu langsung pakai 
jilbab, lha itu thu kurang rela kalau mbakku 
langsung pakai jilbab gitu. 

   

147. Kalau tanggapanmu ke kakak 
ipar yang tadi yang dari kakak 
kedua thu gimana? 

Tanggapanku?    

148. Penilaianlah istilahnya. Orangnya thu baik, rajin sholat memang tapi 
aku nggak mau dan nggak sukanya kalau 
Islam Muhamadiyah thu kan kalau misalnya 
ada keluarga yang meninggal thu kan 
makamnya nggak pernah ditengokin, terus 
nggak pernah nggelar Tahlilan 40 hari, 1000 
hari, 100 hari thu nggak pernah. Lha aku 
nggak maunya kalau misalkan amit-amitnya 
mamah papahku meninggal itu nggak 
pernah ditengokin sama kakakku yang 
kedua. 

   

149. Ooh.. Gitu. Jadi aku gimana yo, ya nggak sreknya 

thu disitu.  
   

150. Tapi mamah papahmu 
menerima aja gitu terhadap 
mas.,? 

Pertamanya nggak nerima.    

151. Kenapa? Ya gara-gara itu, Islam Muhamdiyah gitu. 
Jadi pernah disuruh putus sama mamahku 
terus mamahku kyak ngasih penjelasan ke 
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mbakku itu, putus pertamanya tapi eh kok 
malah balik lagi dan nikah sama itu masku 
itu. Jadi mamah papahku ya udah lah meh 
piye maneh. Kan dah dibilangin juga kan 
kalau mamah papahku kaya jodoh-jodohin 
gitu kan ya udah bukan zamannya lagi jadi 
ya udah pilihannya mbakku kayak gitu ya 
udah gitu aja, resikonya kayak gimana ya 
udah nanti tanggung sendiri gitu kan 
istilahnya kayak gitu. Sampai sekarang itu 
kalai misalkannya nih eyangku dari 
mamahku yang laki-laki kan dah meninggal,  

152. Eyang kakung. He’em eyang kakung. Lha itu makamnya di 
Salatiga, kalau pas.., 

   

153. Kok jauh banget? Iya soalnya kampung ndesonya mamahku di 
Salatiga, jadi dimakamin disitu. 

   

154. Oooh. Lha jadi kalau misalnya pas Lebaran apa 
pas mau puasa itu kan biasanya juga nyekar 
tho itu, lha itu mbakku yang kedua nggak 
pernah ikut. Ya ikut ke Salatiga tapi nggak 
pernah masuk ke makam  

   

156. Nunggu di mobil atau? Nunggu di mobil. Gitu, jadi kayak ada yang 
kurang gitu lho. Dulu ke makam berlima 
sebelum zamannya menikah waktu ke 
makam berlima doa bareng-bareng, 
sekarang begitu nikah cuma kakakku yang 
pertama sama suaminya yang ikut. Jadi kan 
ada yang ngerasa kurang gitu lho kak. 

   

157. Kalau kakak yang pertama 
nggak masalahnya ya? 

Nggak, nggak masalah.    
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158. Jadi susah menyesuaikan 
dirinya malah sama mbakmu 
yang kedua ini ya? 

Iya, he’em.    

159. Kalau sama orangtua Nggak papa.    

160. Pernah nggak kamu ngerasa 
sedih yang bener-bener sedih 
merasa meratapi “Duh, kok 
orangtuaku beda agama ya?”, 
atau kayak gimana gitu pernah? 

Enggak, nggak pernah. + PD 2 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan 

161. Langsung ya udah aku Katolik, 
papahku Katolik agamamu 
agamamu agamaku agamaku? 

Iya iya iya. ++ KP 
PD 2 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Sikap Realistis 

162. Nggak pernah yang  Enggak, nggak pernah (sambil tertawa) ++ KP 
PD 2 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Sikap Realistis 

163. Sampai pernah ada Permasalahaan??    
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permasalahan mungkin gara-
gara perbedaan agama di 
keluarga? 

Ooh, waktu itu mamahku pernah bilang gini 
“Kalau misal kamu besok nikah (dengan 
orang) Agama Katolik mamah nggak mau 
masuk Gereja.”. Lha itu aku kayak “Aduh, 
kok ngene banget.” Maksudnya anaknya 
nikah kok nggak ditunggoni gitu sih. 

164. Cuma itua aja? Cuma itu aja sih    

165. Terus mamahmu ngomong 
kayak gitu kamu ngerasa 
gimana? 

Aku ya ngerasa “Kok kayak gitu tho mah?” 
aku bilang kayak gitu.  

   

166. Langsung? Iya langsung. “Kok kayak gitu tho mah? Ya 
nggak bisa lah bla bla bla..”  

   

167. Terus mamahmu? Mamahku tetep bersikeras gitu lho kalau 
nggak mau masuk Gereja nanti pas aku 
nikah. 

   

168. Kalau orangtua eeh aku kan 
Muslim kan, kalau misalkan 
caranya Katolik menikah thu 
orangtua ngapain di dalam 
Gereja? 

Duduk disebelah pengantin.    

169. Nggak ngucapin sesuatu? Enggak enggak.    

170. Apa yang menyebabkan 
mamahmu kayak gitu? 
Mamahmu pernah ngomong 
nggak? 

Enggak sih nggak pernah ngomong tapi 
kenyataannya waktu anak pakdheku nikah di 
Gereja, mamahku juga masuk Gereja.  

   

171. (saling tertawa) Ambil positifnya aja, pasti mamahku cuman 
kayak nakut-nakutin aku biar pindah Agama 
Islam, gitu lho.  

   

172. Terus kakakmu kan perempuan, Itu diwaliin.    
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kalau di Islam kan yang 
menikahkan kan bapaknya, 
terus? 

173. Ooh diwalikan Iya diwalikan ke om ku.    

174. Semuanya dua-duanya ya 
berarti? 

Iya semuanya om dari papah. Jadi 
keluarganya papah adeknya papah thu ada 
yang pindah ke Islam 

   

175. Oooh. Gitu, jadi langsung diwalikan sama omku.    

176. Pernah nggak papahmu cerita 
“Papah nggak bisa menikahkan 
anaknya sendiri” gitu pernah 
nggak? 

Enggak, nggak pernah.    

177. Mungkin untuk saat ini itu dulu 
ya, nanti aku hubungin lagi gitu 
ya? 

Okey.    
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Subjek A 

Tanggal 28 Februari 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Jadi tema ku skripsi itu kan 
tentang dinamika penyesuaian 
diri remaja terhadap perbedaan 
agama orangtua. Nah kalau 
Aldo sendiri agamanya apa? 

Ee kalau saya sendiri agamanya Islam    

2. Kalau orangtua? Orangtua, kalau yang ibu Islam kebetulan 
yang bapak itu Kristen. 

   

3. Punya saudara? Satu.    

4. Kakak / adek? Adek.    

5. Agamanya? Perempuan, dia ikut bapak.    

6. Berarti Aldo ikut mamah, adek 
ikut bapak? 

Iya.    

7. Itu nentuinnya gimana thu kok 
bisa satu ikut mamah satu ikut 
bapak? 

Nah jadi kita ada masalah sih masalahnya 
thu masalah pribadi dimana bapakku itu 
maksa semua keluarganya itu buat 
agamanya Kristen. Jadi sampai saat ini 
bapakku belum tahu kalau aku Islam, jadi ya 
karena itu. Emang dulu sempet nikah secara 
Islam, KTP-nya pun sekarang Islam 

+ BG 
PD 8 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri - Bingung 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Belum 

Mengarahkan 
Diri 

8. KTP ayah Islam? Iya. Habis itu eehm mungkin ehm (subjek 
ragu mengutarakan pernyataannya). Ya itu 
alasan ku kenapa nggak bisa itu (bilang) ke 
orangtua. 
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9. Ooh gitu, terus kan papah itu 
maksa ke Kristen itu alasannya 
apa? 

Dulu pernah sempet Islam ya,    

10. Papah? He’em    

11. Berarrti nikah sama mamah 
pindah ke Islam dulu? 

Pindah ke Islam. 
Habis itu mungkin karena ada tekanan dari 
nenek saya yang dari bapak, kan tahu thu 
akhirnya nyuruh buat Kristen semua. 
Ahkirnya dari itu suruh maksa buat Kristen 
semua, suruh ngikut. 

   

12. Kalau mamah nggak mau atau 
gimana? 

Juga sama kayak aku, diem-diem juga.    

13. Tapi di KTP semuanya apa? Islam semua    

14. Tapi disuruhnya menjalankan 
Agama Kristen  

He’em.    

15. Berarti kalau ke Gereja, ke 
Gereja semua gitu? 

Ke Gereja ya, aku lebih tepatnya nemenin 
(sambil tertawa),  

+ PL 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri –Penolakan 
& Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

16. Ooh nemenin papah? Niatnya nemenin  + PL 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri –Penolakan 
& Kompensasi 
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Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

17. Niatnya nemenin, terus kalau 
sholat di rumah thu sholanya 
gimana? 

Kan kebetulan bapak pulangnya malam, 
sore lah jam 5. Jadi kalau Sholat Dzuhur 
sama Sholat Azhar thu masih bisa, Cuma 
kalau untuk Maghrib sama Isya’ itu kadang 
keluar dulu bawa celana panjang terus ke 
Masjid, itu Masjidnya pun ngambil yang jarak 
jauh. 

++ PL 
PR 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri –Penolakan, 
Pelarian & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

18. Terus kalau ngomongnya izin 
keluar thu gimana? 

Ya kalau dulu sih memang jarang sholat tapi 
sekarang ngomongnya ya main, cari jajan ke 
kucingan paling. 

++ PR 
KN 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

Diri & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Dirii 

19. Kalau mamah? Kalau mamah mungkin biasanya ngunci di 
kamar sendiri dia.  

   

20. Tapi kan biasanya kalau Iya, ada     
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perempuan kan pakai mukenah, 
terus di rumah ada mukenah 
gitu? 

21. Terus naruhnya? Di..., sempet tahu bilang itu punya budhe ku 
ketinggalan. 

   

22. Kalau mamah sama papah gitu 
pernah cerita tentang pas awal 
mulanya nikah beda agama thu 
tanggapannya dari keluarga 
besar thu gimana masing-
masing keluarga? 

Mungkin itu ya kan bapak ku rantau, dia 
orangnya lahirnya di Manado tapi pulau yang 
paling ujung, Talaud namanya deket 
Philipine, jadi kalau dari Manado thu naik 
kapal lagi. Dia merantau karena nggak boleh 
kuliah sama orangtuanya jadi dia rantau, ya 
istilanya minggat gitulah ya istilahnya dari 
Manado ke Makasar ke Jakarta, Jakarta-
Bogor, Bogor ke Pubalingga terus ketemu 
ibu saya, ibu saya dari Purbalingga. Terus 
karena aku pernah lihat ada foto bapakku 
pakai peci di depan Masjid mungkin itu 
disuruh sama dari mamah saya sama 
keluargnya mamah saya mungkin disuruh 
masuk Islam kalau pengen nikah, gitu 
mungkin dulu kayak gitu. Terus kayak yang 
aku ceritain tadi kenapa kok jadi Kristen 
semua ya mungkin dari pihak keluarga itu 
nggak setuju. Soalnya waktu nikah itu 
keluarga sana kan keluarganya itu eeh 
mohon maaf ya kan nggak mampu gitu ya, 
jadi kalau mau ngunjungin ke Jawa kan 
butuh transport yang banyak. Mungkin dulu 
pakai perwalian apa gitu jadi nggak ada 
keluarga yang datang dari bapak, jadi pas 
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nikah nggak tahu gitu keluarga sana. 

23. Cuman tahunya mau nikah tapi 
nggak tahu dengan agama apa 
gitu? 

Nah he’eh, ya mungkin ya itu sih.    

24. Terus tahunya keluarganya 
ayah kalau ayah dapat 
perempuan Islam thu? 

Nah itu sebenernya ya dari paman saya 
yang adeknya bapak yang paling kecil thu itu 
dah wellcome gitu lho. Dulu waktu pernah 

kesana ke Manado thu kan pada masak 
daging babi, paman saya thu tanya “Nggak 
makan ini kan?”, jadi kayak ngerasa mamah 
saya masih Muslim, jadi kayak ngehormati 
gitu lho. 

   

25. Toleransinya itu ya. He’em    

26. Terus kalau ke papah 
perlakuannya gimana? Kan dulu 
makan sekarang nggak makan 
maksudnya pada waktu itu 
nggak makan itu gimana? 

Ya itu kalau itu kurang tahu.    

27. Terus kalau tanggapannya 
keluarga besarnya mamah 
terhadap kamu? Kan kamu kan 
ehm keluarganya mamah di 
Purbalingga? 

Iya di Purbalingga.    

28. Sering kesana? Iya kalau Lebaran.    

29. Eeh istilahnya di rumah Aldo 
disuruhnya beribadah secara 
Kristen terus kalau di 
keluarganya mamah? 

Tahunya sholat, aku sholat. Jadi dari 
keluarganya bapakku (mereka) tahunya aku 
masuk Gereja, dari keluarganya ibuku 
tahunya aku masuk Masjid.  

+ PL 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Pelarian & 
Kompensasi 

30. Lha kalau Lebaran papah ikut Kalau Lebaran biasanya ikut.     



172 

 

 

 

kesana nggak? 

31. Terus kalau pas mau sholat? Nah itu biasanya kan bapak saya sudah tahu 
kalau satu keluarganya mamah saya thu kan 
Islam semua, jadi ya ngehormati. Kalau 
Lebaran ya ngasih apa kayak THR gitu-gitu. 

   

32. Tapi kalau Aldo mau sholat gitu 
juga menjauh dari bapak? 

Iyalah menjauh. Soalnya kan kalau di rumah 
keluarga besar kan ada dua, satu rumah 
budhe saya satu rumah mbah, mbah juga 
nggak ada jadi rumahnya kosong. Biasanya 
kalau misalnya eeh itu kan rumahnya deket 
jadi kalau bapak saya disini saya kesini (ke 
rumah lainnya) hehe, jadi kucing-kucingan 
tetep kucing-kucingan.  

++ PL 
KP 

PD 3 
PD 8 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Pelarian & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

33. Bapak nggak pernah ngonangi? Waktu kecil waktu SD kayaknya itu pernah 
ketahuan sekali. Terus kan ada temenku 
juga yang dari belakang thu kayak aku, jadi 
aku pertama kali ketahuan thu kan sekelebat 
aja terus aku bilang “Itu temenku.”, terus dia 
percaya. Terus kedua kali thu ada yang 
bilang dari tetangga bilang ke bapakku, 
orang Medan sama-sama Kristen “Kok Aldo 
sholat?”, nah mulai dari itu ya dimarahin 
hehe.  

   

34. Dimarahinnya gimana thu? Yaa, misalnya kalau nggak mau ikut jadi 
ngurusin diri sendiri gitu lho jadi bapak nggak 
mau ngurusin 

   

35. Misalnya? Masalah sekolah gitu.    

36. Dimarahinnya lebih ke arah Arah situ, ngancemnya ke arah situ.    
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situ? 

37. Kalau mamah sama diancam 
nggak? 

Kalau mamah nggak pernah.. pernah 
ketahuan cuman nggak ngancam sih cuman 
marah-marah tok sih 

   

38. Terus kalau bulan puasa? Bulan puasa thu juga kendala besar soalnya 
waktu apa ya namanya ee sahur thu lho, 
sahur itu juga aku biasanya juga kucing-
kucingan. Kebetulan kan ini kuliah ya jadi 
lebih gampang aku tidur di rumahnya temen 
terus selama bulan puasa, jadi pulang pagi 
terus tidur terus kuliah.  

+++ PL 
RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi, 

Pelarian & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

39. Dibolehin kayak gitu? Boleh, kan waktu kuliah lebih bebas.    

40. Kalau mamah sahurnya 
gimana? 

Sahurnya karena rumahnya deket dapur jadi 
gampang atau dah nyiapin dulu di kamar. 
Jadi bapak sama ibu thu kalau tidur thu 
sekamar thu jarang sekarang soalnya kan 
dari ibu kan nggak suka dingin ya, bapak 
sukanya pakai kipas (angin) jadinya kan 
dingin. Jadinya karena sukanya pakai kipas 
thu tidurnya pisah. 

   

41. Kalau adek usia berapa? Kalau SMP kelas 3 thu usia berapa ya?    

42. Mungkin 16 kali ya Iya 15 – 16 tahun    

43. Itu apa disuruh ayah langsung 
Kristen aja atau..? 

Iya.    

44. Langsung manut aja gitu Langsung manut.    
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atau...? 

45. Dia pernah cerita nggak ke 
kamu “Aku thu pengen ikut 
mamah.” Atau “Kok gini ya?”, 
pernah cerita nggak? 

Enggak, malah kalau mau ke Gereja dia 
bangun pagi duluan, jadi emang dia pengen 
Kristen. 

   

46. Kalau kamu pernah nggak 
nyampein ke orangtua “Mah pah 
kok rasanya kayak gini ya aku 
ya?” 

Pengen nyampein dari dulu sampai 
sekarang nggak tega. 

+ PL 
RP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 

47. Nggak teganya kenapa? Yaa, ungkit-ungkit masalah pribadinya 
mereka gitu lho mbak. Jadi aku takutnya ya 
apa ya, tengkar gitu lho gara-gara aku 
ngomong kayak gitu.  

+ PL 
RP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
&  Represi 

48. Maksudnya kamu bertengkar 
sama orangtuamu atau...? 

Naah he’e. Jadi pernah sih sempet aku 
mbatin gitu pengen marah sama mamah 
papah kenapa kok gini tapi karena nggak 
tega jadi nggak kesampaian. 

++ PL 
RP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 

49. Rasanya thu gimana tho? Kamu 
mendiskripsikannya gimana? 

Ya kayak dipaksa sih, pemaksaan lah kayak 
gitu (subjek menahan air mata) 

+ PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

50. Pemaksaan, terus setelah kamu 
dipaksa thu kamu ngerasain 
emosi gimana? Apakah kok 
harus seperti ini hidup ku atau 
gimana? 

Ya mungkin ya kayak gitu, kenapa kok kayak 
gini. cuma gara-gara efek eksternal misalkan 
orang-orang sekitar itu lebih bantu aku untuk 
bertahan. Misalnya bapakku kan rantau 
mulai dari 0 tho bisa nyekolahin anaknya 
sampai kuliah, jadi dia emang bener-bener 
pengen nafkahin aku jadinya aku tetep 
semangat buat hiduplah, jadi nggak ada 
melenceng. Terus ibuku juga sering 
nasehatin kalau harus sabar terus suruh 

++ PL 
RP 
KN 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi 
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ikhlas kayak gitu, jadi masih jalan yang lurus, 
enggak samapi nyabu kayak gitu. 

51. Kalau orang eksternal thu siapa 
aja maksudnya? 

Mungkin temen, temen deket waktu SMA, 
temen deketku thu cuman ada waktu SMA 
aja. 

   

52. Itu kamu juga cerita masalah itu 
ke temen-temen mu? 

Pernah tapi nggak yang ya tahu-tahu tok 
gitu. 
Terus ya mungkin keluarga dari ibu, sering 
dinasehatin. 

++ RP Bentuk 
Penyesuaian 
Diri - Represi 

53. Dinasehatinnya gimana? Yaa, banyak-banyak doa ya intinya sama 
lah. 

   

54. Berarti keluarga dari mamah 
juga tahu kalau misalkan papah 
kayak gitu? 

Iya tahu. 
Waktu Idul Fitri kan sholat thu biasanya aku 
diculik (oleh saudara) “Yo tidur sana aja!”  

   

55. Ooh gitu, sudah paham ya  Dah paham. 
Emang sempet tertekan sih waktu zaman-
zaman SMP masih puber thu rasanya nggak 
enak banget. Mau sholat tapi nggak boleh, 
maksudnya pernah sempet ngiri temen-
temen main bola habis itu dijemput 
bapaknya buat ngajakin buat sholat, kok aku 
yang enggak sendiri yang diajak. Jadi 
ngirinya disitu, terus diajakin sholat bareng, 
yaitu ngiri sih. 

++ PL 
PD 10 

 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Sikap 

Subjektif 

56. Kalau selama ee mungkin 
semenjak kamu kuliah mungkin 
ya, pernah nggak merasakan 
kayak gitu iri? 

Mungkin justru dah kebal malahan, malah 
kalau lihat mamah sholat diem-diem itu aku 
malah juga jadi rajin, jadi pengen sholat 
terus gitu lho. 

++ RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 
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Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

57. Tapi kamu pernah ngerasa 
nggak, kok temenku bisa 
sekeluarga bareng? 

Kalau itu dah kebal sih, kalau dah kuliah dah 
kebal. Kalau lihat ya udah bodo amat. 

+ RP Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

58. Kamu menganggapnya atas 
perbedaan agama orangtuamu 
itu gimana pemaknaanmu? 

Heem aku lebih kayak apa ya, egois gitu lho. 
Dari bapak ya, ya kembali lagi yang maksa 
buat agama ini. Emang ada rencana buat 
bilang bahwa aku pengen Muslim tapi aku 
bilangnya pindah agama. Itu waktu setelah 
kerja atau akan menikah mungkin aku akan 
bilang kayak gitu.  

++ PL 
RP 

PD 5 
NE 

 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Sikap 

Realistis 

59. Kenapa kamu tetep bertahan di 
Islam? Kenapa nggak ikut aja, 
ya udahlah ikut aja gitu. 

Naah, itu yang banyak orang tanyain 
termasuk ada uztad di perumahan juga itu 
juga ngobrol masih puasa, di thu tanya 
“Masih puasa” thu maksudnya “Masih Islam 
nggak?”, masih. Terus ngasih uang, jadi buat 
semangat gitu lho mungkin. Jadi kenapa 
masih Islam ya aku memandang ya bukan 
yang paling bener ya, aku emang lihat thu 
Agama Islam thu ngajarin banyak hal 
kebaikan gitu lho. Malah justru waktu aku 
baca-baca Al-Kitab, bukan penodaan atau 
penistaan lho ya, aku baca Al-Kitab justru 
aku nggak ngerti apa-apa gitu lho, 
sedangkan kalau aku baca Al-Qur’an aku 

++ RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 
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banyak nemuin pesan-pesan buat sabar, 
terus juga ada beberapa kisah yang mirip 
sama kayak aku. Kisahnya Bilal yang nggak 
boleh sama raja ini buat sembayang, 
mungkin aku terisnpirasi dari situ juga.  

60. Terus ee ketika ee adekmu tahu 
nggak kalau kamu...? 

Tahu.    

61. Itu gimana pandangannya 
adekmu? 

Adekku orangnya mungkin ya bisa jaga 
rahasia sama bodo amat gitu lho. Dia cuek 
misalnya kalau dia Kristen ya dia Kristen, 
aku Muslim ya aku Muslim gitu lho, jadi 
nggak misahin hubungan sama adekku. 

   

62. Adekmu pernah ngajakin gitu 
nggak “Ayo mas ke Gereja!” gitu 
pernah nggak? 

Bapakku yang marah kalau semisalnya pada 
nggak ke Gereja. 

   

63. Berarti kamu sama mamahmu 
tetep ke Gereja? 

Kalau mamah kadang tidur, biasanya kan 
kalau minggu kan emang istirahat ya itu, 
kadang emang nggak bangun pagi, terus 
jam 7 thu bangun dan terlanjur nggak ke 
Gereja. Aku pun juga kayak gitu, main ke 
rumah temen terus nginep sampai itu. 

+ PR Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

64. Berarti ujung-ujungnya kamu 
istilahnya lari dari rumah untuk 
menghindari itunya? 

Iya, sengaja, emang diniatin. + PR Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

65. Terus kalau misalkan kamu di 
rumah temen terus numpang 
tidur thu nggak diungkit-ungkit 
kayak “Ke Gereja nggak kamu 
tadi?” dan segala macem gitu 
nggak? 

Malah dimarahin sih, marahnya thu kayak 
pada nggak ke Gereja terus besok disuruh 
ke Gereja gitu tok sih, nggak terlalu besar-
besar banget sih. 
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66. Terus kalau kamu ikut ke Gereja 
itu pas kapan? 

Terakhir itu 3 minggu yang lalu. + RP 
KN 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

67. Tapi papahmu setiap hari ke 
Gereja? 

Ha itu bapakku biasanya cuman nyuruh-
nyuruh anaknya buat ke Gereja tapi dia 
jarang ke Gereja. 

   

68. Kalau misalkan di Kristen ada 
kegiatan atau ibadah harian gitu 
nggak sih kayak di Islam kan 
sholat setiap hari gitu? 

Mungkin aku orang Muslim yang ngerasain 
gimana ibadahnya orang Kristen soalnya 
kayak berdoa terus Pendetanya khotbah. 
Emang mirip-mirip kayak Muslim ya, 
khotbah, kalau di Muslim kan Sholawat kalau 
di Kristen Pujian. 

+ KN Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

69. Itu papahmu melaksanakan 
nggak di rumah misalkan? 

Di rumah pun rasanya kalau satu keluarga 
thu atheis. Jadi nggak pernah doa makan 
bersama, makan ya langsung makan semua, 
terus ngomongin agama juga nggak ada 
nggak pernah,  

   

70. Ooh nggak pernah bahas? Nggak pernah bahas. Terus kayak Salib, 
kaligrafi Al-Qur’an thu nggak ada di rumah. 
Jadi emang bener-bener kondisinya 
memang netral banget disitu, walaupun 
memang ada pemaksaan tapi kondisi di 
rumah thu suasananya kayak netral, nggak 
ada hiasan-hiasan keagamaan kayak gitu. 

   

71. Emang papahmu sengaja nggak 
masang apa gimana?  

Ada pohon Natal cuman nggak masang 
cuman ya mungkin nggak terlalu mentingin 
pajangan-pajangan kayak gitu. 

   

72. Terus kalau ada Misa di rumah? 
Ada nggak Misa di rumah? 

Misa, nggak pernah.    
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73. Kalau misal ada acara 
keagamaan yang diadain di 
rumah gitu pernah nggak? 

Pernah    

74. Kristen pernah? Pernah.    

75. Itu gimana kamu sama 
mamahmu? 

Ya dulu sih dah berapa tahun yang lalu, 
terakhir waktu SMA kayaknya ya. Jadi kan 
kalau malam kan ada wilayah-wilayah, 
ibaratnya kalau di Islam thu kayak pengajian 
gitu lho. Nah di Gereja thu ada kelompok-
kelompoknya, jadi kebetulan di rumahku 
diundi yaitu rumahku ya akhirnya ya nyiapin-
nyiapin juga. 

   

76. Terus ikut doa juga kamunya 
apa kayak Cuma jaga gitu? 

Ya ikut tapi jujur aku nggak pernah ikut 
mbak, pasti ngepasin aku diluar terus. Aku 
malah baru tahu “oh, ada acara ini tho?”, jadi 
dateng langsung permisi-permisi gitu 

++ PR Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

77. Berarti di rumah nggak pernah 
ada pengajian? 

Kalau di rumah nggak pernah.    

78. Kalau misalkan di Islam thu kan 
kayak ada 40 hari, 100 hari dan 
seterusnya orang meninggal gitu 
kan, nah di mbahmu pernah 
ngadain nggak? 

Pernah.    

79. Itu mamahmu sama kamu ikut 
ngaji nggak? 

Biasanya lebih ke makamnya ya biasanya, 
disana berdoa. Nih ya bapakku dari jauh, 
nggak ngedeketin, doanya dari parkiran 
motor gitu lho. Jadi kan nganggepnya pada 
berkabung pada berdoa buat itu jadi nggak 
mau ganggu sih. Jadi kan disekitaran 
keluarga ku kan Islam semua. 

+ KN Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 
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80. Jadi kalau papahmu dari 
parkiran, kamu ikut mamahmu 
ke makam? 

Iya     

81. Sama keluarga besar itu ya? He’eh, biasanya itu rame-rame. Kadang 
bapak malah nggak ikut. 

   

82. Nggak ikut ke Purbalingganya 
atau ke makamnya? 

Ke Purbalingganya. Atau ngepasi pas Idul 
Fitri kan biasanya ke pemakaman tho, 
ngepasin habis selesai dia baru dateng dari 
Semarang naik motor sendiri biasanya. 

   

83. Ooh berangkatnya misah Iya berangkatnya misah    

84. Berarti keluarga besar sudah 
tahu kondisinya ya? 

Iya udah, kalau misalnya ada bapakku ya 
langsung pada mengkondisikan 

   

85. Terus latar belakang pendidikan 
agama yang dikasih orangtua 
thu gimana? 

Kalau dari bapak dulu aku pernah sempet 
disuruh sekolah minggu waktu itu tapi aku 
nggak pernah mau, aku alasannya karena 
orang asing, nggak kenal, maksudnya 
temen-temen yang di sekolah mu thu orang 
asing aku nggak kenal, aku nggak mau. 
Terus sudah SMP SMA disuruh ikut Remaja 
(perkumpulan remaja Gereja), sampai ikut 
Pekan Seni Olahraga yang diadain Remaja 
Kristen gitu antar Gereja. Ya buat olahraga 
aja sih kalau menurutku hehe. 

++ PL 
RP 
KN 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

86. Terus kamu dikasih kayak 
pengertian tentang masing-
masing agama gitu nggak sama 
orangtuamu? 

Kalau sama mamahku sholat pernah 
diajarin, waktu SD baca tulis Al-Qur’an 
dianterin ke tempat yang ngajarin itu pernah 
juga, pernah belajar ngaji. 

   

87. Berarti kayak dilesin gitu? He’eh    
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88. Itu papahmu tahu nggak kalau 
kayak gitu? 

Nggak tahu.    

89. Terus alasannya untuk 
nganterin kamu kesana thu 
gimana? 

Kan bapakku pulangnya jam 5 sore ya, kan 
ngajinya paling dari jam 3 sore sampai jam 4 
atau jam 5 sore ngepasin bapak pulang, ya 
mungkin nggak tahu sampai saat ini. 

   

90. Sampai sekarang? Iya, kucing-kucingan gitu lho. ++ PL 
KN 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Pelarian & 
Kompensasi  

91. Kalau bapak sendiri pernah 
ngajarin? 

Iya.    

92. Ngajarinnya? Ya kayak apa namanya kayak ngelesin juga 
misalnya kayak dimasukinn sekolah minggu, 
tapi kalau secara personal nyuruh baca.., 

   

93. Tapi secara personal ngajarin 
nggak dari bapak ke kamu 
langsung? 

Secara langsung enggak, kalau nyuruh baca 
Al-Kitab pun juga nggak pernah. Jadi ketika 
waktu ada kegiatan Remaja Kristen itu kan 
disuruh buka Al-Kitab, nah aku bingung buka 
yang mana haha. 

   

94. Terus masih ikut Remaja Kristen 
itu sampai sekarang? 

Kalau sekarang kalau udah kuliah kan 
ikutnya yang pemuda tapi aku nggak pernah 
ikut kayak gitu. Jadi aku beralasan sibuk 
kuliah.  

+ PL Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

95. Kalau di Katolik itu kan ada 
daftar anggota Gereja gitu, 
anggota jema’at gitu, itu kamu 
dimasukkan dalam anggota itu 
nggak? 

Nah itu thu aku ngematinya kalau setiap 

ulang tahun kan ditampilin di layar Gereja, 
nah setiap tanggal ulang tahunku thu kok 
nggak pernah, berarti aku nggak dimasukin, 
cumann bapakku yang pernah, ibuku nggak 
dimasukin, adekku juga nggak dimasukin.  
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96. Berarti agama di KTP Islam 
menjalankannya juga Islam ya 

Bapakku KTP Islam tapi Kristen, tapi kalau 
adekku di rapot sekolah tulisannya Kristen. 

   

97. Terus di KK tulisannya? Di KK Islam semua, soalnya mungkin 
pertimbangannya kalau ngurus beda agama 
mungkin susah kali ya, mungkin disamain 
semua. 

   

98. Terus kira-kira ada 
permasalahan lain nggak terkait 
hal itu? 

Ya kendalanya itu, ngomong kalau aku 
Muslim thu kapan. 

++  Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  

99. Yang bikin bingung sampai 
sekarang itu ya? 

Iya. Sama besok kalau nikah, jodohku harus 
yang Islam atau hehe. 

+ PB 
PD 4 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Kemampuan 

Belajar & Sikap 
Realistis 

100. Terus pandanganmu 
kedepanmu kamu pengennya 
gimana? 

Ya aku dah ada sih, cewek Muslim dah 
dapet juga, ya mungkin sama dia lah.  

+ PB 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Kemampuan 

Belajar  

101. Pacarnya sudah tahu kalau 
kondisi kamu seperti itu? 

Aku dah cerita semua pokoknya.    
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102. Terus pacarmu gimana? Ya terima, cuma harus ngencengin Al-
Qur’annya harus khatam, bilang kayak gitu. 

   

103. Mamah papahmu tahu kalau 
kamu punya pacar? 

Tahu tapi cuma ibuku aja sih, cuma kayak 
apa ya dia kayak istilahnya dia tahu tapi 
cuek gitu lho. 

   

104. Oh berarti kayak itu pacarmu ya 
udah itu urusanmu 

Ya ya kayak gitu.    

105. Kalau papah nggak tahu? Enggak    

106. Kenapa nggak dikasih tahu? Ya mungkin karena pacarku kerudungan jadi 
belum berani. 

+ PR 
 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri –  

107. Pernah dikenalin ke mamahmu 
atau cuman cerita aja? 

Waktu ulang tahun juga pernah ke rumah, 
salim sama bapakku juga. 

   

108. Tapi ngakunya? Temen wkwk. Terus diakan guru, calon guru 
matematika terus buat ngenalin ke orangtua 
caranya tak suruh ngelesin adekku, jadi 
ibuku tahu dia. 

   

109. Berarti ibumu tahu kalau itu 
pacarmu? 

Karena aku yang nganterin mungkin tahu.    

110. Nggak pernah ditanyain “Itu 
pacarmu?” gitu? 

Enggak nggak pernah.    

111. Ada lagi nggak yang kamu 
rasain dengan kondisi ini? 

Aku rasa ini juga mestinya ini juga jadi 
pelanggaran HAM sih kalau menurutku sih. 
Kan juga ada didalam pasal yang 
pemaksaan melanggar, sebenernya aku juga 

++ PL 
RP 
KP 

PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
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bisa ngelaporin ada berbagai kemungkinan 
aku bisa ngelaporin, cuma ada beribu 
kemungkinan juga apa yang setelahnya 
terjadi setelah aku bilang aku bilang kayak 
gitu. Misal bapakku malah stroke atau 
bapakku malah stres, jadi itu yang buat aku 
nahan jangan bilang dulu sampai nanti kalau 
udah kerja atau mau menikah. 

Represi & 
Kompensasi   

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Kemampuan 

Belajar 

112. Selama ini hubunganmu sama 
papahmu gimana? 

Ya kayak remaja ketemu bapaknya, 
ngomongin bola terus ngomongin hape, 
ngomongin motor kayak gitu. 

   

113. Masih deket ya He’eh    

114. Kalau frekuensinya papah sama 
mamah, kamu lebih deket 
kemana? 

Imbang sih kalau menurutku sih    

115. Terus kamu gimana cara 
menyesuaikan? Kan dengan 
mamah Islam papahmu Kristen, 
kamu meneyesuaikan dirinya 
dalam keluarga gimana? 

Ya kalau ke Islam ya balik ke diri sendiri, 
kalau ke Kristen aku pakai topeng gitu 
seolah-olah aku itu Kristen. emang main 
kucing-kucingan gitu lah intinya. 

++ PL 
PR 
KN 

PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Pelarian & 

Konpenasai 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Sikap 

Realistis 

116. Terus ini kan masalahnya 
sensitif banget ya, terus kemarin 
aku sempet tanya kalau aku 
tanya sama salah satu thu 

Alasannya ya mungkin, ini sebenernya aib 
keluarga sih.  

+++ PL 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
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gimana, itu alasannya apa? Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Kurang 

Menerima 

117. Kenapa kamu bisa 
menganggapnya aib keluarga? 

Ya karena ini nggak sesuai sama 
kehendaknya mamahku sama aku, jadi 
istilahnya kayak dipaksa gitu lho. Ya emang 
semua orang nggak harus tahu, cuman ya... 

++ PL 
 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Kurang 

Menerima 

118. Kalau misalnya aku wawancara 
mamahmu sebentar aja 
istilahnya bua cross check gitu, 
pas nggak ada papahmu 
mungkin? 

Kayaknya susah sih soalnya mamah pernah 
pesan kalau kayak gini jangan bilang siapa-
siapa. 

   

119. Menurutmu, pandanganmu 
terhadap pernikahan beda 
agama thu gimana? 

Kalau menurutku seharusnya jangan ada 
nikah beda agama. Layaknya kalau adopsi 
anak juga nggak boleh beda agama karena 
dimungkinkan ada pemaksaan kehendak. 
Memang sih kalau dari awalnya bilang sih 
kalau kenapa-kenapa nanti anaknya suruh 
milih sendiri, tapi ini kan baru aku yang 
ketahuan kan diantara seribu orang yang 
(orangtuanya) nikah beda agama dan 
dipaksa juga. Mungkin kalau menurutku 
jangan ada lagi orang nikah beda agama lah. 

+++ PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

120. Pernah nggak kamu pesan 
sama adekmu besok kalau cari 

Di rumah thu kesannya kayak jor-joran gitu 
lho, kayak kamu mau ngapain ya sesukamu 
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pacara jangan yang beda 
agama gitu pernah nggak? 

gitu lho selama nggak menyimpang, nggak 
negatif. Kalau aku misal dia mau pacarn 
sama siapa, mau nikah sama siapa itu juga 
menurutku itu hak dia gitu lho, mungkin 
bilang kalau deket sama cowok jangan yang 
aneh-aneh kayak gitu soalnya dia cewek. 
Karena mungkin masih kecil ya sekarang, 
mungkin besok kalau sudah kuliah baru tak 
kasih tahu. 

121. Kalau mamah papahmu pernah 
nggak bilang kalau cari pacar 
yang harus gimana gitu? 

Nggak, nggak pernah bahas pacar. Jadi 
tahunya ya aku fokus sama sekolah. 

   

122. Kalau kamu tadi bilang kamu 
sering ke Uztad thu kamu 
ngapain? 

Sering tanya-tanya sih, ya bukan tanya-
tanya juga sih tapi aku seneng denger 
ceramahnya aja sih dengen nasehatnya. 
Misalnya ya kayak nyuruh aku lihat kisahnya 
Bilal kayak gitu. 

+ RP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

123. Berarti Uztad juga tahu tentang 
kisahmu? 

Tahu, bahkan diceritain sama anaknya juga 
kan temenku juga, lha anaknya thu bilang ke 
aku “Bapak thu apa respect mbek kowe.” 

kayak gitu.  

   

124. Kamu pernah nggak ketemu 
sama orang yang sama 
kisahnya kayak kamu terus 
curhat-curhat gitu nggak? 

Pengen curhat gitu tapi takut, ya itu 
istilahnya kayak satu keluarga kalau nggak 
seagama kan nggak harmonisnya istilahnya, 
takutnya menyinggung gitu. 

+ PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

125. Tapi kok kamu bisa tahu mereka Cerita dari temen temen temen, jadi aku    
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juga beda agama orangtuanya? paling tanya “Ibumu Muslim tho?” dah itu. 

126. Tapi kamu nggak bilang kalau 
kamu sama? 

Enggak.    
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Subjek M 

Tanggal 15 Maret 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Saya rekam nggak papa? Ehm..    

2. Rekamannya nggak akan saya 
sebarkan, sebatas keperluan ini 
aja. 

Oh ya    

3. Nggak papa? Iya. ini skripsi ya.    

4. Iya skripsi, memang temanya 
agak horor ya hehe 

Hehe.. (tertawa)    

5. Kamu sendiri agamanya apa? Kristen Protestan    

6. Kalau ayah? Papah Islam, mamah Kristen Protestan.    

7. Kalau adik? Sama semua, jadi papah sendirian dalam 
keluarga yang Muslim. 

   

8. Pembagiannya kok kayak gitu 
gimana ceritanya? 

Jadi itu kan pertama kan ee cerita kisah dulu 
ya kan... Jadi thu mamah sama papah sama-
sama kerja belum nikah belum apa gitu kan 
ketemunya di Papua, setelah itu namanya 
suka ya itu sama-sama cinta kan, sama-
sama muda. Terus pacaran-pacaran setelah 
itu kayak cocoklah, setelah itu menikah tapi 
mamah ke Muslim.  

   

9. Oh pindah dulu ke Muslim. Pindah dulu ke Muslim ikut papah tapi 
setelah berjalannya waktu mamah nggak 
nyaman dengan Muslim, akhirnya pindahlah 
mamah ke Kristen. setelah itu ya udah jalan 
masing-masing. 

   

10. Berarti nikahnya secara Islam? Nikahnya secara Islam.    
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11. Mamahmu berapa tahun di 
Islam? 

Berapa lama ya? 3 sampai 4 tahun lah.    

12. Itu kamu sudah ada atau..? Sudah ada.    

13. Itu jaraknya berapa lama dari 
menikah sampai kamu ada? 

Mamah kan nikah umur 30 tahun, punya 
anak 2 tahun kemudian umur 32, mungkin 
waktu aku umur 3 atau 4 tahun. 

   

14. Itu pindah lagi? Iya, tapi aku tetep Muslim.    

15. Waktu itu? Tapi Muslim itu pada saat dari lahir sampai 
kelas 5 SD kalau aku, ya hitung aja sama 
adekku beda setahun, sama adekku yang 
ketihga beda 3 tahun. 

   

16. Berarti kamu anak pertama ya? He’em.    

17. Itu kok bisa kamu Islamnya dari 
lahir sampai kelas 5 SD aja 
terus seterusnya kamu Kristen 
Protestan? 

Jadi itu ceritanya gimana ya, mungkin kuasa 
Tuhan kali ya. jadi lahir di keluarga Muslim 
terus akhirnya Ngaji, Sholat dan segala 
macam, aku bener-bener yang taat dulu. 
Dulu kan dari lahir terus pindah kesini, aku 
ikut nenek kesini thu umur 3 tahun apa 4 
tahun gitu, nah setelah itu aku diajarin Ngaji, 
diajarin Sholat, ya bener-bener taatlah kayak 
pesantren.  

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi  

18. Nenek dari papah ya berarti? He’em yang di Kaliwungu. Terus akhirnya 
mamah tarik kembali pada saat aku kelas 
ehm di SD. Jadi dari TK sampai mau naik 
kelas 3 SD thu di Kaliwungu, thu yang bener-
bener Sholat dan macam-macam ya rutinitas 
lah itu bener-bener taat. Terus akhirnya 
pindah ke Papua terus itu masih sekolah 
Muslim, sepakatnya mamah sama papah thu 
papah maunya anaknya biarlah sekolah di 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 
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Muslim itu, mamah sebenernya mau pindah 
Kristen tapi mungkin mamah punya cara lain 
kali, mungkin doanya mamah juga. Terus 
akhirnya sekolah di Muslim di Yayasan 
Pendidikan Islam sampai aku kelas 5 SD, 
terus mamah thu tarik aku pindahkan ke 
Toraja. tapi sebelum itu sebelum aku pindah 
ke Toraja itu aku lagi di taxi terus aku lihat 
poster Tuhan Yesus dibelakang jok.. 

19. Jok kursi depan itu Iya yang disebelah sini terus aku tanya kan 
aku belum paham thu waktu itu, terus aku 
tanya “Ini siapa? Kok lucu?” kan aneh, 
serem gitu ada mahkota durinya sambil 
berdoa gini terus berdarah-darah, terus 
mamah bilang “Itu Tuhan Yesus.” gini-gini, 
terus aku tertariklah kayak wow kok menarik 
ya padahal itu masih kecil masih SD. Terus 
akhirnya berjalan-berjalan, terus akhirnya 
mamah ajak ke Sekolah Minggu, itu 
sebenernya papah tahu papah marah, 
anaknya sudah di sekolahkan ke Muslim kok 
malah pindah ke Kristen. Habis itu akhirnya 
mamah tarik dan aku sebenernya juga 
tertarik di Kristen, akhirnya mamah 
pindahkan aku ke Toraja, di Baptis di Toraja 
pada saat aku kelas 6 SD. Aku sampai di 
Toraja itu sampai kelas 2 SMP, terus balik 
lagi ke Papua. 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

20. Itu sekolahnya balik ke Islam 
lagi atau...?  

Kristen    
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21. Ke Kristen.  
Papah akhirnya setuju atau...? 

Awalnya tidak, papah marah gitu nggak 
terima. Maksudnya kan anak-anaknya gitu 
kan, yang dia sayang kok malah gini. Terus 
malah akhirnya ya mau nggak mau ya 
pernah cek-cok. 

   

22. Papah sama mamah apa sama 
kamu? 

Papah sama mamah, cek-cok terus akhirnya 

papah nikah lagi terus..., tapi itu belum cerai 
sama mamah. Nikah lagi sama Muslim orang 
Aceh, jadi tahulah ya orang Aceh seperti 
apa. Terus Islamnya kan taat banget thu 
disana, papah tertariknya gitu terus nikahnya 
sama yang lebih tua. Terus apa ya karena 
mamah thu mungkin cintanya sayangnya, ya 
mamah bersalah juga sih, terus diajaklah 
kami kesana. Diajaklah kami kesana, ditarik 
papah tapi mamah tetap berdoa terus ya 
pokoknya berusahalah untuk menarik papah 
kembali. Akhirnya papah ditarik kembali tapi 
itu posisinya papah udah nikah tapi belum 
cerai sama mamah, jadi cuma putus contact. 

Nah akhirnya mamah tarik kembali tapi itu 
posisinya belum cerai (dengan istri kedua), 
akhirnya mamah tarik kembali terus mereka 
nikah lagi, mamah sama papah nikah lagi. 

   

23. Menikah lagi secara? Secara apa ya, secara Kristen atau Muslim 
aku nggak tahu tapi mamah tetep di Kristen. 

   

24. Itu ceritanya papah kamu bisa 
balik lagi thu gimana alasannya? 

Aku thu kan ada sakit paru-paru, mamah thu 
alasan gitu kalau aku sakit paru-paru thu 
parah gitu. Nah mamah thu punya cara biar 
aku berangkatkan ke Jakarta. terus 
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berangkatlah ke Jakarta terus periksa nah 
ternyata benar aku sakit. Papah kan nggak 
tega gitu kan lihat anak pertama sakit. Terus 
akhirnya ya udahlah papah lepasin istri 
kedua, dah. Kalau secara Muslim kan kalau 
udah nggak ada contact atau udah talak 

berapa gitu kan dah terus balik ke istri 
pertama. 

25. Berarti nggak ada nikah 
negaranya? 

Mereka nikah secara agama sih.    

26. Maksudnya ada buku nikahnya 
gitu? 

Nggak tahu. kalau yang pernah aku dapat 
sih ada foto nikahnya ada uztadnya gitu. 

   

27. Eeh maaf ya, berarti papah 
kamu nikah lagi thu pindah ke 
Aceh atau tetep di Papua? 

Pindah ke Aceh.    

28. Berarti mamah sendiri di 
Papua? Sama kamu? 

Sama aku sama adik-adik.     

29. Itu berarrti posisinya sudah 
dapat adik 2 gitu, anak 3? 

Sudah, itu posisinya tahun 2010 atau 2009 
atau 2011. 

   

30. Jaraknya berapa tahun yang 
kedua sama kamu? 

Aku sama yang kedua 1 tahun, sama yang 
ketiga 3 tahun. 

   

31. Ehm itu kan tadi kamu bilang 
papahmu inginnya anaknya di 
Muslim, pernah nggak ada 
cerita-cerita biasanya orangtua 
yang beda agama mungkin ada 
kebanyakan “Nanti kalau 
anaknya perempuan nanti 
ikutnya mamah kalau laki-laki 
ikutnya papah.” itu pernah 

Nggak ada, cuma dari pihak keluarga papah 
sih selalu bilang “Coba kamu di Muslim. 
Coba kamu di Muslim, pasti nggak akan 
kayak gini.”  

   



193 

 

 

 

nggak kamu diceritain ada 
omongan kayak gitu? 

32. “Kayak gini” itu maksudnya 
gimana? 

Kayak ya, aku kan di Semarang sini kan, ya 
namanya budhe, tante atau apalah 
saudaranya papah itu kan masih ada ikatan 
keluarga tapi thu mereka thu kayak anggap 
(menyingirkan muka), kayak 

+ RP Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi 

33. Meremahkan gitu? He’eh, dikira thu Kristen kayak ya gitulah.    

34. Kalau papah orang mana? Kalau papah orang Semarang    

35. Kalau mamah? Toraja.    

36. Ooh, berarti keluarga mamah di 
Toraja? 

Iya.    

37. Kamu disini sama keluarga 
papah? 

Iya. Ada sih keluarga mamah disini tapi 
jarang ketemu. 

   

38. Lebih deket sama keluarga 
papah ya? 

Keluarga mamah, kalau (dengan) keluarga 
papah kan hanya menghormati saja karena 
nanti dibilang kok keponakan kayak gini gitu 
lho padahal waktu ya kayak gitulah 
(memendam cerita). Sebenernya mereka thu 
nggak anggap kami ponakan cuman ya 
karena hargai papah kan. 

+ RP 
KP 

PD 3 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

39. Kenapa kamu bisa menilai kamu 
tidak dihargai sebagai ponakan? 

Banyak (terdapat penekanan nada suara) 
faktornya. Contoh; kalau misalnya mereka 
mau pergi kemana-mana, mereka nggak 
pernah diajak gitu dan mereka punya grup 
(chatting) kita nggak dikasih invite gitu, dan 
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ngomong-ngomong tentang grup tapi nggak 
pikir perasaan kami gitu kayak yaaa ada 
faktornya juga. Jadi adik terakhirnya papah 
itu nikah sama orang Arab, orang Arab ini 
nggak terlalu suka sama orang Islam yang 
terlalu ta’at. Dia menilai kalau Muslim yang 
terlalu ta’at itu aslinya itu dibawahnya dia 
buka.  

40. Maksudnya dibawahnya dia 
buka? 

Ya gitu, kayak aslinya dia “mel*nte” tapi 

aslinya ditutup pakai (baju yang tertutup). 
   

41. Ooh paham paham.  Ya dibilang munafik gitu. Orang ini namanya 
Papi Abi, dia nggak terlalu suka sama 
adiknya papah ini, Muslim tapi kelakuan 
munafik gitu. Jadi dia bilang “Kamu mau 
pakai kerudung tapi kelakuan mu munafik. 
Mending lepas aja! Saya lebih suka orang 
yang lepas (kerudung) tapi apa adanya 
ketimbang memakai kerudung tapi munafik.” 
ternyata busuk gitu, percuma Sholat apa 
segala macem. 

   

42. Berarti yang orang Arab itu 
cowok? 

Cowok. Jadi dia thu malah menghargai 
Kristen gitu, dia lebih sering ngomong Tuhan 
Yesus gitu. Dan dia pernah cerita thu kalau 
keluarga papah sebenernya nggak anggap 
kami gitu lho, cerita itu didepan kami. 
Sebenernya waktu Papi Abi nikah sama 
adiknya papah thu sebenernya nggak mau 
undang kami yang keluarga Kristen, cuman 
Papi Abi bilang “Hadapkan kepada saya 
keponakan-keponakan mu dan kakak-kakak 
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mu dan kakak ipar mu! Saya perlu kenal 
mereka. Mereka juga bagian dari keluarga 
saya kalau saya menikhan dengan kamu.” 
dan Papi Abi bilang “Tanpa Papi Abi bilang 
gitu nak keluarga papah mu pasti akan 
kolot.” dan Islamnya terlalu ya gitulah.   

43. Adakah orang yang Islamnya 
kolot banget gitukah? Kalau ini 
ya ini gitu? 

Iya. Jadi pernah Papi Abi tanya kayak 
umpama “Umpama ada seseorang 
kecelakaan tapi dia Kristen kamu mau tolong 
nggak? Didepan mata kamu.” Papi Abi tanya 
ke adiknya papah yang kolot sama saudara-
saudaranya juga. (saudaranya menJawab) 
“Ya tolong lah.” (Papi Abi) “Lah ini ponakan 
mu sendiri Kristen, ponakan mu sendiri 
kecelakaan didepan mata kamu, kamu mau 
tolong nggak?” Mereka terpatah-patah kan, 
mereka masih mikir lama banget “Yaa, mau.” 
Nah itu, umpama dia itu orang itu, gimana 
gitu. Masak iya ponakan sendiri nggak 
dikasihi maksudnya nggak dianggap kok 
malah orang kain dianggap gitu, dendam 
apa gitu. 
(subjek sering memberikan penekanan 
dengan memukul meja) 

   

44. Dulu waktu mamah papah nikah 
dari  masing-masing keluarga 
mamah papah thu gimana? 
pernah diceritain nggak? 

Itu papah sama mamah thu nikahnya secara 
diam-diam gitu. Jadi dulu thu mamah punya 
pacar tapi pasti mamah tinggal karena dia 
polisi terus kasar, mamah akhirnya tertarik 
sama papah yang halus, santun gitu, 
akhirnya ya gitu. Habis itu akhirnya mamah 
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nikah diam-diam sama papah tanpa 
sepengetahuan keluarga di Toraja. 

45. Tapi keluarganya papah tahu? Enggak.    

46. Kedua keluarga berarti.... Setelah nikah baru mamah dibawa ke 
Kaliwungu baru keluarga tahu. 

   

47. Berarti nikahnya di Papua atau 
dimana? 

Nggak tahu, aku nggak pernah tahu. ya 
diceritain kalau nikahnya diam-diam gitu. 

   

48. Terus tanggapan dari keluarga 
besar thu gimana? Kan 
istilahnya dulu satunya Kristen 
terus mungkin dikenalkannya 
sudah pindah ke Islam kan 
mamah?Itu pendapatnya 
keluarga papah gimana? 

Pendapatnya keluarganya papah sih fine-
fine aja sih, tapi setelah lihat keponakannya 
masuk Kristen itu yang mereka melihat kita 
hina gitu lho.  

+ PD 6 Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 
Tidak Stabil 

49. Kalau keluarga mamah sendiri? Sebenernya nggak suka papah sih.     

50. Kenapa? Nggak suka juga sama Muslim karena 
Muslim thu ya gitu. 

   

51. Gimana itu maksudnya? Ya dibilang katanya Muslim thu eeh apa ya 
munafik gitulah pokoknya.  

   

52. Terus waktu papah mu nikah 
sama mamah gimana itu? 

Ya udah setelah punya anak baru dibawa 
pulang, dibawa pulang maksudnya dikasih 
jumpa gitu.  
Ya pengen nangis sih kalau cerita kayak 
gitu. 

+ PD 6 Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 
Belum Stabil 

53. Ya nggak papa kalau mau 
nangis nggak papa. 

(menghela nafas) Ya jadi kayak gitu. 
Ya dari pihak mamah sama keluarga papah 
sebenernya juga nggak terima masing-
masing calonnya eeh menantunya masing-
masing, tapi ya sudah punya anak ya mau 
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diapa.  

54. Keluarganya mamah tahu nggak 
kalau mamah pindah ke Islam 
dulu baru menikah? 

Tahu, awalnya dari kakaknya papah yang 
polisi itu marah besar dan sampai benci 
sama papah gitu lho, kok nikahin anaknya 
orang kok nggak bilang-bilang malah bawa 
lari.  

   

55. Terus pada akhirnya? Pada akhirnya ya....    

56. Terimakah? Ya terima tapi itu butuh puluhan tahun untuk 
itu. 

   

57. Sampai kamu usia berapa? Sampai usia 19 tahun.     

58. Baru 3 tahun yang lalu berarti? Ya, papah kalau pulang ke Toraja, eeh 
papah thu jarang pulang ke Toraja karena 
kakaknya mamah itu nggak suka sama 
mamah. 

   

59. Karena? Nggak suka sama Muslim, kolot juga sih.    

60. Kalau dari orangtuanya mamah, 
nenek kakek? 

Enggak sih enggak memikir, yang penting 
dia thu pekerja keras, apa segala macem, 
yang penting baiklah. 

   

61. Jadi lebih kayak ke saudara-
saudaranya mamah papah gitu? 

Iya, sama juga kayak papah.    

62. Nenek kakek? Nenek kakek nggak terlalu mikir.    

63. Saudar-saudaranya ya Iya saudara-saudara itu yang terlalu 
khawatir. 

   

64. Tadi kamu sama budhe itu 
budhe dari? 
(sebelum bertemu, subjek 
bertemu dengan budhenya 
terlebih dahulu) 

Budhe dari mamah. Jadi thu aku tinggalnya 
thu di rumah budhe.  

   

65. Berarti papah mamah di Papua He’em    
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kamu disini? 

66. Sendiri apa sama adik? Sama adik.    

67. Adik yang kedua pa yang 
ketiga? 

Adik yang ketiga.    

68. Yang kedua ikut disana? He’eh.    

69. Kenapa kayak gitu? Eeh, aku thu memang eeh panajng sih 
ceritanya. Jadi aku thu sebenernya nggak 
kuliah disini. Sebenernya aku maunya 
kedokteran di (menyebutkan beberapa 
universitas) pokoknya banyak banget yang 
aku pinginin, cuman Tuhan berkehendak 
lainlah. Waktu itu sudah di .......... bayarnya 
mahal, masih mikir adik saya tahun ini mau 
masuk juga, adik yang ini juga mau masuk 
juga, jadi ya udah lah aku disini (teknik sipil).  

   

70. Terus akhirnya disini ikut 
budhe? 

Iya.    

71. Kalau adik? Adik sebenernya pengen di Yogja karena 
sudah tahu kelakuan saudaranya papah, tapi 
aku ya udah lah dek tinggal disini, deket 
sama keluarganya papah biar apa ya tidak 
memandang kami sebelah mata. Ya 
kerinduan aku sih pengennya ya keluarga 
papah thu nggak ngelihat keluarga mamah 
dan keluarga kami thu nggak sebelah mata 
gitu lho.  

++ PL 
RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi  
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

72. Terus dari temen-temen sendiri Tahu, aku kasih tahu.     
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pernah nggak kamu eeh temen-
temen tahu nggak kalau kamu 
punya orangtua beda agama? 

73. Kamu kasih tahunya dengan 
pertimbangan apa itu? 

Dengaan kalau mereka ngomongin tentang 
agama aku langsung Jawab “Aku juga papah 
mamah ku beda agama.”  

   

74. Tanggapannya mereka terus 
gimana? 

Biasa aja.    

75. Cuman “oooh” apa tanya-tanya? Terus tanya kok kamu bisa dari Islam ke 
Kristen, terus ya cerita tapi nggak secara 
intens kayak gini. 

   

76. Berarti mereka tanggapannya 
biasa-biasa aja? 

Biasa aja.    

77. Kalau tetangga-tetangga? Malah mereka salut gitu.    

78. Salutnya gimana? Kok beda agama bisa bersatu ya padahal 
belum tahu aslinya kayak gimana kayak 
gimana. 

   

79. Kalau kamu denger orang 
ngomong kayak gitu, kamu 
gimana rasanya? 

Ya apa ya, lucu juga sih. + PL 
RP 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi 

80. Lucunya? Lucunya “Haha belum tahu ya aslinya kayak 
gimana.” pengen ketawa tapi cuman senyum 
aja. 

+ PL 
RP 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi 
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81. Terus kamu kenapa bisa 
mantep merasa mantep di 
Kristen Protestan thu 
mantepnya kamu gimana itu? 

Banyak percobaan sih, banyak 
permasalahan hidup. 

++ RP 
KP 
PB 

PD 3 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi, 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri & 
Kemampuan 

Belajar 

82. Misalnya? Pasang surut, papah mamah pasang surut, 
terus pergaulan, aku juga pernah berdosa, 
karena teman juga sampai menuntun ku 
sampai mantap saat ini, terus apa ya. Ya itu, 
dari pergaulan, keluarga mungkin juga puasa 
kayak sering ada yang bisik “jangan! 
jangan!” gitu, terus melihat juga faktornya 
aku thu anak pertama dan aku harus 
memimpin pengganti mamah dan papah 
kalau tidak ada.  

++ RP 
KP 
PB 

PD 3 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi, 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri & 
Kemampuan 

Belajar 

83. Mantepnya karena itu? Iya. Karena sekeliling juga.    

84. Sekeliling thu siapa? Teman dekat, pergaulan    

85. Pergaulan lebih sering sama 
yang Kristen Protestan? 

Iya, tapi aku juga punya sahabat kayak 
saudara sendiri itu Muslim.  
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86. Terus tanggapannya dia? Biasa aja.    

87. Kamu menilainya gimana punya 
temen Muslim? 

Kalau aku melihat Muslim thu aku bukan 
melihatnya Muslim dulu tapi pribadinya baik. 
Kalau pribadinya baik tapi Muslimnya nggak 
baik ya kenapa nggak bisa diperbaiki gitu 
kalau menurut ku. Tapi kalau Muslimnya 
nggak baik terus pribadinya nggak baik itu 
aku sudah cap nggak bagus. Aku pertama 
lihat pribadinya dulu. 

+ KP 
PD 3 
PD 4 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri, 

Kemampuan 
Belajar & Sikap 

Realistis  

88. Berarti kamu nggak langsung 
gara-gara saudara-saudara mu 
yang seperti itu terus kamu 
memandang Muslim thu kayak 
sedikit trauma hubungan sama 
Islam gitu nggak? 

Enggak, kalau kayak Muslim yang tukang 
perkelahian wah itu udah aku cap nggak 
bagus itu. Tapi lihat alirannya dulu, lihat sisi 
bagian mana dulu Muslimnya bagaimana, 
kan ada macem-macem.  

+ KP 
PD 3 
PD 4 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri, 

Kemampuan 
Belajar & Sikap 

Realistis  

89. Kalau papah? Papah Muslim biasa aja, soalnya kan di 
rumah kan ya Natalan ya Lebaran juga. Jadi 
kan kayak mamah, kan mamah semenjak 
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mamah sakit thu sudah lebih menghargai 
papah, papah sudah lebih menghargai 
mamah.  

90. Berarti kalau Natalan Lebaran 
kamu pulang Papua? 

Kalau 3 tahun terakhir ini enggak jadi 
mamah disana ya Lebaran, kalau Natalan 
pulang Toraja, papah juga ikut. 

   

91. Kamu ikut? Iya ikut. Kalau Lebaran disini sama keluarga 
papah jadi lebih menghargai gitu. 

++ RP 
KP 

PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Reperesi 
& Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

92. Terus merekanya? Ya fine-fine aja, cuman mereka maunya thu 

aku thu ikut Sholat tapi aku nggak mau.  
   

93. Sekedar nemenin aja nggak 
mau? 

Enggak. ++ RP 
KP 

PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Reperesi 
& Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 
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94. Berarti jaga rumah ya sama 
adik-adik. 

He’eh. ++ RP 
KP 

PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Reperesi 
& Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

95. Kalau dari budhe yang sekarang 
tinggal bareng, budhe dari 
mamah ya? 

Papah.    

96. Itu perlakuannya ke kamu 
gimana? 

Judes, malas tahu    

97. Maksudnya malas tahu? Kayak aku misalnya sakit kan aku masuk 
rumah sakit, nggak peduli gitu.  

   

98. Terus yang ngerawat kamu 
siapa? 

Adik (tertawa kecut) sama diri sendiri. Kayak 
tahun kemarin kan 2018 kan aku tifus tapi 
cuman adiknya papah yang terakhir yang 
jengukin sama suaminya itu pun sebentar, 
yang paling lama thu saudaranya mamah. 
Tapi yang jaga diri sendiri thu aku tapi adik 
juga bantu gitu.  

   

99. Kenapa nggak ikut budhe dari 
mamah? 

Kan kerja juga, kan punya usaha jadi..    

100. Kenapa kamu memutuskan 
tinggal sama budhe yang dari 
papah? Atau memang dititipin 

Kalau rumah yang kami tinggali itu rumahnya 
budhe. Jadi budhe punya rumah 3, 1 yang 
budhe tempati, 1 anaknya yang tempati, nah 
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sama papah kah atau? 1 ini aku yang tempati. Jadi beda rumah. 

101. Kalau mamah papah pulang 
tinggalnya juga disitu? 

Iya.    

102. Terus cara kamu menyesuaikan 
dirinya dengan perbedaan 
agama kedua orangtuamu itu 
gimana? 

Menghargai aja sih. Kalau papah Sholat aku 
lebih seneng, aku berpikir keselamatan 
bukan aku, dari papah sendiri. Tapi 
kerinduan ku pengennya papah ikut juga. 

+++ RP 
KP 
PL 

PD 2 
PD 3 
PD 5 

 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi, 
Kompensasi & 

Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan, 
Mengarahkan 

Diri, Sikap 
Realistis &  

103. Kenapa? Kalau ke Gereja bareng mamah, adik 
berdua, berempat thu jadinya kayak lihat 
satu keluarga kayak kalau aku lihat thu 
kayak iri gitu lho.  

++ PL 
PD 7 

PD 10 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Sikap 
Subjektif  

104. Perasaan itu munculnya dari 
kapan sampai kapan? 

Itu dari aku kelas 6 SD sampai sekarang. 
Sampai sekarang pun kalau aku lihat kayak 
aku iri gitu (berkaca-kaca) 

++ PL 
PD 7 

PD 10 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
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Penyesuaian 
Diri – Penolakan 

& Sikap 
Subjektif 

105. Kamu pengennya bareng-
bareng? 

Bareng-bareng soalnya apa ya, nikmat gitu 
rasanya. 

++ PD 10 
 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Sikap 

Subjektif 

106. Pernah nggak kamu curhat ke 
mamah mu atau papah mu 
tentang....? 

Enggak.  + PL 
RP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

107. Kenapa? Aku takut papah sama mamah ku pikiran, 
nggak mua membebani mereka. Mereka 
sudah banyak berkorban, terus aku mau 
kayak gini kan nggak mendewasakan diri 
banget gitu. Ya aku cuman bisa doa ajalah. 

+++ PL 
RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 
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108. Pernah nggak curhat masalah 
itu kesiapa gitu, saudara.....? 

Sama teman dekat, kalau sama saudara aku 
nggak berani. Soalnya apa ya, saudaranya 
mamah ya gitu juga, kolot kolot juga jadi 
males. Aku pribadinya orangnya nggak suka 
kolot, nggak suka diatur dan nggak suka 
mengatur gitu aja. Kayak nggak terlalu suka 
ribet, ya aku orangnya ribet tapi nggak suka 
yang terlalu ribet-ribet banget gitu lho, hidup 
yang ribet banget. 

++ PL 
RP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

109. Kalau ke adik pernah cerita? Enggak.    

110. Kenapa? Dia itu lebih tertutup, aku sama adik kurang 
begitu dekat. 

   

111. Adiknya cewek apa cowok? Cewek semua. Kalo yang ketiga sama yang 
kedua lebih deket, aku yang ya mungkin 
karena aku pemikirannya yang sudah apa ya 
kayak aku mikir 10 langkah kedepan thu 
kayak gimana tapi kalau adik ku kan 
orangnya nggak suka kayak gitu, mereka 
lebih suka gaya hidup yang kekinian gitu. 

   

112. Kalau adik mu sendiri nggak 
pernah cerita juga? 

Enggak, mereka thu cerita paling kalau lagi 
ada cowok nah itu baru cerita. 

   

113. Komunikasinya itu? Ho’oh    

114. Nggak pernah tanya-tanya 
mamah papah kok beda agama 
kak atau gimana gitu? 

Enggak.    

115. Pernah nggak tanya kok 
keluarganya papah kayak gini? 

Pernah.     

116. Itu tanyanya gimana? Itu waktu aku masuk rumah sakit. Jadi tahun    
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kemarin aku masuk rumah sakit itu biayanya 
sudah berjuta-juta, mamah lagi nggak ada 
duit, terus sudah telpon adiknya papah minta 
pinjamkan duit aja ya kayak gitulah. Terus 
aku masih ditahan di rumah sakit dan itu 
infus ku sudah habis jadi kayak jadi 
darahnya sudah keluar-keluar gitu terus 
cairan infusnya sudah sedikit gitu tapi aku 
masih disitu. Jadi kalau belum banyar nggak 
boleh dilepas, mau sampai kamu cairannya 
dah habis ya tetep nggak di lepas. Jadi ya 
merasa sakit juga sih. Terus saudaranya 
papah thu aku telpon-telpon thu mereka 
nggak angkat-angkat, mereka cuman bilang 
nanti ya ini masih sibuk. Kayak aku butuh 
pertolongan, tolong bayar ini biar aku cepet 
keluar, bukannya aku sembuh tapi malah 
tambah sakit gitu lho. Dan papah sama 
mamah thu disana bercek-cok gitu gara-gara 

uang. Terus mamah bilang “Kok saudara-
saudara mu nggak pernah bantu?” gitu, 
“Dulu ingat nggak waktu mereka butuh uang 
datang ke saya, itu nangis minta uang pun 
saya bantu. Tapi pada saat anak saya begini 
butuh duit kok nggak dibantu gitu.” Adik saya 
denger kayak gitu, dia mungkin kasihan lihat 
saya juga kali. Kayak apa ya, kakak pertama 
saya lagi sakit, butuh duit tapi kok kayak 
seperti ini keluarga papah gitu lho. Dia 
langsung keluar langsung nangis, aku telpon 
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mamah, aku nangis, aku bilang “Mah kalau 
memang nggak bisa bayar, saya mau 
ngutang saja disini toh saya telpon saudara-
saudara papah nggak dibantu nggak papa.” 
saya bilang gitu. “Ya ini memang salah saya 
sendiri, nggak bisa jaga diri sendiri, nggak 
bisa rawat diri sendiri sampai saya sakit.” 
sampai berapa juta pun nggak bisa dibayar 
gitu. Terus mamah bilang “Udah cabut aja, 
lari dari situ!” Terus adik nangis, tetep nangis 
dia, jadi dia orangnya thu nggak bisa 
mengeluarkan isi hatinya jadi dia cuma di 
pojok terus nangis. (Mata berkaca-kaca, 
nada bicara sedikit sengau, muka memerah, 
lebih sering melakukan penekanan dengan 
tangan) 
Ya gitu, sakit hatinya aku juga disitu juga tapi 
karena ya cuman “heeeh (menghela nafas)” 
dah itu hilang aja kali keluarga papah nggak 
kayak gitu, aku cuman positif, (mereka) 
enggak gitu. Tapi satu khawatirnya thu 
besok aku punya pasangan hidup apakah 
bisa terima aku gitu lho dengan latar 
belakang aku yang seperti ini. 

117. Terus akhirnya kamu keluar 
rumah sakitnya gimana? 

Ya akhirnya aku tepon mau tidak mau telpon 
adiknya mamah (suara menjadi semakin 
sengau), sepupunya mamah untuk bayarin. 
Sebenernya aku nggak enak, jarang ketemu 
sama dia kan dan aku lebih sering sama 
saudara papah. Nanti dibilang “Loh saudara 
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papah kok nggak bantu?” gitu, ya aku malu 
juga sih sebenernya (suara sengau, 
pandangan mata beralih) sepupu satu 
kalinya mamah tapi karena ya mau nggak 
mau akhirnya telpon minta tolong.  

118. Akhirnya bisa keluar? Bisa keluar. Yang harusnya jam 12, aku 
keluar jam 11 malam. 

   

119. Jam 12 siang harusnya? He’em. Ya itu sakit hati ku juga sih 
sebenernya tapi ya dah (menghela nafas) 
nggak mau ingat-ingat rasanya. 

   

120. Terus kira-kira ada 
permasalahan lain nggak 
tentang beda agama? 

Ehm, dibilang Kristen thu Yesus thu apa.    

121. Sama? Sama saudara papah. Kayak apa ya, kayak 
Papi Abi bilang “Kamu thu Yesus thu ada di 
hatimu.”, langsung dia ketawa “Hah Yesus? 
Hahaha.”, jadi kayak ya sakit hatinya disitu. 
Terus kayak nggak dimasukin dalam grup 
berarti kan kami bukan termasuk bagian 
keluarganya. 

   

122. Terus kalau lebaran kamu masih 
sering dateng kesana, sowan 
kesana? 

Tiap tahun, lebih menghargai dan aku setiap 
2 tahun sekali thu nyekar eyang karena 
mereka yang rawat aku dari kecil. Ya aku 
cuma mengahragai mereka, menghargai aja. 

++ RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 
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123. Terus dari kondismu saat ini nih, 
keluarga sendiri beda agama, 
dari keluarga besar juga 
mungkin penerimaannya susah, 
kamu memaknai kejadian ini 
seperti apa? 

Besok-besok jagan dapet orang (pasangan) 
yang beda agama (suara sengau dan lirih). 
Lihat sukunya, bukan sukunya,  lihat 
pribadinya dulu, terus sukunya suku dari 
mana. Bukan kolot tapi kita lihat budayanya 
gimana, lalu keluarganya latar belakangnya 
seperti apa. Enggak papalah miskin asal 
mau terima apa adanya gitu wong kita juga 
bisa cari uang kok. Soal terima apa adanya 
thu susah dicari, karena orang yang bener-
bener ikhlas thu susah.  Yang bener-bener 
kayak apa ya, menerima terus mengakui itu 
susah karena pasti mereka menyangkal, 
bisa menyangkal. Terus yang kelima itu apa 
ya, lihat kebiasaan merek thu seperti apa. 
Apakah kalau dia bener-bener taat sama 
Tuhan, pastinya deh dia bisa mengasihi 
orang lain. Kalau taat hanya sekedar 
kewajiban, aku nggakmau. 

++ RP 
KP 
PB 

PD 3 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi, 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan & 

Kemampuan 
Belajar 

124. Menurut mu, pernikahan beda 
agama thu gimana? 

Terang dan gelap, nggak bisa bersatu. Mau 
ini terang dikasih masuk gelap tetep jadi 
terang, mau gelap dimasukin terang tetep 
jadi terang. 

+++ PL 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Kemampuan 

Belajar 

125. Ehm, kira-kira kamu masih ada 
yang ganjel apa lagi? 

Eh apa ya?    
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126. Dikeluarin aja nggak papa. Eeh, keluarga mamah sama papah sih. 
Mamah thu cuman dimanfaatkan gitu, papah 
itu juga cuman dimanfaatkan juga.  

   

127. Maaf menyela, mamah sama 
papah kerjanya apa? 

Mamah anggota DPRD, papah kontraktor 
tapi papah mau nyaleg karena permintaan 
dari masyarakat. 

   

128. Oooh oke, terus? Yaa, kalau dari keluarga papah thu kalau 
mereka lagi ada butuhnya aja (penekanan 
nada bicara sedikit marah) baru dateng, baru 
baik-baik, terus apa ya, saat minta tolong 
baik-baik kasih duit, kayak nyuap gitu. Ya 
pernah sih aku minta uang 50.000 aja 
karena aku belum di kasih uang sama 
mamah kan, minta sama adiknya papah 
yang terakhir thu kayak “Loh kan mamah mu 
banyak uang, kenapa kamu nggak minta 
disana?”. Ya kayak gimana ya, (1) munafik, 
(2) kelakuan kok kayak gini, nggak bisa 
dikata-kata lah. Kok kayak gini? Saat butuh 
uang ke mamah, tapi saat kami butuh 
bantuan kok nggak ada gitu. Dan kalau 
memang mereka nggak anggap diri kami it’s 
okay, ya udah tinggal bilang, kami akan 

menjauh gitu tapi kami akan tetap hargai 
gitu. 
Apa yang masih mengganjal thu, ngapain 
munafik gitu. Terus kami ada disini biar kami 
lebih dekat sama kalian tapi kamu nggak 
dianggap gitu? 
Kalau dari mamah sih, kan mamah 8 
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bersaudara. Yang masih bisa berjuang thu 
masih ada 3, saudara-saudaranya thu kayak 
malas tahu semua gitu. Jadi yang masih bisa 
berjuang itu mamah, kakaknya mamah yang 
pertama sama kakaknya mamah yang 
kedua, mamah itu anak keempat, anak yang 
ketiga thu nggak kerja. Jadi keluarganya 
mamah yang masih berjuang thu ya 3 ini, 
adiknya mamah thu nggak ada yang 
pengertian. Jadi banyak keperluan keluarga 
yang penuhin ya bertiga ini, jadi yang 
dibutuuhin sama mamah sendiri itu 
terbengkalai gitu.  

129. Kamu pernah nggak dikasih 
pengertian sama mamah mu? 

Pernah kalau adat Toraja thu kayak gini, tapi 
logikanya aku nggak gini juga. 

   

130. Kalau papah pernah kasih 
pengertian nggak? 

Enggak, kalau papah thu orangnya cuek, 
judes, jutek. 

   

131. Ke kamu? Ya, tapi kalau sekali kita minta pendapat, dia 
kasih pendapat. Papah thu introvert. 

   

132. Kalau dulu pernah dikasih 
pengertian nggak kalau ee 
mamah kan dulu akhirnya 
pindah agama kan. Itu dikasih 
pengertian nggak?  

Mamah yang kasih pengertian.    

133. Gimana kasih pengertiannya? Mamah nggak kuat, faktor dari agamanya, 
faktor dari keluarga papah juga yang 
menekan mamah kayak gitu. 

   

134. Memang waktu papah ngenalin 
mamah ke keluarga papah 
emang diceritain nih lho dulu 

Enggak, nggak tahu. Kalau pada saat 
mamah dikenalin thu pada saat kami dah 
lahir semua  
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agamanya.... 

135. Berarti waktu dah ada anak baru 
dikenalin ke keluarga masing-
masing keluar gitu  

Ini awalnya gara-gara cinta doang, akhirnya 
karena mereka berdua nggak berani, nekad 
nikah, setelah punya anak baru kenalkan. 

   

136. Kira-kira kalau kamu besok mau 
nggak? 

Nggak mau.    

137. Ada lagi yang pengen kamu 
sampaikan? 

Ya aku inginnya thu punya keluarga yang 
bener-bener satu gitu. Ya pastilah setiap 
anak thu pengen orangtuanya nggak beda. 
Ya kita nggak tahu mungkin beda tapi masuk 
surga sama-sama, ya kita kan nggak tahu 
karena itu rahasia Tuhan. 
Tapi yang inginkan saat ini merasakan 
duduk di Gereja, satu keluarga, itu yang 
paling aku rindu. Dan aku paling rindu thu 
pada saat apa ya, keluarga besar thu 
menghargai kami.  

+++ PL 
RP 

 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Represi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri –  

138. Kamu ingin itu? Iyaa, cuman masih aku kubur-kubur aja dulu.  +++ PL 
RP 
KP 

 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  

139. Kamu merasa susah nggak 
menyesuikan dirinya? 

Agak susah sih karena kita harus mengenal 
pribadinya mereka juga. Soalnya pribadinya 
orang kan beda-beda, jadi kalau untuk 

+++ PL 
RP 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
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sedikit memahami ya gitu lah. Kadang salah 
paham, kadang salah kaprah tapi ya dibawa 
santai aja, nggak usah terlalu. Kadang 
memang pikiran cuman ah ngapain dipikirin 
toh hidup ku sudah bagus kok.  

PB 
PD 2 
PD 3 
PD 4 
PD 5 

Penolakan, 
Represi, 

Kompensasi & 
Perubahan 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan, 
Menempatkan 

Diri, 
Kemampuan 

Belajar & Sikap 
Realistis 
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VERBATIM WAWANCARA TAHAP KEDUA 

 

Subjek D 

Tanggal 18 Maret 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Diva agamanya apa? Katolik    

2. Sudara – saudara sama ayah 
ibu? 

Ayah Islam lainnya Katolik    

3. Latar belakang pembagian 
agamanya gimana? 

Latar belakangnya itu mungkin kita di 
ajarinnya agama Katolik jadi misalnya aku 
ikutnya nenek, kebetulan nenek agamanya 
juga Katolik jadinya aku juga ikutnya Katolik 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

4. Kalau kakak – kakak tau ga? Paling ya karna mungkin dulu mama sama 
bapak nikahnya Katolik jadi anak – anaknya 
harus ikut Katolik gitu 

   

5. Harus? Harus    

6. Kalau dari keluarga besar 
sendiri perlakuan atau reaksinya 
ke Diva sendiri gimana? 

Keluarga besar kalau ke Diva itu ya...    

7. Dari mama? Dari mama ya biasa aja maksudnya kan ya 
pasti nerimanya soalnya kan kita sama – 
sama Katolik terus kalau dari papa juga tetep 
nerima karna ya kayak keluarga besar tu 
menghargai gitu lho kak. Terus tu ya gatau 
kayak ngehormatin bapak sama mama aja 
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gitu mungkin karna bapak sama mama yang 
sama – sama anak pertama gitu ya jadi 
dirasa kayak di hormati gitu lah 

8. Oh tetuanya di keluarga gitu? He’e tetuanya    

9. Kalau misalkan dulu sejarahnya 
pernikahan mama sama papa 
gimana? 

Pernikahannya jadi ya gimana ya? Ceritane 
gitu? 

   

10. Iya ceritanya Ya katanya mama sama bapak ketemu terus 
jalan ke Simpanglima terus habis itu kan 
sempet ga dapet restu karna beda agama 
kayak gitu kata mama sama bapak soalnya 
ibunya mama itu ga mau ya ibunya bapak 
juga ga mau kalau beda agama soalnya kan 
sama – sama yang kentel ya ga bukan, 
bukan bukan yang gimana ya tapi tetep 
kayak teguh gitu lho sama – sama 
berpegang, prinsipnya kuat begitulah. Terus 
dulu kalau bapak main kerumahnya mama 
itu pasti ya dimarahin gitu sama mama kayak 
eh sama mamanya mama dimarahin opo 
mbok ojo gitu lho mbok jangan, mbok ngolek 
sing liya ngomong gitu 

   

11. Yang dimarahin mama atau 
bapak? 

Ya mama. Mama kadang juga bapak 
katanya dilempar panci kayak gitu (ketawa) 
Terus kalau yang orangtuanya bapak sendiri 
sih aku kurang tau tapi aku ngertinya kalau 
itu dulu juga ga patio direstuin. Terus dulu 
nikahnya pun kan nikah Katolik soalnya 
mama maunya nikah Katolik terus habis itu 
katanya dulu ga ada misanya gitu mbak, jadi 
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cuma ya mungkin kayak ijabnya aja terus ya 
gitu bapak juga ga mau masuk Gerejanya, 
jadi cuma kayak di aulanya aja gitu lho ga 
masuk Gereja. 
Ya gak papa nikahnya Katolik, tapi aku ga 
masuk Gereja mungkin gitu. 
Selanjutnya kan ke anak – anak gitu ya kak? 

12. Iya – iya Dulu pun aku dari bapaknya eh ibunya 
bapak, nenek dari bapak itu dapat mukena 
terus sering diajak ke musolah sering diajak 
ke Masjid terus bagi takjil kayak gitu – gitu 
makaya emang kita ya kalau lagi jumatan 
kita bagi kayak gitu, bagi makanan, terus 
kalau misalnya lagi ramadhan kita ya kasih 
takjil terus habis itu kalau dari neneknya 
mama ya kita diajak ke Gereja kayak gitu 
jadinya kita dua agama tapi nanti tinggal 
gimana ya milih sih milih cuma kita tetep 
digiringnya ke Katolik gitu lho 

+++ KP 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

13. Digiringnya sama mama? Sama mama    

14. Kalau papa? Papa sebenernya ya    

15. Ga mencoba menyeret salah 
satu? 

Enggak, jadi kayak bebasin aja gitu tapi ga 
ada kayak percobaan 

   

16. Pernah ga kamu istilahnya coba 
– coba pengen tau Islam kayak 
gimana? 

Taunya tanya – tanya tok paling sama 
bapak, jadi misalnya kayak tadi malem gitu 
bapak ngomong moso opo bapak omong-
omongan kan kita punya kura – kura 
dirumah kan makan gitu yo bapak moso 
omong-omongan sama kura – kura lha po 
bapak nabi Sulaiman yang bisa ngomong 

++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 



218 

 

 

 

sama hewan. Lha po bapak nabi Sulaiman 
Yo aku ngomong lho nabi Sulaiman itu apa? 
Siapa gitu? Itu sing bisa ngomong sama 
hewan ngoong kayak gitu ya paling Cuma 
kayak gitu – gitu tok istilah – istilah Muslim 
gitu aku tanya sama bapak 
Terus kalau Sholat ied itu buat apa gitu  

Diri – Emosi 
Stabil, 

Penerimaan, 
Mampu 

Mengarahkan & 
Kemampuan 

Belajar 

17. Kalau gitu tetep dibahas berarti? 
Istilahnya terbuka? 

Terbuka, tetep ngasih tau    

18. Kalau misalkan pernah ga sih 
bapak tanya misalkan eh ki opo 
toh kok kudu ngene – ngene 
istilahnya tanya – tanya agama 
Katolik pernah ga? 

Ya pernah juga kak, misalnya apa ya kayak 
kemaren ada oh ada rabu abu yang 
batuknya dikasih abu itu bapak tanya lho kok 
rabu – rabu neng gerejo? He’e rabu abu. 
Opo kui? Apa nek itu rangkaian paskah 
kayak gitu. Oh yowes gitu 

++ KP 
PD 1 
PD 2 
PD 3 

 

Bentuk  
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

19. Kalau dari saudara – saudara 
mama papa sendiri gimana? 
Dalam istilahnya proses 
menerima kenyataan kalau 
keluarganya papa beda agama? 

Ya nerima aja gitu sih kayak mereka ya 
emang menghormati aja gitu kak kalau 
misalnya ada mau acara dirumah ya 
misalnya bapak ada pengajian di rumah ya 
keluarga tetep dateng, keluarga mama tetep 
dateng gitu kalau misalnya keluarganya 
mama eh misalnya mama ada kayak misa 
nenek gitu misalnya ya keluarga bapak juga 
ada dateng gitu tetep kita saling 
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menghormati 

20. Menjaga hubungan ya? Iya menjaga hubungan ga ada crash – crash 
gitu 

   

21. Terus kalau dari lingkungan 
sendiri? Lingkungan tetangga, 
temen kuliah atau lingkungan 
dari pemuka – pemuka agama? 
Ada respon kah dari situ?  

Mungkin dari lingkungan rumah itu kan kalau 
lingkungan rumah aku kan kebanyakan 
Muslim, terus ya bukan kayak kompleks 
rumah sih, ga perumahan tapi kan tetep 
kebanyakan Muslim itu terus aku ngomong 
sama mama “mah, mbo pelihara anjing” 
ngomong kayak gitu. “eh yo ojo to lha ngko 
ndak ribut” ngomong kayak gitu “ngko ndak 
wargane ribut” kayak gitu “oh yawes, oh iyo 
aku lali” ngomong gitu 
Terus kalau dari pemuka agama yo paling 
misale bapak kan di rumah RW kak jadi kan 
pasti rumah di datengin banyak kalangan 
gitu kan terus pernah tu ke rumah, aku di 
rumah sendirian di datengin sama kyai – kyai 
banyak gitu orang –orang pakai baju putih – 
putih pakai sorban terus ndelalahe aku tu 
pakai celana kolor pendek aku ngomong 
sama bapak, “pak tadi di cari sama kyai – 
kyai katanya mau ngurusi Masjid” gitu “oh 
yawes to gini gini gini, lha kamu pakai baju 
apa?” lha ndelalahe aku pakai celana 
pendek “sesok ojo nganggo maneh” bapak 
mungkin ngirane kok nda sopan gitu kan di 
depan kyai “oh ya” 

++ KP 
PD 2 
PD 3 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan, 
Mengarahkan 

Diri & 
Kemampuan 

Belajar 

22. Kalau tanggepan dari tamu – 
tamu itu? 

Biasa aja    
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23. Kalau dari teman – teman? Dari teman – teman ya    

24. Kayak misalkan teman- teman 
tau kalau orangtuanya diva beda 
agama? 

Yo kayak paling Cuma tanya apa nda 
kasihan bapak sendirian kayak gitu tapi ya 
paling enggak pada ngomong “yo enak to 
ba’da ne dua kali (ketawa) 

   

25. Kalau kamu dapet reaksi kayak 
gitu gimana? 

Ya kalau tanggepannya positif ya aku 
nanggepinnya positif. Kalau merekanya 
guyon ya aku jua guyon. Kalau mereka 
ngeritik gitu kayak “apa nda kasihan” terus 
“kamu ga mau nemenin bapak” misalkan 
kayak gitu ya aku ngomong “yaudahlah 
garek dijalani” 

   

26. Kamu pernah ga ditanyain 
selain aku kayak gini? 

Enggak sih    

27. Kalau ditanyain gini gimana 
perasaanmu? 

Ya nda papa (ketawa) 
Kakak kan Cuma ya mau tau aja 

+ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

28. Dari kamu sendiri cara 
menyesuaikannya gimana? 

Misalnya kalau buat bapak kan kalau 
menyesuaikan lewat agama ga bisa 
maksudnya aku ga bisa ikut bapak ke 
Muslim gitu Cuma aku nyenengin bapaknya 
tu dengan aku ikut ke karangtaruna ya aku 
ikut soalnya aku ya tau kalau aku gabisa 
nyenengin bapak lewat kayak misalnya aku 
pindah ke Muslim atau gimana kan gabisa 
nek ga ya nek Ramadhan aku nemenin 
puasa terus nyiapin buka kayak-kayak gitu, 
nyiapin sahur terus kalau buat mama ya 

++ KP 
PD 2 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 
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sudah sama (ketawa) Realistis 

29. Kalau kayak family time gitu 
ngobrolin apa? 

Paling liburan kayak “ayo ke sini” kayak gitu-
gitu tok. 
Oh dulu bapak ngajak ke Masjid agung “ayo, 
meh ba’da liat payunge” (ketawa) bapak 
nanti Sholat kita nya lihat-lihat 

+ PD 2 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan 

30. Mama papa pernah curhat ke 
kamu mungkin cerita kok 
keluargaku beda agama? 

Paling yang terbuka mama sih, tu yang 
paling sering kalau misalnya minta ke Kerep 
terus kalau ke kerep kan ada janji 
perkawinan ijabnya diteguhkan lagi gitu lho 
mbak terus kita yang ulangtahun di bulan itu 
berdiri di doakan sama romo nya. 
Lha kan mama sama papa ulang tahun 
Desember kalau Desember gitu kalau ada 
pembaharuan janji perkawinan mama nda 
berdiri soalnya kan nda ada yang ndampingi 
terus mama ngomong “kuwi mau bapak 
tadinya ajak aja” “bapak apa mau?” kan 
bapak nganterin gitu “bapak apa mau? Kan 
bapak ya tidur di mobil” “yoweslah” kalau 
enggak ya ngomong “enak ya kalau ke 
Gereja bareng-bareng bapak nda Cuma 
nganter aja” 
Sebenernya kalau nda pembaharuan janji 
gitu nda papa itu kayak di teguhkan lagi gitu 
lho kak 

++ PL 
KP 

PD 2 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan, 
Mengarahkan 
Diri & sikap 

Realistis 

31. Berarti sebenernya nda ada 
masalaj? 

Iya ga masalah tapi Cuma pengen lah +  Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  

32. Kira – kira menurut kamu apa Ga ada sih kak kayaknya.    
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yang sedikit atau bahkan 
mengganjal dengan kondisi 
mama papa beda agama? 

Contohnya gimana? 

33. Ya mungkin kayak “aku pengen 
bareng-bareng” 

Oh ya ada paling kayak ke Gereja gitu kan 
bapak anter aja terus pulang kalau kita 
selesai nanti di jemput lagi, terus nanti 
misale ada satpam gitu datengin bukain 
pintu terus lihat bapak pulang, “lha bapak ga 
ikut?” “enggak bapak emang ga ke Gereja”  
Aku mikirnya kalau di tanya orang-orang aku 
ya bingung to kak jawabannya gimana ya 
keluhannya sih cuma ya pengen ngajak 
bapak ke Gereja, cuma ya ga bisa prinsipnya 
udah teguh semua, lagian kan bapak 
Muslimnya yang taat. Aku udah lihat bapak 
taat di agamanya aku juga ga bisa minta 
bapak buat ikut aku gitu lho, yang penting 
bapak yang Muslim tu ya taat aku pernah 
bilang sama bapak “bapak ga pernah Sholat 
to? mbo Sholat” aku mikirnya nda papa beda 
yang penting teguh, yang penting taat sama 
agamanya masing-masing jangan KTP 
doang. Ga papa Tuhannya beda yang 
penting kamu ber Tuhan, kita ber Tuhan 
nantikan kita disana bareng-bareng 

++ PL 
KP 

 
PD 1 
PD 2 
PD 3 
PD 5 

 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – , Emosi 

Stabil, 
Penerimaan, 
Mengarhakan 
Diri & Sikap 

Realistis 

34. Pernah ga sih ngerasa ke 
ganggu banget “ih apa sih 
tanya-tanya” kayak kepo gitu? 

Ya pernah, padahal tu kita jalaninnya aja 
biasa aja yang penting kita sama – sama kan 
kalian liatnya dari luarnya aja kalian kan ga 
tau kita kalau di rumah kayak gimana, apa 
kegiatan di rumah tu kayak gimana, kalau 

+ PD 2 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan 
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ada pengajian ya kita open, kalau ada misa 
ya kita juga open lah ibaratnya kayak gitu 

35. Mungkin pernah ga sih 
memunculkan reaksi kamu 
sampai sebel banget gitu pernah 
ga? 

Enggak, juga ga ada yang tanya – tanya 
sensitif gitu lho kak, yang arogant juga ga 
ada 

   

36. Terus kenapa kamu milih 
Katolik? 

Soalnya enak aja gitu kak, aku mikirnya 
kalau Muslim itu kayak ya mben dina harus 
Sholat lima kali (ketawa) kan dulu mikirnya 
kayak gitu, terus harus puasa sebulan, 
padahal di Katolik juga ada puasanya, terus 
pokoknya kalau aku mikirnya kalau Muslim 
itu kayak yang gimana ya, ga mau ah, aku 
ga mau ikut Muslim. Lagian aku juga dari 
kecil aku sama neneknya mama eh 
mamanya mama. Ibunya mama tu Katolik 
jadi kan dari kecil aku lebih sering ikut ke 
Gereja daripada ke Masjid jadi lebih 
kenalnya juga lebih kenal Katolik 

++ PD 2 
PD 4 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan & 
Kemampuan 

Belajar 

37. Kalau besuk cari jodoh 
pengennya yang Katolik atau 
non Katolik? Kamu memandang 
pernikahan beda agama tu 
kayak gimana sih? 

Ribet + PL 
PB 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Perubahan 

38. Ribetnya kayak gimana tuh? Ga Cuma ribet di kitanya tapi juga ribet di 
keluarganya masing – masing 

+ PL 
PB 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& PErubahan 

39. Di kita itu maksudnya? Maksudnya di misalnya mama sama bapak 
itu kan yang ngejalani ribet, keluarganya 

+ PL 
PB 

Bentuk 
Penyesuaian 
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masing-masing pun juga ribet, kayak gitu 
lho. Iya kalau keluarganya mau maksudnya 
nerima kalau enggak kan susah malah nanti 
keluarganya keluarga yang cowok sama 
cewek ga bisa nyatu gitu kan malah ga enak 
hidupnya mending cari aman aja 

PD 4 Diri – Penolakan 
& Perubahan 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Kemampaun 
Belajar 

40. Kalau posisimu sebagai anak 
yang memiliki orangtua beda 
agama,pandanganmu gimana? 

Ya ga papa, maksudnya ga papa boleh beda 
yang penting bisa menggiring anak-anaknya 
biar taat ke agamanya gitu lho, jangan bikin 
anak-anaknya bingung. Aku sendiri gitu 
mama sama bapak beda, ya mama sama 
bapak tu walaupun beda pun, mereka tetep 
ngasih contoh buat aku kalau mereka itu 
memang taat ke agamanya masing-masing 
jadi kalaupun nanti anaknya di suruh memilih 
mau ikut bapak atau mama mereka kan pasti 
milihnya waktu dah gede nanti kalau mereka 
udah milih pun entah ikut bapak atau mama 
mereka tu ada contoh. Kalau misalkan ikut 
bapak ya contohnya bapak tu ta’at, kalau ikut 
mama ya mama tu ta’at jadi ya mereka tu 
tetep ada di keta’atannya gitu lho. Ga papa 
agamanya beda yang penting didik anak 
buat taat sama agamanya. Soalnya kan 
kalau ga taat sama agamanya kan resikonya 
ya (ketawa) 

+++ KP 
PD 2 
PD 3 
PD 4 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan, 
Mengarahkan 

Diri, 
Kemampuan 

Belajar & Sikap 
Realistis 

41. Kamu memaknai hidupmu 
dengan kondisi seperti ini tu 

Aku jadi lebih banyak mengenal dunia ga 
Cuma dunia ku ga Cuma Katolik  aja gitu aku 

++ PB 
PD 1 

Bentuk 
Penyesuaian 
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gimana? Dengan kondisi 
orangtua yang beda agama 

bisa tahu dunia Islam juga PD 2 
PD 3 
PD 4 

Diri – Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan, 
Mengarahkan 

diri & 
Kemampuan 

Belajar 

42. Kamu mensyukuri itu? Ya bersyukur ++ PB 
PD 1 
PD 2 
PD 3 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Perubahan 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan, 
Mengarahkan 

diri & 
Kemampuan 

Belajar 

43. Pernah merasa kayak menolak 
gitu ga sih? 

Enggak sih, aku ya terima-terima aja + PD 2 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan 

44. Kamu dikasih pengertiannya 
sama orangtua gimana? 

Dikasih pengertian ya gimana ya, kita tu 
kasih pengertiannya lebih ke aksi ya 
misalnya dulu waktu ibunya bapak ga ada itu 
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kan pasti ada pengajian di rumah selama 
beberapa hari gitu kan kak. Pengajian terus 
kayak loh dulu waktu SD aku waktu nenek 
ga ada tu, mikirnya “loh pengajian terus kok 
dirumah wae” gitu-gitu tapi kan dari situ kita 
di ajarin sama mama sama bapak buat buka 
rumah buat semua gitu lho jangan milih-
milih, toleransi. Lha kamu masa sama bapak 
aja bisa toleransi moso sama orang lain ga 
bisa 

45. Pesanmu buat kira-kira teman-
teman yang sekiranya sama 
istilahnya punya orangtua beda 
agama apa? 

Lebih mensyukuri sih kak. Teman-teman 
kalau punya orangtua beda agama kalau 
misalnya mereka pun beda agama sama 
pasangannya itu disyukuri soalnya kayak ya 
walaupun susah kedepannya tapi kan dari 
situ tu kamu bisa belajar banyak gitu lho. 
Kamu ga cuma lihat duniamu sendiri tapi 
kamu bisa lihat dunianya orang lain, bisa 
lebih belajar buat toleransi bisa belajar buat 
menghargai satu sama lain jadi itu tu kayak 
walaupun beda agama tu banyak pelajaran 
di dalamnya gitu jadi ya bersyukur aja gitu 
lihat hal positif di dalamnya. 

+++ PD 1 
PD 2 
PD 3 
PD 4 
PD 5 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan, 

Mengarahakan 
Diri, 

Kemampuan 
Belajar & Sikap 

Realistis 

46. Pernah ga kamu ketemu temen 
yang sama yang beda agama? 

Pernah sih    

47. Pernah cerita-cerita ga? Ya pernah sih, kayak temenku itu temen 
SMP bahkan sampai kuliah sih Cuma beda 
fakultas dan bapaknya Muslim ibunya 
kristen. Kemaren kan bapakna ga ada waktu 
SMA bapaknya ga ada terus dia cerita sama 
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aku, “loh” kan namanya inas. Dia ngomong 
sama aku “Div” eh aku tanya “loh ini mau 
dimakamin kapan?” kan bapaknya Muslim 
tapi di taruh di rumah duka di Dr.Cipto “ini 
meh di makamke kapan?” “belum tahu 
nunggu keluarga yang dari luar kota dulu” 
terus dia cerita tapi tu keluarganya yang 
diluar kota tu mitanya secata Muslim tapi 
mama kan mintanya secara kristen di apa 
namanya di kremasi soalnya kalau nunggu 
dari luar kota kelamaan, kasihan papa juga 
kan dia milikinya kayak gitu “kelamaan disini” 
terus aku mikir ya maksudnya mama sama 
papanya inas itu keluarganya ga saling 
nerima gitu lho jadi kan ada bentrok disitu 
kan kasihan kalau udah meninggal kayak 
gitu kan kasihan. Tinggal dimakamke, tinggal 
di kremasi apa tinggal di gimanain lah kan 
yasudahlah itu kan tinggal  terakhir hidupnya 
gitu lho kok ndadak di perdebatkan. Aku 
mikirnya kayak gitu. “terus gimana?” “ya ga 
tahu ini, kemaren ya keluarga yang dari luar 
kota ribut o ngomong kayak gitu kekeuh 
minta dimakamke” “oh yowes di doake aja” 
aku Cuma bisa bilang kayak gitu “di doake 
aja, bilang papamu ga usah mikirke yang ini, 
bilang pergi aja langsung berangkat ke sana 
aja ga usah mikirin yang di dunia” aku Cuma 
bilangnya kayak gitu. Terus akhirnya berapa 
hari tu yo ga sampai kayaknya besuknya itu 
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akhirnya di kremasi  

48. Itu temenmu itu ikut papa atau 
mama? 

Ikut mama    

49. Berapa bersaudara itu? Dua    

50. Saudaranya ikut mama juga? Iya ikut mama juga    

51. Udah sih gitu aja, nanti aku 
kontak kamu untuk ketemu 
kakak ya. 

He’em.    
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Subjek S 

Tanggal 19 Maret 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Oke, jadi wawancara kali ini 
pertanyaannya mungkin akan 
sama dengan pertanyaan yang 
sebelumnya, jadi nanti 
dijelaskan aja seperti kemarin. 
Mungkin nanti ada beberapa 
pertanyaan yang belum sempat 
aku tanyakan. Begitu ya. 

Ya Oke.    

2. Jadi kamu agmanya apa? Aku Katolik    

3. Kalau orangtua? Papah Katolik, mamah Islam.    

4. Saudara? Kakak dua-duanya Katolik.    

5. Dua-duanya Katolik berarti ikut 
papah. 

Ikut papah.    

6. Terus latar belakang pembagian 
agamanya itu gimana? 

Nggak dibagi-bagi sih kak, jadi terserah kita 
mau ngikut siapa. Dulu kan aku juga Islam, 
terus begitut masuk SD pindah Katolik 
sampai sekarang.  

   

7. Itu cara pengenalan agama oleh 
orangtua thu gimana? 

Kalau ke aku itu aku kurang tahu, tapi ke 
kakak-kakak ku itu dulu waktu SMP thu 
kedua kakak ku diajak ke Gereja sama 
papah ku tapi juga diajak ke Masjid sama 
eyang ku. Jadi kayak terserah kita gitu lho 
mau agama apa. 

+ RP 
KP 

 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri –  
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8. Kalau dari orangtua kasih 
pengertiannya gimana tentang 
agama Katolik seperti apa, 
agama Islam seperti apa? 

Pengertian, enggak sih kak. Eh itu paling ini 
cara ibadahnya thu lho kak, kan beda kan 
ya. 

   

9. Terus pernah nggak dijelasin 
kayak eh papah sama mamah 
thu agamanya beda, cara 
ibdahnya beda, tentang kondisi 
mereka itu thu menjelasakannya 
sama kamu gimana? 

Kalau dulu cuman nyeritain aja, nyeritain 
biasa terus ya mungkin karena dulu aku 
belum tahu apa-apa ya nggak tanya gitu lho 
ke mamah papah.  

   

10. Dewasanya ini? Dewasanya ini sih aku lebih terserah sama 
mamah papah sih, kalau misalkan nikah 
sampai sekarang meski beda agama tapi 
baik-baik aja yo nggak papa. 

+++ KP 
PB 

PD 2 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan & 
Sikap Realistis 

11. Itu sejarahnya pernikahannya 
mamah sama papah thu 
gimana? 

Jadi itu dulu mereka itu pacarannya udah 
beda agama. Terus latar belakangnya 
keluarga mamah ku thu memang Islam 
yang saklek gitu lho, memang Islam yang 
taatlah, terus kalau keluarga papah ku thu 
Katolik yang taat. Terus waktu papah ku 
mau nembung mamah ku itu thu papah ku 

kayak dikasih syarat sama eyang ku “Kalau 
kamu mau menikah sama anakku ya kamu 
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pindah ke Islam.” Tapi karena latar 
belakang keluarganya papah ku memang 
Katolik yang taat jadi eyangku dari papah 
ku thu nggak setuju soalnya kan beda 
agam, nah aku nggak tahu kenap kok 
papah ku thu memang bersikerasn mau 
sama mamah ku. Waktu papah ku 
ditantang gitu sama eyang ku papah ku 
cuman bilang “ya ya ya.” tapi nggak 
dilaksanain sampai sekarang.  

12. Terus akhirnya nikah dengan 
cara? 

Islam kayaknya, di KUA ikg.     

13. Terus itu cara ngucapnya 
gimana? 

Nggak tahu.    

14. Nggak diceritain? Aku cuman diceritain kalau nikahnya di 
KUA gitu tok. 

   

15. Terus kalau di KK? Kalau di KK masih sama sih agamanya, 
papah Katolik, mamah Islam. 

   

16. Oh bisa ya? Bisa.    

17. Berarti kakakmu dua-duanya 
Katolik ya? 

Enggak, kakak ku Islam aku Katolik. 
Awalnya memang aku Islam, tapi semenjak 
aku dapet KTP jadi aku ganti Katolik. 

   

18. Berarti di KK tulisannya juga 
Katolik? 

Katolik.    

19. Berarti macam-macam disitu? Iya.    

20. Waah bisa ya,  Iya ikg    

21. Terus tanggapannya keluarga 
besar selama kamu dalam kurun 
waktu usia ini gimana? Mungkin 

Kalau dari keluarga mamah ku 
tanggapannya biasa aja sih kak,  
maksudnya ya mungkin rumah tangga 
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tanggapannya gimana terhadap 
keluarga besar mamah atua 
papah mungkin terhadap 
kondisinya mamah papah? 

masing-masing jadi biarin mereka urusin 
urusan merek sendiri. Tapi kalau yang 
keluarganya papa itu kayak pendam suatu 
kekecewaan gitu tho. 

22. Mendemnya thu gimana? Yaa, kalau tante-tante ku sama budhe-
budhe ku itu karena aku yang agamanya 
Katolik sendiri jadi aku kayak sering dikasih 
petuah-petuah gitu sama budhe-budhe 
tante-tante ku. Kalau cari pasangan thu 
yang saling, jangan kayak papah sama 
mamah mu. 

   

23. Mesti bilang kayak gitu? Jangan 
kayak mamah sama papah mu! 

Iya.    

24. Berarti sikapnya ke kamu lebih 
kayak dinasehatin aja, nggak 
ada kayak “kamu beda” gitu 
enggak. 

Enggak.    

25. Terus kalau sama temen-temen, 
sama lingkungan rumah itu 
gimana? 

Kalau temen-temen biasa aja sih mereka, 
maksudnya mereka thu kayak lebih 
menghargai gitu tho karena kan jarang ada 
suami istri yang agamanya beda. Terus 
kalau yang lingkungan rumah itu karena 
aku SD kan udah Katolik, jadi aku kayak eh 
ada satu tetangga rumah ku anak kecil sih 
seumuran aku. Nah yang seumuran aku thu 
kayak pernah menghasut temen-temen ku 
yang di lingkungan rumah buat jangan 
temenan sama aku soalnya kataya aku 
nyembah patung gitu. 

+ KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

26.  Terus kamu gimana? Dari situ aku jengkel sih emang. Jadi kalau + KP Bentuk 
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aku nyembah patung thu urusan mu thu 
apa gitu lho, gimana ya, kalau misalnya aku 
nyembah patung nyembah berhala kan 
yang dosa aku sendiri terus itu urusan ku 
sendiri. Tapi thu ya mbok kamu nggak usah 

kayak menghasut temen-temen buat nggak 
temenan sama aku. 

PD 3 Penyesuaian 
Diri – 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

27. Kalau dari tetangga thu dari 
temen yang seusia aja? 

Iya yang seusia.    

28. Kalau misalkan dari yang 
lainya? 

Enggak nggak ada.    

29. Kalau mamah mu gitu atau 
papah mu pernah curhat nggak 
kayak “Eh enak ya kalau kita 
bareng.”  

Mamah ku sih nggak pernah soalnya kan 
kakak-kakak ku juga Islam. Terus kalau 
yang lebih kayak gitu thu mungkin aku, aku 
ke papah.Jadi  aku sering cerita ke papah, 
kalau ke Gereja kan selallu bareng keluarga 
lain yang punya 3 anak cowok sama bapak 
ibu. Nah itu kan kayak ya aku sering 
bayangin gitu lho kalau keluarag itu thu 
keluarga ku gtu kak. Jadi kayak aku lebih 
sering sambat ke papah ku masalah itu. 
“Enak ya pah kalau ke Gereja gitu sak 
keluarga, anak 3 bapak ibu.  

++ PL 
 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  &    

30. Kalau sama kakak pernah 
curhat kayakgitu nggak? 

Enggak    

31. Kenapa? Yaaa, nggak pernah aja sih.    

32. Pernah dapet perlakuan kayak 
beda gitu nggak, kayak 

Enggak, nggak pernah.    
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diperlakukan dari lingkungan 
karena orangtua mu yang beda 
agama? 

33. Caranya kamu menyesuaikan 
diri dengan perbedaan 
agamanya papah mamah thu 
gimana? 

Nggak sulit sih emang, karena kalau eyang 
ku sholat thu emang seringya di Masjid tapi 
kalau ngaji seringnya di rumah sih. Terus 
yang sering kayak misuh-misuh kayak 
mbatek thu papah ku sih, soalnya kan kalau 
ngaji kan emang nggak bisa pelan tho, nah 
papah ku th mesti ada omongan nggak 
enaknya gitu lho “ngaji kok banter-banter.” 
terus aku bilang “ya udah tho pah biarin 
aja.”  

++ RP 
KP 

PD 1 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 

Realistis 

34. Berarti kamu menghormati aja 
ya? 

Iya. ++ RP 
KP 

PD 1 
PD 3 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Mengarahkan 
Diri & Sikap 

Realistis 

35. Kalau pandangan mu sendiri 
terhadap pernikahan beda 
agama thu gimana? 

Aku kurang setuju sih, solanya kan kalao 
misalkan eeh ini pikiran ku sendiri ya kak. 
Jadi kalau misalkan ada suami istri yang 

+++ PL 
PB 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
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beda agama thu nanti cara didik anaknya 
thu pasti ya gimana ya, setiap agama kan 
punya cara ngajarin anak yang beda-beda, 
nah takutnya kalau semisalkna si suami 
ngajarinya pakai agama Katolik terus Istri 
ngajarinya sesuai agama Islam, nanti kan 
anaknya jadi bingung sendiri gitu lho, 
“sebenernya thu aku mau ikut yang mana 
tho?” 
Jadi kalau menurutku sih nikah yang 
seagama. Jadi kan suami istri thu punya 
pandangan yang sama. 

PD 4 
PD 5 

& Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri, 
Kemampuan 

Belajar & Sikap 
Realistis 

36. Kamu pernah nggak bingung 
kayak itu tadi? 

Enggak sih nggak pernah    

37. Terus kenapa sih dari Islam 
pindah ke Katolik itu? 

Jadi itu nggak ada paksaan, nggak disuruh 
sama siapun. Jadi waktu SD kan aku 
negeri, kalau SD negeri kan tiap masuk 
kelas 1 thu kan ada pembagian agama. 
Jadi kalau agama Katolik nanti ikut guru 
Katolik di lingkungan ini, kalau Islam di 
ruangan ini, kayak gitu katak gitu. 
Lha waktu itu ada guru agama Katolik thu 
tanya ke kelas ku “disini siapa yang 
agamanya Katolik?” terus aku ikut maju, 
padahal aku  nggak tahu agama Katolik thu 
gimana, doa-doanya gimana, lagu-lagunya 
juga aku nggak tahu kayak gimana, terus 
aku ikut maju. Terus kebetulan ada temen 
TK yang sekelas sama aku, nah pada 
bilang ke aku “Loh Sep kan agama mu 

++ KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 
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Islam kok ikut maju ke Katolik?” bilang gitu, 
terus aku bilang “Nggak papa nggak papa.” 
aku bilang kayak gitu. Nah dari situ aku ikut 
agama Katolik sampai sekarang. 

38. Tertarik sama pelajaran 
agamanya? 

Sebenernya kalau dibilang tertarik sih 
gimana ya, ya enggak sih kak karena aku 
masuk agama Katolik juga karena nggak 
disengaja gitu lho, karena memang aku 
mau maju dan disitu aku mau masuk 
agama Katolik, sisan nyemplung kaya gitu. 

+ PD 3 Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

39. Itu mamah sama papah nggak 
ada kayak penolakan gitu atau 
reaksinya seperti apa? 

Kalau menurut ku mungkin mamah kali ya. 
Ya mungkin kaget juga, waktu pertama kali 
aku minta dibeliin buku ajaran agama 
Katolik thu mamah ku thu bilang “Loh 
nopo? kayak gitu. Jadi mungkin kagetnya 
waktu diawal-awal aja sih aku ikut agama 
Katolik. 

   

40. Kalau eyang atau budhe gitu? Kalau dari eyang itu gimana ya sholatnya 
kan kenceng, jadi kalau pas Maghrib pas 
Isya’ kayak gitu thu mesti thu nyuruh aku 
ikut sholat tapi dulu sih waktu kelas 3 atau 4 
SD. Terus aku juga disuruh ikut pengajian 
yang tiap hari Minggu. 

   

41. Tapi terus waktu kamu pindah 
agama itu terus perlakuan dari 
eyang thu gimana? 

Ketika aku pindah agama dan ketika aku 
dah mantab sama pilihanku sih eyang ku 
dukung-dukung aja gitu lho kak karena itu 
adalah pilihanku jadi aku ya harus 
bertanggungjawab atas pilihanku itu. 

+ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

42. Kenapa kamu bisa sangat 
mantab kamu berada di agama 

Ee gimana ya? Ehm gimna ya?    
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Katolik?  

43. Kira-kira apa gitu yang mebuat 
hatimu sangat kecantol gitu 
barangkali? 

Mungkin karena doa-doanya sih. + PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

44. Doa-doanya thu gimana? Doa-doanya itu kan gimana ya, eh gini deh. 
Dulu waktu SD thu lihat doa-doanya Islam 
thu kok pakai Bahasa Arab, iki opo sih? Ya 

mungkin dari situ sih jadi ya udah aku 
Katolik aja. 

   

45. Kalau sekarang? Kalau sekarang karena aku mulai aktif di 
Gereja-Gereja, terus punya banyak temen 
di Gereja-Gereja jadi ya udah Katolik aja 
gitu. Ya karena lingkungan juga sih. 

++ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

46. Lingkungannya? Lingkungannya kebanyakan temen-temen 
ku agamanya Katolik, aku juga sering ada 
kegiatan Gereja jadi sering banyak doa 
bareng sama temen-temenku dan ketika 
aku masuk ke Gereja ketika aku doa thu 
kayak ayem sendiri kayak tenang sendiri. 

++ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

47. Kalau kamu memaknainya 
punya orangtua beda agama thu 
gimana memaknai kondisi ini? 

Memaknai. 
Memaknainya bersyukur aja sih kak jadi 
kan gimana ya, ya banyak orang yang 
beranggapan kalau nikah beda agama thu 
nggak bisa, pasti salah satunya ada yang 
cerailah, sering punya masalah lah, dan itu 
thu kebetulan nggak ada di keluarga ku gitu 
lho. Ya mungkin ada tapi nggak separah 

++ KP 
PB 

PD 1 
PD 2 
PD 5 

 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
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yang dulu, kalau aku bilang sih nggak 
separah dulu. 

Diri – Emosi 
Stabil, 

Penerimaan & 
Sikap Realistis 

48. Kalau dulu thu maksudnya apa? Kalau dulu thu sering berantem, ya sering 
cek-cok gitu, terus bawa-bawa agama. Itu 

thu aku nggak suka gitu lho kalau berantem 
bawa-bawa agama. 

   

49. Kayak apa thu contohnya? Kayak yang sering bawa-bawa agama thu 
papah ku sih. Jadi kalau misalnya berantem 
thu papah ku mesti bilang “Lha wong di 
Alkitab nggak ada ajaran gini-gini.” kayak 
gitu sih. 

   

50. Pernah nggak sampi debat 
mending anaknya ini aja 
agamanya? 

Enggak enggak.     

51. Kalau dirumah gitu pernah ada 
obrolan santai gitu waktu family 
time terus ngobrolin agama gitu 
nggak? 

Kalau itu sih bukan pas family time sih kak. 

Jadi kayak ini kan dah masuk Pra-Paskah, 
jadi umat Katolik thu ada puasa sama 
pantang. Nah puasanya Islam sama Katolik 
kan beda, kalau Islam kan ada sahur ada 
buka, kalau Katolik enggak, jadi puasa 1 
kali kenyang. Ya beberapa hari ini sih, 
kalau aku puasa thu kan setiap hari Jumat. 
Jadi kalau misalkan pas aku puasa 
mamahku tanya sih “Kamu puasa nggak?”, 
terus kalau misalkan aku puasa ya 
mamahku tanya gitu lho puasanya caranya 
Katolik thu gimana, terus aku ceritain.  

+ KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

52. Kalau kayak obrolan kakakmu Kalau kakakku sih enggak. Mungkin kalau    
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gitu tanya juga nggak? menurutku mungkin karena dulu kan 
pernah dapet agama Katolik juga waktu di 
SMP, waktu SMP SMA itu kan masuknya 
swasta Katolik. Ya jadi karena dapet 
pelajaran agama Katolik enggak tanya. 

53. Terus kakakmu sudah nikah? Sudah.    

54. Dapat pasangan seagama juga? Iya.    

55. Kalau dari kamunya sendiri ada 
nggak sih yang menurutmu 
nggak enak dari kondisi ini, 
kondisi orangtua yang beda 
agama? 

Kalau kondisi orangtua sih enggak tapi 
kalau misalkan kondisi dari pasangannya 
kakak-kakakku thu yang ngggak nyaman. 
Soalnya kakakku yang kedua itu dapat 
pasangan Islam Muhammadiyah, ini maaf 
lho kak. Nah dapetnya thu Islam 
Muhammadiyah dan mamah papah ku thu 
nggak setuju gitu lho kalau suaminya 
kakakku thu Muhammadiyah. Dulu memang 
disuruh putus dan memang putus tapi kook 
balik lagi.  

   

56. Terus akhirnya? Terus akhirnya ya udah karena itu dah 
pilihan kakakku juga jadi kakakku harus 
tanggungjawab sama pilihannya. 

   

57. Terus dinamikanya keluarga 
gimana thu kalau nggak setuju? 

Dinamikanya sih nggak apa-apa sih kak 
kalau sekarang. Kalau dulu mamahku 
memang anti banget gitu lho sama Islam 
Muhammadiyah dan nggak setuju kakakku 
sama Islam Muhammadiyah gitu. 

   

58. Nggak ada rasa kayak 
mengganjal gitu kayak “Kenapa 
aku harus punya orangtua beda 
agama?” gitu? 

Kalau ngganjel, ngganjelnya thu pasti ada. + PL 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
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Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  

59. Gimana itu? Ya kalau aku ke Gereja terus lihat keluarga 
yang ke Gereja bareng itu kan mesti 
pengen tho, nah itu ada perasaan yang 
ngganjel gitu. 

++ PL  Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  

60. Terus apa lagi? Terus oh ya ini, kan sebenernya aku dah 
lama tinggal di rumahku yang sekarang, 
tapi aku baru aktif di Gereja ku thu akhir-
akhir ini dan itu thu biasanya ada 
Sembayang di masing-masing rumah 
Katolik ya gantian gitulah. Nah aku ngganjel 
aja sih kok rumahku nggak pernah 
ditempatin buat Sembayang gitu lho. Tapi 
disisi lain aku mikir juga kalau tempatku 
dapakai buat Sembayang, nanti kalau 
misalkan eyangku nggak setuju gimana, 
jadi ya udahlah nggak papa? 

+ PL  Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  

61. Jadi emang sengaja nggak 
dipilih atau gimana? 

Aku nggak tahu sih kak kalau itu. Ya 
jadikan di lingkungan kan ada ketuanya jadi 
terserah ketua lingkungannya nanti mau 
nempatin tempat Sembayangannya 
dimana. 

   

62. Terus kalau menurut kamu 
sendiri, pesanmu buat temen-
temen yang sama kayak kamu 

Pesanku, syukuri aja sih. Kalau memang 
ada keluarganya mereka kayak keluarga  
ku ya udah diterima aja nggak papa, toh 

+++ RP 
KP 

PD 2 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
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istilahnya sama punya orangtua 
beda agama, kira-kira kamu 
pengen nyampein pesan apa ke 
mereka? 

sama aja kayak menerapkan Bhineka 
Tunggal Ika didalam keluarga masing-
masing. Jadi harus lebih ada toleransi antar 
masing-masing anggota keluarga.   

Kompensasi  
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan 

63. Kalau kamu pernah nggak 
ketemu sama temen yang juga 
beda agama di keluarganya? 

Belum,belum pernah. Tapi kalau temenku 
yang pacaran beda agama thu ada. Dia thu 
ngeluh kalau nggak pernah ke Gereja, 
pengen bareng sama pacarnya. Ya aku 
bilang kalau itu sudah konsekuensimu 
kayak gitu, kalau pacaran ya nggak papa 
tapi kalau nikah ya usahakan cari yang 
seagama, aku selalu bilang kayak gitu. Ya 
gimana ya kak kan juga lihat dari 
pengalaman juga, kan mau ya tho ke 
Gereja sama pasangannya. 

   

64. Berarti kamu terima-terima aja 
ya? 

Iya terima aja. +++ RP 
KP 

PD 2 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi  

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan 

65. Kalau dari keluarga besar 
masing-masing nggak ada 
masalah ya? 

Nggak ada, paling yang penting jangan 
nyuruh-nyuruh aku pindah agama aja sih. 

   

66. Pernah kamu kayak gitu? Enggak pernah sih tapi aku pernah dapet +++ KP Bentuk 
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omongan dari budhe ku thu pernah bilang 
gini “Kalau ternyata jodohmu Islam, kamu 
meh gimana?” terus aku bilang “Ya pokok’e 
aku tetep mau di Katolik kalau dia jodoh ku 
ya harus ikut aku.” aku bilang kayak gitu. 
Terus budhe ku thu bersikeras kalau 
misalkan aku dapet nanti jodohku Islam, 
budhe ku thu kayak ngasih omongan ke 
aku kalau aku juga harus pindah Islam. 
Pokoknya aku mau tetep kekeuh di Katolik. 

PD 2 
PD 3 
PD 4 

 

Penyesuaian 
Diri –

Kompensasi  
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan, 
Mengarahkan 

Diri & 
Kemampuan 

Belajar  

67. Pernah nggak diomongin sama 
mamah papah kalau bseok 
carinya yang sama aja? 

Nggak pernah sih, kalau yang bilang kayak 
gitu thu malah budhe ku. Sebenernya thu 
mamahku dulu ada omongan kayak gini 
“Kalau kamu nikah, mamah nggak mau 
masuk Gereja.”, tapi seiring berjalannya 
waktu ya mamah  ku terima-terima aja 
kalau nanti aku nikah di Gereja ya mau-
mau aja gitu. 

   

68. Berarti nggak ada omongan dari 
orangtua mu ya. 

Iya, kalau yang ngomogin gitu thu budhe 
“Besok kamu carinya yang Katolik aja biar 
bisa nemenin papahmu. Papahmu kasihan 
sendirian.” 

   

69. Oh ya soalnya kakakmu Islam 
semua okg ya. 

Iya.    

70. Okey udah itu dulu. Bsk aku 
ketemu kakakmu ya 

Iya bisa.    
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Subjek A 

Tanggal 10 April 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Jadi ini sebenernya sama, kan 
kita kemaren udah tanya tanya, 
kemaren aku udah wawancara 
kamu kan. Ini sebenernya sama 
aja pertanyaannya. Jadi 
mungkin dijelasin lagi kayak 
kemaren. Jadi ada tambahan 
pertanyaan yang kemaren 
mungkin belum sempat aku 
tanyain. Gapapa ya? 

Iya gapapa.    

2. Jadi Aldo, kamu sendiri 
agamanya apa? 

Islam, Muslim.    

3. Muslim ya, mama papa? Kalo dari Ibu Muslim, dari Bapak Kristen.    

4. Kristen apa? Kristen Protestan.    

5. Punya saudara? Saudara satu.    

6. Agamanya? Ini dia lagi ngambang, cuma kayaknya lebih 
ke Kristen sih. 

   

7. Ngambangnya tuh maksudnya 
gimana? 

Ya soalnya dia kadang – kadang sering liat 
Ibu Sholat. 

   

8. Oke, perempuan atau laki-laki? Perempuan, SMP kelas 2.    

9. SMP Kelas 2, oke. Sekolahnya 
apa itu? 

Negri.    

10. Terus di Negri dia belajarnya 
agama apa? 

Kristen.    

11. O Kristen. Kalau kamu sendiri Bapakku itu orang perantauan, jadi dia dari    
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tau nggak sejarahnya papa 
kamu ketika bisa sama mama? 

Sulawesi Utara. Itu kalo dari Manado naik 
kapal lagi, satu malam tuh di perbatasan, 
satu pulau kecil namanya Melomane. Eh, 
Karangkelong. Nah di situ ada desa 
namanya Desa Daran, Bapakku dari situ. 
Dari SMA karena nggak dikuliahin, 
ngerantau.  

12. Berarti rantaunya gak diijinin gitu 
istilahnya? 

Iya, terus dia ngerantau ke Manado kerja 
jadi kuli, terus ngikut orang, terus pindah 
lagi ke Makassar, terus ke Jakarta. Ke 
Jakarta sempat jadi pembantu, terus ke 
Bogor ketemu bos gitu di percaya, terus 
diajarin tentang kayu – kayu, teknik kayu, 
istilah kayu yang balok balok tuh loh yang 
gede – gede. Diajarin ilmu – ilmunya, 
akhirnya masuk di pabrik. Di Pabrik, di 
Bogor mau pindah, karena pabriknya mau 
bangkrut, dipindahin ke Purbalingga. Nah, 
disitu ketemu sama Ibu. Ibuku kebetulan 
juga kerja di situ. 

   

13. Oh satu pabrik? Iya satu pabrik. Terus abis itu untuk 
masalah prosesi nikah mungkin gatau, 
gatau ceritanya. Ini cuma denger dari Ibuku, 
yang pernah kulihat untuk pernikahan itu 
pernah Bapakku pake peci. Mungkin 
asumsi saya itu nikah secara Islam gitu. 
Terus, ya setelah itu gatau hehe  

   

14. Ibu gak pernah cerita? Cuma sebatas itu aja sih.    

15. Cuma sebatas satu itu aja? Iya.    

16. Berarti nggak ada kayak Buku nikahnya ada.    
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mungkin kalau Islam ada buku 
nikahnya, atau secara Kristen 
ada sertifikat nikahnya gitu lho? 

17. Oh buku nikahnya ada.. Bahkan KTPnya sekarang, Bapakku masih 
Islam. 

   

18. Oh, berarti semua di KK Islam? KK Islam, KTP Islam.    

19. Adekmu juga di KK Islam? Iya.    

20. Oh gitu. Hm mungkin, mungkin karena kalau 
misalnya beda agama itu ngurus suratnya 
susah gitu, jadi makanya ya dibikin sama 
semua. 

   

21. Itu, hm Bapak kan nikahnya 
sekarang posisinya beda agama 
ya. 

Iya.    

22. Itu dari keluarga besar masing – 
masing Papa Mama itu gimana? 

Kalau dari keluarga besar dari Bapakku, 
malah ngiranya emang beneran Mamaku 
itu Muslim. Jadi kayak udah welcome gitu 
lho. Jadi waktu itu pernah kesana, mereka 
tanya makan babi nggak gitu? Jadi kan 
ibaratnya kan kayak nanyain orang Muslim. 
Maksudnya  kayak masih ragu gitu kamu 
masih Mulsim apa enggak. 

   

23. Oh iya iya. Iya, mungkin kayak gitu.    

24. Terus kalo dari mama? Terus Ibuku bilang enggak, berarti dia kan 
udah tahu, cuma nggak bilang – bilang ke 
Bapak. Kalau dari keluarganya Mama udah 
tau sejarahnya yang tak ceritain tadi, terus 
ya welcome juga. 

   

25. Welcome juga, sama kamunya Cuma masih nutup – nutupi kalau Ibuku + PL Bentuk 
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juga gapapa? sama aku tuh masih Muslim. Penyesuaian 
Diri – Penolakan 

26. Kenapa kok ditutup – tutupin? Soalnya Bapakku, kalau ngga salah dulu 
tuh karena dia pindah Kristen lagi karena 
nenek saya. 

   

27. Nenek dari Papa apa dari 
Mama? 

Dari Bapakku tau kalo misalnya nikahnya 
secara Islam, terus sedih juga akhirnya 
balik ke Kristen lagi. 

   

28. Terus kan berarti karena pindah 
ke Kristen lagi, otomatis kan 
Mama maksudnya masih tetap 
di Islam, itu kenapa kok mesti 
harus ditutup-tutupin? 

Ya mungkin karena sempet ada paksaan. 
Pasti itu ada paksaan, selalu ada lah. Terus 
juga ada faktr dari nenek saya juga, 
mungkin trauma lah. 
 

++ PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

29. Oke, paksaannya gimana itu? Ya disuruh ikut agama Kristen. Terus 
mungkin jaman dulu kan istri harus ngikut 
suami kan, ya mungkin kayak gitu pengaruh 
dari dulu. 

   

30. Apakah sampe sekarang kayak 
gitu terus? 

Sampe sekarang.    

31. Terus caranya kamu sama 
Mamamu itu Sholat dan 
menjalankan ibadah gitu 
gimana? 

Ya kucing – kucingan hehe. ++ PL 
PR 
RP 
KN 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Pelarian, 
Represi & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
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Mengarahkan 
Diri 

32. Kucing-kucingan? Iya, jadi kalau Jumatan aku cari Masjid 
terjauh, kalau Sholat juga mungkin kadang 
di kamar atau cari Masjid terjauh juga. 
Kalau Mama kan biasanya pulangnya sore, 
kalo ashar sama sholat dzuhur itu masih 
bisa.Maghrib tuh nyari – nyari celah gitu 
loh. 

+++ PL 
PR 
RP 
KN 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Pelarian, 
Represi & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

33. Oh yang istilahnya Bapak gak 
lihat gitu? 

Iya. Jadi udah ngerti strateginya masing – 
masing sih. 

   

34. Terus kalau misalnya Bapak 
maksa pindah ke Kristen, 
misalnya ikut secara Kristen, 
berarti kalian juga harus ikut ke 
gereja gitu? 

Enggaklah, itu Bapakku taunya aku masih 
Kristen. Jadi ya aku masih ke gereja. Cuma 
niatanku ke Gereja itu buat nemenin adek., 
nemenin Bapakku. Jadi aku tahu prosesi 
ibadahnya Kristen juga gitu, terus aku juga 
beranggapan kan kita kan Muslim kan 
suruh ngimani Kitab Suci kan. Nah, 
mungkin aku lebih belajar Kitab Sucinya 
mereka. 

++ PL 
PR 
RP 
KN 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Pelarian, 
Represi & 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 
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35. Oke, berarti memahami juga 
Kitabnya? 

Memahami tapi nggak mengamalkan hehe.    

36. Terus kalo Ibu sendiri kan, 
berarti ada mukena di rumah? 

Ada. 
 

   

37. Nah terus gimana tuh? Ya..disimpen di kamar lemarinya. Jadi, tiap 
orang tuh punya lemari sendiri – sendiri, 
jadi ga ketahuan. 

   

38. Oh nggak ketahuan, kalo 
misalkan ketahuan gitu? 

Belum pernah hehe. Cuma kalo misalnya 
ketahuan pun, bilangnya punya saudara 
atau punya temen kayak gitu. 

   

39. Lha, eh kalau misalkan kamu 
sekarang nih di Islam, terus 
kamu diminta Bapak buat ke 
Kristen kamu sama Ibu, itu tuh 
terus kamu dulu pendidikan latar 
belakang agama, maksudnya 
pendidikan agama yang dikasih 
orangtua itu gimana?  

Kalau dulu dari orangtua, kalau dari 
orangtua memang disuruh ke gereja terus 
dari Bapak. Sewaktu kecil dulu, sore kan 
Bapak belum pulang to, Ibuku biasanya 
nyuruh aku ngaji ke Masjid. Tapi, Masjidnya 
bukan di sekitar sini rumahku, jauh. Ya gitu, 
terus kalo dari sekolah, ya juga kucing-
kucingan data juga. Jadi, Bapakku nggak 
tahu kalau sampe sekarang aku kalau di 
sekolah  itu belajar agama Islam sampe 
SMA. Jadi Bapakku nggak pernah lihat-
lihat.. 

   

40. Rapot gitu nggak pernah? Makusdnya rapot, tapi biodatanya itu lho.    

41. Oh. Seingetku dulu, SD tuh agama tuh nggak 
ditulis. 

   

42. Pendidikan agama? Bukan – bukan, biodata kan ada rapotnya.    

43. Oh iya iya. Iya, itu kan ada agamanya, nah itu nggak 
ditulis. 

   

44. Oh, terus berarti kamu di Negri, Swasta, Swasta.    
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SDnya, maksudnya sekolahnya 
dari dulu negri aja atau? 

45. SD Negri, SMP Swasta, SMA 
Swasta? 

Iya.    

46. Swastanya apa? Institut (salah satu sekolah)    

47. Oh, yang multi nasional, yang 
multi banayak agama gitu? 

Iya.    

48. Berarti nggak kayak Yayasan 
Katholik atau Kristen gitu 
enggak? 

Enggak – enggak.    

49. Jadi, semuanya belajar 
agamanya gitu – gitu? 

Iya.    

50. Jadi langsung dipisah – pisah 
gitu? Yang Islam dipisah, yang 
Katolik juga? 

Iya.    

51. Oh, berarti dulu papamu juga 
taunya kamu belajar agama 
Kristen di sini? 

Iya, cuma papaku taunya aku tuh kayak 
nggak peduli sama agama. 

   

52. Loh? Iya, soalnya aku jarang ke gereja. Terus, 
biasanya kalo memang orang taat agama 
kan buka – buka Alkitab, punya Alkitab, aku 
gak punya. Bapakku nganggepnya ya 
masalah agama aku kurang banget gitu.  

+ RP 
KN 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

53. Oh, mau di Islam mau di Kristen 
tuh kamu kurang gitu 
anggepannya? 

Iya anggepannya.    

54. Terus, untuk kamu kucing – 
kucingan kan kamu diajak ngaji 
sama Ibu kalau sore dulu kan? 

Dulu-dulu    



250 

 

 

 

55. Itu tuh gimana prosesnya? 
Ceritanya? 

Ya, dulu kan memang di sekolah kan ada 
kayak tes, ngaji gitu, aku kan nggak bisa. 

   

56. Iya yang praktek-praktek itu ya? Iya, terus aku bilang sama Ibuku mau ngaji, 
terus akhirnya ditaruh di.. jaraknya tuh ada 
20 meter dari rumah, di situ ada Masjid, nah 
di situ. 

   

57. Tetangga-tetangga nggak ada 
yang bilang “Eh itu Aldo tadi 
abis ngaji lho Pak” kayak gitu? 

Kalau ngaji nggak pernah, cuma waktu SD 
pernah Sholat di Masjid itu dan pernah 
ketahuan juga, cuma aku bohong sama 
Bapakku. Aku bilangnya itu temenku, 
kebetulan temenku tuh kalau dari belakang 
juga kayak aku hehe.   

   

58. Sak pawakan gitu? Sak pawakaniya, terus temenku tak suruh 
ngaku kong-kalikonggitu hehe, “Besok 

kalau kamu ketemu Bapakku ditanya, 
jawabe kamu ae.” 

   

59. Oh, tapi temenmu paham gitu? Cuma di lingkungan rumah itu sudah 
paham ceritaku semua. RT RW gitu 

   

60. Oh. Jadi kadang ya kalau ya kan kemaren aku 
ketua TPS, kadang ada yang tanya – tanya, 
“mau Sholat, bapak gimana?” Ya tanya – 
tanya kayak gitu lah. 

   

61. Nah itu kok mereka bisa tahu 
gimana ceritanya? 

Yah namanya cerita tetangga hehe.    

62. Oh gitu hehe terus kalau dari 
temen sendiri pernah nggak 
kayak misalkan tanya – tanya 
kamu kok bisa beda agama? 
Istitlahnya kepo – kepo gitu lah. 

Temen-temen sih yang aku kenal selama 
ini lebih respek ke aku. Jadi kalau semisal 
ke rumah ya jam maghrib, Sholat biasanya 
ngajak kan, kadang “tak Sholat dulu ya”, 
jadi udah paham mereka. Tapi sebelumnya 
juga udah tak kasih tahu. 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi  
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63. Kalau semisal beda agama? Hooh.    

64. Terus tanggepannya mereka 
ketika kamu cerita misalkan 
cerita tentang keluargaku beda 
agama gitu?  

Tanggepan mereka lebih ke itu masalah 
pribadimu kayak gitu. 

   

65. Oh gitu, jadi mereka cuma 
mendengarkan aja ya? 

Mendengarkan aja.    

66. Terus kalau Mama atau Papa 
atau adek gitu pernah nggak 
kayak istilahnya “enak ya mas 
kayaknya kalau bareng – bareng 
gitu” 

Kalau adekku belum.    

67. Atau Ibu atau Bapak gitu enak 
ya kalau misalnya gereja bareng 
atau Sholat bareng? 

Enggak – enggak, nggak pernah. Justru itu 
aku yang.. 

+ PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

68. Kamu yang ngomong? Iya. + PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

69. Kamu ngomong ke siapa? Misalkan mbatin aja hehe. + PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

70. Oh kamu mbatin? Iya hehe. + PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

71. Apakah sampe sekarang kamu 
mbatin gitu terus? 

Sudah..ya sudah biasa gitu lah. Kalau dulu 
pernah sempet down banget. Waktu main 

bola kan waktu kecil saya main bola kan di 
lapangan, yang lain maghrib kok pada ijin 
ke Bapakke terus Sholat bareng gitu. 

++ PL 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
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Penyesuaian 
Diri –  

Penenrimaan 
Kurang 

72. Kok kamu kayak gitu ? Iya gitu hehe dulu sempet ada pikiran kayak 
gitu. Cuma ya udah paham sendiri. 

+ PL 
RP 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 

Kompensasi 

73. Udah paham sendiri..oke terus 
kalau eeh kamu memaknainya 
dinamika kehidupanmu yang 
kamu punya orangtua beda 
agama itu gimana? 

Ya mungkin untuk perkawinan beda agama 
jangan ada lah, maksudnya ya di ilegalkan. 
Kalau misalpun ada juga, itu harus ada 
sanksinya. Soalnya kita, peraturannya kita 
tuh lemah di payung hukum. Dan kenapa 
kok yang bener – bener Kristen bisa 
kakaknya Islam, jadi kan itu kan di 
Kelurahan data apa, penduduk itu lho, itu 
kan pengawasannya kurang tepat. 

+++ PL  
PB 

PD 4 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Perubahan 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Kemampuan 
Belajar & Sikap 

Realitas 

74. Isinya bodong gitu ya.. Iya, bisa jadi. Ya mungkin buat pesen ke 
apa namanya temen – temen yang 
misalnya sama kayak aku juga itu lebih ke 
sabar aja. Memang takdirnya begitu hehe. 
Ya mau gimana lagi.. Cuma tetep kudu 
konfirmasi, maksudnya entah kapan itu 
kapan kamu ngakuin agamamu ke orang 
yang biasanya paksa kamu ke agamanya 
juga. 

+++ PL  
PB 

PD 4 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Perubahan 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Kemampuan 
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Belajar & Sikap 
Realitas 

75. Berarti kamu belum, saat ini 
kamu belum.. 

Belum. Seharusnya umur 21, itu udah boleh 
milih agama sendiri. 

   

76. Sesuai hukum ya itu ya? Sesuai hukum, tapi aku lebih mikir nanti 
kalau udah mau married aja, baru bilang. 

   

77. Istilahnya kalau udah mapan 
gitu ya? 

Soalnya mentok – mentok, kucing- 
kucingan kayak gini mentok – mentok pun 
itu sampe married, soalnya ditanyain 

agama. Pacarmu agamanya apa? 
Pasanganmu besok kayak gitu. 

+++ PL  
PB 

PD 4 
PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Perubahan 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Kemampuan 
Belajar & Sikap 

Realitas 

78. Kenapa kamu nggak, nggak 
sekarang aja gitu bilangnya? 
“Pah, aku Islam, aku gak mau 
Kristen.” 

Belum. + PL  Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Kurnag 
Mengarahkan 

Diri 

79. Kira – kira kenapa? Alasannya 
kenapa itu? 

Mungkin aku belum sukses, dalam arti 
belum 253ias mandiri, belum 253ias cari 
uang sendiri, masih ngintil orangtua. Jadi 
kalau aku bilang kayak gitu, ibaratnya kan, 

+ PL  Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
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apa ya kayak kurang ajar gitu lho. Udah 
dibiayain sekolah gini-gini, belum lulus tapi 
udah nentang apa yang dikehendaki ya 
gitu. Mungkin lebih besok kalau udah nikah 
aja sih, bilang “besok jodohku mau ini, aku 
pengen pindah.” Aku bilangnya pindah, 
bukan aku dari dulu agamanya ini. 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Kurnag 
Mengarahkan 

Diri 

80. Oke, kenapa gak bilang aja, 
“Aku agamanya ini sebenarnya 
selama ini?” 

Lebih aman, lebih aman aku bilang pindah 
soalnya, terkesan membohongi kalau aku 
bilang..meskipun itu membohongi juga 
hehe. Meskipun aku bilang daridulu aku 
Muslim, cuma lebih enak didengar kalau 
aku bilang pindah. 

+ PL  Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Kurnag 
Mengarahkan 

Diri 

81. Terus kamu udah nyampein 
alasanmu kenapa kamu pindah 
ke Islam kenapa? 

Lebih srek sama ajaran agamanya aja gitu.    

82. Apa yang membuat kamu srek 
sama ajaran agama Islam? 

Iya gimana ya.. Memang semua agama itu 
mengajarkan kebaikan, cuma gak tau 
kenapa tuh Islam menurutku tuh emang 
pandangan yang paling..bukan paling 
bener, apa ya istilahnya.. yang paling cocok 
gitu. Mulai dari ajaran – ajaran tentang 
Sholat 5 waktu, suruh taat kayak gitu. 

   

83. Apakah ada alasan eskternal 
lainnya gitu kira – kira? 

Gimana?    

84. Alasan eksternal, alasan yang 
lainnya gitu, mungkin dari faktor 

Lingkungan bisa jadi, karena pergaulanku 
kebanyakan orang Muslim semua, kecuali 
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lingkungan kah atau dari apa. di Unika ini hehe. 

85. Iya pasti banyak yang Non 
Muslim. 

Iya, jadi di Unika ngerasain  namanya jadi 
minoritas. Terus faktor keluarga mungkin 
juga bisa. Keluarga kan dari Ibu Muslim 
semua, terus ya lebih sayang, bukan lebih 
sayang..lebih lebih sering ketemu daripada 
keluarga yang di Manado. 

   

86. Oh, jadi lebih berasa sama yang 
Islam gitu. 

Iya. Eeh SMP pernah dulu, SMP apa SMA 
ya. SMP mau ke SMA, dulu pernah punya 
pacar juga, dia orang Kristen dan pernah 
pemikiran pengen, jadi aku daripada repot 
mending aku sama ini terus aku tetep 
Kristen. 

   

87. Oh gitu, terus? Ya dulu pernah pemikiran kayak gitu sih 
hehe terus akhirnya putus hehe. Mungkin 
apa kayak kurang kuat ngeyakinkan aku 
buat jadi Kristen, jadi aku tetep masuk 
pindah ke Islam, itu kan jaman dulu kan 
masih labil – labilnya.  

   

88. Itu pas usia-usia labil ya. Heem iya.    

89. Terus emang yang pacarmu 
pada saat itu tau nggak kalo 
misalkan.. 

Aku cerita.    

90. Kamu sering cerita? Iya.    

91. Terus tanggepannya dia 
gimana? 

Ya tanggepannya, dia kebetulan juga 
mamanya juga Muslim. 

   

92. Ooh. Heeh. Jadi ya kayak dia Muslim tapi 
ngerjakan Sholat kayak gitu, ya dia juga 
maklumin juga sih. Cuma dia kayak sedikit 
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lebih nyaranin masuk agamaku gitu. 
Maksudnya agama Kristen. 

93. Kristen? Oh biar kita tetep 
bareng? hahaha 

Iya hehe dulu kan gitu.    

94. Terus eeh kalau misalkan kan 
berarti ada dua budaya agama 
Kristen sama Islam, terus kalau 
misalkan Lebaran terus Natal 
Paskah itu gimana? 

Kalau pulang lama lebih ke Natal sih. Kalau 
aku dua tahun sekali lebarannya. Natal, 
setahun tuh ada yang pergi kesana setun 
sekali, kalau nggak Bapakku, aku, Ibuku, 
adekku.  

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi  

95. Satu orang? Kalau Ibuku sama adekku itu satu paket.    

96. Oke haha ya mesti. Hehe jadi langsung dua, soalnya tiketnya 
juga sering. Ya, natal kadang kesana. 
Terus kalau lebaran itu tiap tahun pulang 
kampung biasanya. 

   

97. Terus –terus gimana? Ya, kalau Bapakku ikut pulang kampung ke 
Purbalingga ya ikut kasih itu THR hehe ke 
saudara-saudaranya yang kecil-kecil itu lho. 

   

98. Terus tanggepannya keluarga 
besar gimana? 

Dari?    

99. Dari mama otomatis kan. Dari mama ya, nganggepnya Bapakku tuh 
orang baik karena sering bantuin keluarga 
besar gitu lho. Kayak bangun rumah juga 
dibantuin kayu – kayunya. Terus, emang 
Bapakku dari dulu sering bantuin keluarga 
besar dari mamaku sih. Kalau semisal 
Budeku nih habis cerai, anaknya kan stres 
banget, anaknya gak ada yang ngurusin, 
nah itu diurus Bapakku sama Ibuku. 

   

100. Dibawa ke Semarang? Itu waktu itu aku belum lahir hehe.    
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101. Oh waktu itu belum lahir. Ya masih ngandung gitu, bukan di bawa ke 
Semarang, dulu masih tinggal di 
Purbalingga. 

   

102. Oh masih tinggal di Purbalingga. Jadi ya diajak muter-muter, dibeliin mainan, 
kayak gitu gitu sampe udah ilang stresnya, 
terus balikin lagi. Teurs, tanteku adeknya 
Ibuku yang paling kecil itu juga sering 
dibantu juga, makanya tiap kali saudara 
main ke rumahku atau aku main ke mereka, 
mesti ngasih uang gitu lho hehe iya kayak 
terima kasih. 

   

103. Oh, iya iya terus kalau misalkan 
lebaran kan berarti kamu ke 
keluarga Mama. 

Heeh.    

104. Papa juga ikut. Ikut.    

105. Yang di sana kan otomatis 
Islam, terus kamu kan juga 
istilahnya Sholat ied juga, terus 
gimana itu? 

Itu juga kucing – kucingan. Jadi apa yang 
tak terapin di Semarang tuh, tak terapin 
juga di.. 

++ PL 
PR 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Pelarian, 

Kompensasi 

106. Di sana? Heeh.    

107. Terus keluarga gimana, 
keluarga besar? 

Keluarga besar ya maklumin hahaha udah 
tau - udah tau. 

   

108. Berarti nggak kayak istilahnya, 
“lho mas, kok kuwi Aldo 
misalkan Sholat gitu enggak?” 

Enggak-enggak pada diem semua, gak gak 
lapor kok. Eeh apa namanya, ya rumah 
Budeku kan sekitar jarak 8 kilometer dari 
rumahnya mbah. Rumah mbah kan rumah 
utama di situ, kalau nggak nginep rumah 
mbah ya rumah Budeku. Biasanya kalau 
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Bapakku kesini, aku kesini kalo Sholat ied 
gitu 

109. Ooh. Terus Bapakku kalau Sholat ied itu kan pagi 
itu kan, Bapakku belum bangun haha. 

   

110. Ooh. Iya hehe, soalnya kalau liburan emang 
sering ngebo gitu sih. 

   

111. Hm, terus kalau mamamu gitu 
juga kucing-kucingan berarti? 

Kalau Ibuku, kalau Sholat ied di kumpulan 
ibu-ibu ya jadi cuma gak tahu caranya. 

   

112. Oh berarti nggak bareng Sholat 
iednya? 

Enggak.    

113. Oh, lha adekmu tau posisinya 
kamu Islam, mamamu Islam? 

Tau.    

114. Tau, terus dia gimana? Diem aja.    

115. Diem aja, nggak kayak “Mas 
Aldo yuk ikut Kristen” 

Enggak.    

116. Enggak-enggak gitu? Lebih ke apa ya, agamamu ya urusanmu 
kayak gitu. 

   

117. Hm, kalau sekarang berarti 
kamu punya pacar ya sekarang? 

Iya.    

118. Punya kan, itu berarti juga tau 
ceritamu yang ini? 

Tau.    

119. Udah pacaran berapa lama? 5 tahun hehe.    

120. 5 tahun, berarti udah tahu 
banyak ya kira-kira. 

Udah tau banyak.    

121. Itu tanggepannya dia gimana? Dia juga apa masih raguin aku karena 
Bapakku masih Kristen, dia masih ragu 
berani bilang apa enggak, nantang gitu. 

   

122. Maksudnya berani bilang? Maksudnya berani bilang apa ya ngelamar 
gitu kan kalau orang Islam gitu kan 
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memang harus Islam ya, maksudnya berani 
nembung nggak. Misalnya cewekku 
krudungan, nah kayak gitu masih ragu. 
Terus untuk masalah Bapakku sama Ibuku 
beda agama itu dimaklumi juga. Rata-rata 
semua yang tak ceritain itu pada respek 
semua hehe. 

123. Termasuk perempuan – 
perempuan? hehe 

Iya hahaha.    

124. Oh Alhamdulillah kalo kayak gitu Ada, tapi yang misalnya ada beberapa di 
dekat rumah yang sering – sering curi-curi 
ngelapor kayak gitu. Ada satu dua. 

   

125. Ngelapor piye? Maksudnya, aku pernah Sholat gitu waktu 
kecil, pulangnya ketemu dia. Malemnya 
dilaporin, malemnya aku disidang, kamu 
gini-gini-gini. Nah, itu yang kendalaku disitu. 
Makanya yang mulai dari itu aku pindah ke 
Masjid yang lain. 

   

126. Masjid yang jauh gitu? Jauh ya nggak jauh banget.    

127. Tapi jauh dari rumah? Heem.    

128. Tapi sekarang nggak ada yang 
ngelaporin to? 

Nah nggak tau kenapa kayak kena karma 
mungkin ya, jadi mereka tuh ada dua orang 
itu pindah gara – gara ada masalah semua. 
Satunya gara-gara pengangguran, 
rumahnya nggak bisa dicicil terus pergi, 
yang satunya gara – gara apa ya kalo dulu 
sama warganya sekitar lah. 

   

129. Oh itu yang dua orang yang 
ngaduin kamu? 

Iya iya haha    
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130. Oh hahaha Jadi, jadi pas pergi lho sukur sukur hahaha.    

131. Hahaha nggak ada yang 
ngelaporin lagi gitu to? 

Nggak ada, nggak ada.    

132. Syukur Alhamdulillah kalo gitu. 
Terus, tadi mau tanya apa to, 
lupa terus mau tanya apa. 

Tak tambahin, di situ juga banyak orang 
Batak orang Kristen. 

   

133. Heem heem. Itu kadang juga nyinggung- nyinggung, 
kayak nyindir, “Do mau Sholat Do?” 
hehehe. Aku kan deg-degan, wah iki 
laporan kok hehe ternyata.. 

   

134. Itu di depan mamamu atau? Enggak, waktu pergi naik motor kuliah gitu 
lah. Mau Jumatan ditanyain, misalnya aku 
udah pakai kayak gini kalau Jumatan, “Do, 
Sholat dulu Do.” Kayak yang ngece gitu lho 
hehehe terus aku lihat kan wah lapor nggak 
yo, soalnya nggak ada laporan sih, nggak 
nggak dimarahin. 

   

135. Terus eeh kamu tanya – tanya 
belajar istilahnya kan kamu 
ngerasain dua-duanya nih 
Kristen ngerasain Islam 
ngerasain, terus eeh caranya 
kamu belajar itu gimana? 
Belajar, istilahnya kan sekarang 
kamu Islam, kamu yakin nih 
kamu Islam itu kamu belajar 
darimana? 

Ya itu apa karena udah jaman digital, aku di 
youtube tuh lebih sering-sering  denger 
ceramah kayak gitu, tauziah, yang lebih 
sering tuh kalau nggak Ustad Attaki ya 
Ahmad Sholeh. 

++ PB 
PD 4 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Kemampuan 

Belajar  

136. Ahmad Sholeh yang orang 
mana tuh, yang kurus itu 
ndaan? 

Iya yang nyiyir biasanya itu lho hehehe.    
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137. Heeh heeh Itu kan emang cara peyampaiannya kayak 
anak muda to biar paham banget. Jadi lebih 
ke itu sama lebih ke ceramah – cermah 
Masjid sih, jadi lebih sering dengerin. 

   

138. Kamu punya kayak istilahnya 
eeh sumber utama penguatmu 
nggak gitu soal agama? 

Lebih ke pribadi sih. Kalau Sholat pun juga 
kadang aku ndorong diriku sendiri “Sholat 
to, Sholat to.” Jadi, ya biar biar.. 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

139. Bolong-bolong nggak? Bolong- bolong  tetep bolong-bolong, tapi 
niatan tetep pengen Sholat, cuma tak tunda 
terus jadi lupa. Nah itu jelekku di situ kalau 
soal agama hehe. Tapi Ibu juga kadang 
nyuruh-nyuruh Sholat gitu. 

   

140. Ooh, berarti.. berarti mamamu 
sama kamu terbuka gitu ya? 

Iya.    

141. Hmm, kalau misalkan kamu..eeh 
apa istilahnya ke ulama gitu 
pernah nggak? 

Lebih ngobrol santai sih, istilahnya kucing-
kucingan ketemu yang biasanya ceramah di 
Masjid gitu tanya-tanya. 

   

142. Juga tau kisahmu? Tau.    

143. Terus gimana? Kan punya anak, anaknya masih SMA ini 
lah, aku dicerita in “kamu lho mas pernah 
dibahas di opo keluargaku hehe, katane 
kasian gitu gitu hahaha (tertawa).” 
“Mosok?” 

   

144. (Tertawa) Ya mungkin kayak gitu sih.    

145. Hm tapi berarti orangnya lebih 
respek ke kamu kan? 

Iya.    

146. Pernah dapet bully-an nggak 

karena itu? 
Nggak ada sih, soalnya masalah agama sih 
hehe. 
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147. Pas mungkin gosip – gosip gitu, 
“Itu orangtuanya Aldo itu beda 
agama, Papanya nyembah apa 
gitu?” 

Kalau gosip, kurang tau juga..    

148. Terus kalau.. Soalnya itu kan ya tetangga lah biasanya 
kayak gitu. 

   

149. Terus kalau misalkan kayak eeh 
apa acara keagaman di rumah 
kayak misalkan mungkin tahlil 
atau mungkin pernah ada 
persekutuan doa gitu? 

Enggak pernah ada, kalau persekeutuan 
pernah. 

   

150. Terus? Tak itung ya, itu selama aku tinggal di situ 
selama umurku 21 tahun cuma ada 6 kali. 

   

151. Di rumah? Di rumah, dan aku ngikut itu cuma 2 kali, 
lainnya aku keluar rumah alasan tugas-
tugas-tugas. 

   

152. Lha itu orang – orang yang ikut 
persekutuan tau kalau memang 
rumahmu beda agama? 

Nggak tau. 
 

   

153. Taunya seagama? Iya. Orang gereja taunya aku seagama.    

154. Mama berarti sering ke Gereja?  Apa?    

155. Ibu? Jarang.    

156. Jarang tapi pernah? Pernah.    

157. Sama kayak kamu cuma 
nemenin tokapa juga ikut begini 
ini (berdoa secara Kristen? 

Engga-engga, cuma nemenin tok.    

158. Cuma nemenin.. Ya sekedar niatan kok, kalau memang tetep 
di Islam kalau mau gitu kan sebenernya 
nggak boleh..sebenernya nggak boleh, 
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dosa. Cuma ya mau gimana lagi? Haha 
(tertawa) 

159. Terus kalau misalkan kadang 
kamu, kamu puasa nih, kan 
puasa kan seharian sampe 
lemes habis itu nanti buka 
puasa, maghrib, terawih, itu 
gimana? 

Nah yang puasa tuh juga rada susah sih 
ngakalinya terutama waktu sahur. Kadang 
sempet nggak sahur, kadang ya cuma 
minum tok air putih dua gelas. Terus kalau 
misal, kan tempat tangga kemarin rumah 
belum jadi gitu, mungkin nih Bapakku 
tidurnya di atas, jadi lebih gampang 
ngambilnya. 

++ PR 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

160. Ooh. Kalau kemarin karena kudu ngendap-
ngendap dulu, pura-pura kencing gitu, 
nyiapin makanan di pojokan meja kan ada 
meja belajar tak tutupin buku-buku gitu 
hehe. Ya atau nyiapin bekal di tas, nanti 
tinggal tak ambil atau apa. Sampe kayak 
gitu. 

++ PR 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

161. Terus kalau Ibu gimana? Kalau Ibu nggak tau tekniknya gimana hehe 
pokoknya gak pernah ketahuan. 

   

162. Tapi kalau buka puasa? Pernah ketahuan, terus cuma marah biasa 
sih, kayak nuduh-nuduh kayak gitu. 

   

163. Nuduh-nuduh maksudnya? Ya apa kayak “puasa-puasa” gitu, 
maksudnya gimana ya..lupa aku. Pokoknya 
dulu pernah ketahuan sekali, jadi kayak 
marah-marah tapi nggak sampe marah 
banget gitu karena ada alesan tersendiri 
waktu dulu apa lupa aku. 
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164. Heem heem, pas ketahuan itu, 
pas ketahuan sahur. 

Itu gara – gara tak biarin kebanteren kayak 
gitu hehe, ambil piring kebanteren kan dari 

piring ke piring gitu. 

   

165. Oh, terus kedengeran gitu? Heeh.    

166. Oh terus kalau misalkan kalau 
buka puasa terus Sholat terawih 
gitu? 

Terawih jarang-jarang sih, tapi waktu SMA 
sering karena sering pulang malem aku, 
terus kuliah juga karena sering ikut kosan 
temen di tembalang juga sering. Cuma 
tetep ada bolongnya sih kalau terawih. 

++ PR 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Pelarian 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

167. Terus kalau dulu waktu SD itu 
kan kayak di Negri, kan 
biasanya aku dulu juga Negri 
kan, biasanya kan ada buku 
laporan Sholat terawih, itu 
gimana itu? 

Itu kalau misalnya suruh nulis ceramahnya 
itu ya? Pernah aku nyonto tetangga, 
tetangga kan ada yang juga disuruh seperti 
itu, “aku pinjem bukumu”, terus tak catet, 
terus tanda tangannya tak suruh nitipin gitu, 
SD itu. 

   

168. Oh berarti selama 6 tahun kamu 
gitu terus? 

Iya hehe (tertawa) tapi kalau SD aku 
pernah berani – berani ke situ. 

   

169. Ke Masjid? Masjid, soalnya kelas 4 SD itu apa 
namanya.. Ibu kan ngandung, Bapakku ke 
Manado dinas, lha di situ aku udah leluasa 
ke Masjid. Jadi aku ndelalah juga lebaran 

jadi pernah ke Masjid juga sih. 

   

170. Oh, tapi tetep sampe sekarang 
masih kucing-kucingan kalau 
sama Papah? 

Heem.    

171. Oke, terus kira-kira ada masalah Cuma mentok di itu aja sih, besok nikah ++ PL Bentuk 
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apa lagi terkait sama perbedaan 
agama di rumah? Papah 
Mamah? 

ngomonge gimana gitu. Kalau kuliah kan 
udah pasti nanti kerja apa kan udah nggak 
terlalu, cuma di nikahe tok, kan pernikahan 
kan haha (tertawa). 

PD 3 Penyesuaian 
Diri – Penolakan 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

172. Amiin amiin masalah nikah 
besok depan ya. 

Iya.    

173. Terus, berarti Papah Mamahmu 
udah tau kamu punya pacar ini? 
Atau belum? 

Mungkin nggak pernah bilang, cuma tau 
gitu. 

   

174. Secara tersirat? Heem.    

175. Kok bisa tau? Eeh, pas ulang tahun pernah dateng sama 
temenku rame-rame, terus pernah dipoyok-
poyoki gitu lah. Kayak “ini lho bu pacarnya.” 

Gitu, terus.. 

   

176. Posisinya udah kerudungan 
pacarmu? 

Gimana?    

177. Posisinya waktu itu udah 
kerudungan pacarmu? 

Pacarku kerudungan dari SMP sih. Terus 
apa waktu..pernah tak suruh ngelesin di 
adekku di rumah, itu juga pernah dia 
ketemu Bapakku ketemu Ibuku bilangnya 
temen. Soalnya, Ibuku taunya apa..guru 
les, terus juga curiga juga kalau kok orang 
ini pernah ke sini kok kesini lagi , terus 
kadang-kadang, “jangan begitu, nanti 
pacarmu takut lho”, hehe kadang pernah 
nyindir kayak gitu. 
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178. Ooh hmm. Heeh, terus apa ya.. Ya tak deketin ke 
keluarga dengan cara jadi guru lesnya 
adekku sih. 

   

179. Tapi kamu nggak bilang kalau 
itu pacarmu? 

Nggak bilang, bilangnya temen hehe.    

180. Temen mau ngelesin adek? Iya hehe.     

181. Mumpung ada temen gitu, ooh. 
Berarti Papahmu, itu kan 
posisinya kerudungan, berarti 
Papahmu nggak papa kalau..? 

Nggak papa, kan dari keluarganya Ibu kan 
ada yang kerudungan. 

   

182. Berarti Mamahmu nggak 
kerudungan? 

Mama enggak.    

183. Pernah kepengen kerudungan 
nggak kira-kira? Kamu pernah 
diceritain pengen kerudungan 
“Mamah pengen kerudungan 
tapi nggak bisa,” gitu nggak? 

Enggak sih, lebih ke(tentang) krudungan 
dia nggak pernah cerita, cuma kalau 
kemarin waktu ke toko ATA yang di CL itu 
lho, Al-fath.  

   

184. Oh iya iya. Masuk buat lihat-lihat kayak gitu, tapi Cuma 
cari-cari yang buat bawahnya tok. 

   

185. Oh baju yang gamisnya? Heeh gamis iya. Kemarin kan beliin aku itu 
hahaha (tertawa). 

   

186. Ooh hmm oke oke, terus eeh 
kira-kira kamu pernah nggak 
ketemu sama temen yang beda 
agama? Orangtuanya beda 
agama gitu? 

Pernah, dan rata-rata temenku yang 
Ayahnya ini udah meninggal. 

   

187. Orangtuanya? Bapaknya? Bapaknya, terus di Gereja kan tetep punya 
temen kan, terus juga ada yang udah 
meninggal, udah pada meninggal. Rata-rata 
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udah meninggal semua sih. Beda agama 
juga salah satunya ada yang meninggal. 

188. Terus mereka gimana kisahnya? 
Apakah sama dinamikanya 
dengan kamu? 

Cerita tapi sedikit, tapi nggak sampe ke inti-
intinya sih. Kan nggak berani ngorek – 
ngorek hehe (tertawa). 

   

189. Oh iya iya, sekadar tau aja? Heeh sekadar tau aja sih.    

190. Terus kalau kamu, kamu berarti 
kan tiap Minggu ke gereja, kamu 
aktif nggak di Gereja? Kayak 
istilahnya ikut  .. 

SMP, SMP pernah ikut pekan olah raganya 
mereka dan di situ dulu kan aku futsal, 
emang butuh pemain kan, di situ jadi 
pemain utama gitu. Ya, aktif di situ. 

   

191. Aktif di situ, tapi untuk 
kepengurusannya gitu-gitu? 

Enggak-enggak.    

192. Oke, mungkin ada pesan yang 
disampaikan untuk temen-temen 
di luar sana kira-kira eeh 
bagaimana mereka harus 
bertindak ketika mereka memiliki 
situasi yang sama seperti 
kamu? 

Ya mungkin kalau misal belum siap buat 
bilang ngelakuin, maksudnya bilang secara 
jujur, jangan bilang dulu. Kalau misalnya 
udah timingnya udah tepat, segera bilang. 
Kan jangan ditunda-tunda juga sih, soalnya 
ketika orangtua tahu anaknya kayak aku 
misalnya, itu bakal sedih banget kayak 
ngerasa dibohongin, dikhianat gitu. Jadi ya 
gimana ya, pernah denger aku 
kisahnya..kisahnya Bilal ketika dia orang , 
Bilal kan orang yang mengumandangkan 
Adzan pertama kali, dia dulu juga dipaksa-
paksa nyembah kayak gitu, nyembah-
nyembah berhala, nyembah selain Tuhan. 
Ketika dia nyembah Tuhan, Allah  gitu kan, 
dia dicambuk, disiksa kayak gitu tapi dia 
tetep teguh. Jadi ikutin kisahnya Bilal aja, 
dia tetep..dia tetep teguh sama agamanya 

++ PL 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 
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dia. Sampe waktu dia ngajarin pertama kali 
dia sampe nangis dia hehe (tertawa). 
Nangis saat..kadang sambil nangis-nangis 
kayak gitu. 

193. Berarti kamu berpegang pada 
kisah itu? 

Iya.    

194. Jadi pegangan kamu? Jadi pedoman, eeh bukan pedoman sih, 
inspirasi gitu. 

   

195. Kamu pernah nggak ngerasa 
kayak sampe down, sedih 

banget gitu gara-gara itu. 

Iya.    

196. Kapan itu? Maksudnya pas lagi suwung gitu hehe 
(tertawa). 

   

197. Lagi suwung Mikir-mikir-mikir habis itu ya mbayangin 

kayak gitu. Pernah mikirin kok beda ini. 
Sampe aku bilang Tuhan kok 3 hehe 
(tertawa). 

+ PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan  

198. Oh gitu, itu itu kapan 
kejadiannya istilahnya kamu 
SMA kah atau pas kuliah? 

SMA. Kuliah juga pernah itu kadang aku 
mikir lagi kalau sampe kebawa – bawa kalo 
lagi diem, suwung kayak gitu. 

+ PL Penyesuaian 
Diri – Penolakan 

199. Kayak lagi refleksi gitu ya? Bukan refleksi, bingung mau ngapain gitu, 
terus ngelamun kayak gitu. 

   

200. Terus kepikiran.. Soalnya kan rumahku Genuk, kuliahnya di 
Unika, kadang kalo lagi motoran juga 
kadang sering ngelamun gitu. 

+ PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

201. Hahaha (tertawa). Kadang nek rak mbek nyanyi-nyanyi kan 

mikir-mikirin masalah pribadi kayak gitu, 
besok makan apa hehe kayak gitu.Terus 
sampe kebawa kok kayak gini, kayak gini. 
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202. Terus kalau kodenya pacarmu 
tau nggak? Keluarganya Papa 
Mamanya kalau kamu pacaran 
sama.. 

Kayaknya cerita, tapi nggak tahu ya nggak 
pernah cerita. 

   

203. Berarti selama ini kamu 
dikenalin ke sana? 

Iya, welcome. Pokoknya jabat tangan, cium 
tangan hehe. 

   

204. Hahaha (tertawa)> Kan dia punya kakak, eeh udah nikah juga 
udah punya anak, kadang orangtuanya 
suruh ngemong sama aku sama pacarku. 

   

205. Ooh. Jadi kayak di stasiun hehe (tertawa).    

206. Waaahh..alamat nih udah 
direstuin. 

Iya mungkin (sambil tertawa).    

207. Tinggal buka dikit lagi hehe. Tinggal nyoba-nyoba duren, martabak 
hahaha (tertawa). 

   

208. Hahaha (tertawa) bener sih tapi, 
iya sih, kalo perempuan 
strateginya apa ya? Hahaha 
(tertawa). 

Kalau sama Ibunya apa kalau ngomong 
lancar, kalau sama Bapaknya rada 
canggung sih. Bapaknya mukanya galak-
galak gimana. 

   

209. (Tertawa) Perlu disogok-sogok nih haha (tertawa).    

210. Rencana mau kapan? Nikah?    

211. Heem. 24 atau 25.    

212. Sekarang usia berapa? 21.    

213. 21, 3 tahun lagi..semoga ya 
amin ya. 

Amin.    

214. Berarti ini pacar juga seusia 
sama kamu? 

Kalau ini lagi, aku kan September, dia 
Desember 97. 

   

215. 97 Ooh. Eh 96, dia 96 Desember, aku 97 tapi  
September. 

   

216. Ooh. Jadi selisih sebulan sama 3 bulan to?    
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aku. 

217. Enggak, aku November, 96 
juga. 

96 juga? Oh.    

218. 96, tapi kita nggak seusia ding 
haha (tertawa). 

(tertawa).    

219. Aku udah 22 mau 23 hehe. Ooh 
berarti maksudnya seangkatan 
tapi sekolahnya? 

Iya.    

220. Berarti SMP dulu se-SMP? Enggak, dari SMA dia. Aku satu SMA sama 
dia dari SMA. 

   

221. Tapi, berarti sekolahnya itu 
boleh masuk orang 
kerudungan? 

Boleh.    

222. Ooh. Di SMA II itu boleh. Dia dari SMP 3 terus ke 
SMA II. Aku SMP II, SMA II. 

   

223. Ooh, tak kira di situ semuanya.. Enggak.    

224. Enggak, maksudnya sama gitu 
nggak pake kerudungan. 

Ada yang kerudungan juga ada. Itu sekolah 
umum sih kayak Negri. 

   

225. Kayak Negri tapi lebih umum 
lagi ya.. Kalo Negri kan banyak 
Islamnya. 

Iya.    

226. Mungkin itu aja, sudah. Oke, 
sudahlah. 
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Subjek M 

Tanggal 8 April 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Kamu agamanya apa? Kristen Protestan.    

2. Trus mama papa? Mama Kristen, papa Muslim.    

3. Adek? Adek dua Kristen, tapi dulu kan Muslim.    

4. Semuanya? Berarti kamu juga? 
Kamu Muslim adekmu Muslim? 

He.e dulu.    

5. Oh dulu, terus pindahnya 
gimana? 

Pindahnya itu pada saat kelas 6 SD. Jadi 
gini, waktu papa sama mama udah nikah 
terus akhirnya SD aku itu Muslim sampai 
naik kelas 5 SD itu aku masih Muslim. Tapi 
pada saat kelas 5 SD aku kayak tertarik 
sama Tuhan Yesus gitu, jadi aku tertarik 
karena waktu itu aku diajak pergi sama 
mama tapi naik angkot. Nah di angkot itu 
ada gambar Tuhan Yesus gitu lagi pakai 
mahkota duri. Terus aku tanya sama mama 
“Ma, ini siapa kok orangnya kayak gini 
pakai mahkota duri?”. Terus mama bilang 
“Ini Tuhan Yesus”. Nah dijelaskan di situ, 
akhirnya kayak tertarik. Ternyata kayak gini. 
Aku kan emang dari kecil orangnya 
penasaran, akhirnya ya udah diajar diajar 
nyaman. Akhirnya naik kelas 6 SD pindah 
ke Toraja, pindah ke Toraja supaya di 
Baptis di sana.tapi cuma aku tok, nah adek 
dua itu tinggal di jayapura supaya papa itu 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 
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nggak bertengkar gitu dengan mama. Jadi 
Mama itu punya strategi untuk bawa anak 
ke Kristen pada saat kelas 6 SD itu di 
Baptis sampai sekaran, Kristen. 

6. Kalau dari kelurga mama sendiri 
berarti agamanya? 

Kristen semua, puji tuhan.    

7. Kristen Protestan? Iya.    

8. Papa? Papa Muslim yang taat.    

9. Berarti yang di Toraja itu dari 
mama, Kristen semua? 

He.em.    

10. Yang papa daerahnya dari? Papa dari Kaliwungu. Mama itu orang 
Toraja. Papa itu orang Jawa. 

   

11. Berarti multiculture,multireligion? 
(ketawa) 

Iya (ketawa).    

12. Tinggalnya di jayapura tambah 
culture lagi ya? (ketawa). 

Iya bener (ketawa).    

13. Terus berarti sekolah dari SD 
sekolah apa? 

SD itu sekolah pertama Muslim.    

14. TK juga? TK juga. Dari TK sampai SD kelas 3 aku di 
Jawa, di Kaliwungu. Pada saat kelas 3 
pindah ke jayapura sampai kelas 5 SD. 
Kelas 6 SD sampai SMP kelas 2 aku 
pindah ke Toraja. SMP kelas 2 sampai 
SMA aku di Papua lagi. 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

15. Tapi itu sekolahnya semua 
Islam kah? 

Kalo dari TK sampai SD kelas 5 itu Muslim. 
Terus kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP itu 
negeri. SMP kelas 2 sampai tamat itu 
negeri juga. 

   

16. Kalau di negeri gitu belajar Dipisah gitu, jadi ntar kalau ada yang    
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agamanya? Kristen ya Kristen, Muslim ya Muslim. 

17. Berarti kamu ikutnya belajar 
agama Kristen? 

Iya Kristen. Setelah kelas 6 SD udah lepas 
dari semua semua, jadi masuk Kristen. 

   

18. Terus papa gimana responnya? Papa ya gitu, nggak terima. Bertengkar 
sama mama, akhirnya papa sakit hati 
mungkin yak, kok mama gini-gini. Akhirnya 
papa nikah lagi dengan orang aceh. 
Muslim, bener-bener Muslim taat. Nah di 
situ, mungkin jalan Tuhan juga, mama bisa 
dapat papa. Akhirnya mama tarik kembali 
papa. Awalnya papa memang nggak setuju, 
tapi dikasih pengertian segala macem, 
akhirnya terima dengan lapang dada. 
Keselamatan itu bukan dari papa sendiri 
tapi dari anak sendiri, meskipun papa 
mengajarkan yang baik tapi anaknya 
kelakuannya tidak baik ya sama saja papa 
tidak membawa keselamatan. 

   

19. Itu seketika pada saat kamu 
pindah agama papa seperti itu 
atau selisih beberapa tahun? 

Gimana?    

20. Jadi papa kamu pindah ke Aceh 
itu setelah berapa tahun gitu 
atau gimana? 

Itu pada saat aku kelas 6 SD, hitungan 
beberapa bulan aja nggak pakai tahun. 
Pada saat kelas 2 SMP, saat aku udah 
balik ke Papua lagi papa nggak terima 
dengan aku yang udah masuk Kristen. 
Pada saat aku di Baptis kan papa nggak 
ada. 

   

21. Oh iya di Toraja kok ya Iya. Papa di jayapura, mama di Toraja.    

22. Kamu di Toraja? Iya sama adek. Pada saat balik kelas 2    
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SMP, sebenarnya papa udah pendam, dari 
aku di Baptis. Papa udah tau sertifikat yang 
Baptisan itu. Itu papa tau waktu aku naik 
kelas 1 SMP, itu papa udah pendam. Pada 
saat aku balik ke Papua, itu udah papa 
lampiaskan semua. Udah berkomunikasi 
dengan perempuan lain, ya udah langsung 
beberpa bulan kemudian langsung 
meninggalkan kami. 

23. Jadi posisinya kamu di Toraja, 
papa tau kalau kamu di Baptis? 
Dikasih tau mama atau? 

Lihat sertifikat. Setelah mama selipkan, 
taruh itu sertifikat mungkin papa tau kali. 

   

24. Jadi sertifikatnya di bawa mama 
bukan kamu? 

Iya dibawa mama, dibawa pulang ke 
Papua. 

   

25. Kamu dimarahin nggak sama 
papa? 

Nggak sih, papa orangnya nggak suka 
marah. Orangnya keepsilent. Tapi nanti 

kalau udah sakit hati , udah pendem banget 
baru di lampiaskan, bener-bener keluar. 
Keluarnya itu ya ngapain gitu, biar orang-
orang tau ini sakit hati saya. Papa orangnya 
nggak terlalu banyak bicara. 

   

26. Berarti dipendam dulu kalau 
udah mentok baru dikeluarin? 

Iya, he.e.    

27. Kalau kamu sendiri tau nggak, 
sejarah pernikahannya papa 
sama mama? 

Tau. Jadi mama tu cerita, dulu tu mama 
punya pacar. Namanya Fajar juga, seorang 
polisi orang Madura tapi Muslim, disitu 
masih pacar-pacaran. Namanya polisi kan 
ditempat-tempatkan tu, nah akhirnya 
mantan pacarnya mama tu pergi ke pulau, 
kedinasan. Nah papa itu dulu tinggal di 
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asrama polisi, mama juga. Setiap papa 
pulang kerja atau mau kerja tu pasti liat 
mama lagi membersihkan vespanya. Dulu 
kan vespa keren banget yak, nah papa tu 
tertarik kayak gimana gitu. Aku nggak tahu 
tertariknya kayak gimana, mungkin karna 
cewek gaul atau gimana. Nah terus mama 
tu sering di depan rumah sambil 
membersihkan vespa, terus papa tertarik. 
Akhirnya papa cari tahu. Dimana kerjanya 
dia, dimana tempat makan favoritnya. 

28. Waduh (ketawa) Semua papa cari tau. Terus akhirnya papa 
kenalan sama mama. Cocok, akhirnya ya 
itu belum pacaran sih. Papa kan playboy 

banyak ceweknya. Namanya juga dulu bos 
yak. Terus papa tu dulu banyak ceweknya, 
tapi dulu tu mama kayak dikasih janji, tapi 
mama liat papa tu lagi sama cewek lain. 
Mama teriak “dasar penipu, penipu”. Papa 
bilang “kenapa, kenapa?”. Tapi ya karna 
sama-sama ada perasaan, akhirnya setuju 
pacaran. Mungkin karna udah usia juga kali 
29 atau 30 gitu akhirnya menikah. 
Menikahnya diam-diam tanpa 
sepengetahuan keluarga. 

   

29. Nikahnya secara? Nikahnya secara Muslim. Kakaknya mama 
kan polisi, perwira. Nah tau, marah. 

   

30. Itu posisinya di Papua juga? Iya di Papua. Tapi pada saat itu om lagi 
kedinasan. Lagi ada kerjaan dinas. Pada 
saat sudah balik, tau kalau mama sudah 
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menikah. Tapi nggak ngasih tau keluarga di 
kampung, di Toraja. Akhirnya om marah, 
dan udah beberapa tahun ya nggak suka 
sama papa. Terus akhirnya 2 tahun 
kemudian baru punya anak. 

31. Baru punya kamu ya, terus 
baliknya ke Toraja dan Jawa? 

Itu pada saat kami sudah besar semua.    

32. Berarti sudah ada anak semua, 
udah komplit? 

Iya he.e baru di bawa ke kampung.    

33. Terus om kamu nggak ngomong 
ke keluarga? 

Ngomong. Terus nenek sama kakek ya 
udah, mungkin emang itu jodohnya kali. 
Kita nggak tahu kalau kayak gitu besok-
besok jadi sukses, kita kan nggak tahu jalan 
orang. Jadi nenek sama kakek nggak 
terlalu mempermasalahkan, cuma saudara-
saudara mama tu kayak nggak suka sama 
Muslim. Jadi dulu itu mama Kristen yang 
taat. Pergi ibadah, segala macam. Eh, tiba-
tiba nikah sama yang Muslim. disayangkan 
sekali. 

   

34. Terus dikenalinnya ke masing-
masing keluarga itu kondisinya 
mama masih Muslim kah atau 
udah pindah ke Kristen lagi? 

Udah pindah ke Kristen.    

35. Terus keluarga papa gimana? Ya sama nggak suka juga sama Kristen.    

36. Nggak suka sama Kristennya? Nggak suka juga sama mama. Soalnya 
saudara-saudaranya papa itu maunya, ya 
papa nikahnya sama Muslim. Punya istri 
yang Muslim, yang dari Jawa. 

   

37. Yang harus dari Jawa? Iya.    
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38. Terus respon keluarga besar 
gimana? 

Ya gitu, kalo mama datang. Nggak 
dianggap kayak keluarga. Papa pun juga 
sama, jadi kayak timpal balik gitu. Cuma 
kalau nenek sama kakek dari papa sama tu 
welcome gitu, Cuma ya saudara-

saudaranya yang gitu. 

   

39. Oh kakak adek dari papa mama 
gitu ya? 

Iya    

40. Terus sekarang eyang-
eyangnya masih ada? 

Kalau yang dari papa udah nggak ada. 
Kalau dari mama, nenek udah nggak ada 
kakek masih ada. 

   

41. Terus sekarang di sini tinggal 
sama siapa? 

Di sini tinggal sama keluarga papa.    

42. Berarti itungannya dekat ya 
sama keluarga papa? 

Ya bisa dibilang nggak terlalu dekat sih. + RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

43. Kenapa itu? Kan Muslimnya fanatik.    

44. Cuma karna itu kah? (ketawa) Karena mereka nggak suka sama kami 
juga, benci dengan Kristen. Nggak suka 
dan anti yesus. 

   

45. Terus kalau bertamu, 
silaturahmi gitu? 

Ya udah, secara dewasa. + RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
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Diri – 
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Diri 

46. Maksudnya? Ya dewasa gitu. Memang kan mereka 
nggak suka sama kami, tapi tetep dianggap 
keluarga gitu. Meskipun kami diinjak-injak 
tapi ya udah kami tetap silaurahmi, mungkin 
suatu saat nanti Tuhan mengetuk pintu 
hatinya. Lebaran bareng-bareng, Cuma ya 
itu kalau mereka main ke rumah jangan ada 
daging babi. Haram banget. 

++ RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Represi & 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

47. Kalau main ke rumah kamu? Iya, di Ngaliyan.    

48. Berarti kamu tinggal sama siapa 
sekarang? 

Sama adek berdua tapi di rumah budhe. 
Jadi kami, ngontrak gitu. Ngontrak di rumah 
budhe. 

   

49. Jadi bayar tiap bulan nya gitu? Bayar.    

50. Oh gitu? Iya, ya saudara tapi ya gitu lah.    

51. Tapi nggak mahal kan? Mahal. Setahun 10 juta, tapi bayar listrik 
sendiri-sendiri. Kalau keluarga mama kan 
ya udah, ga usah di kasih gitu yang penting 
kamu rawat bayar bulanan tiap bulan. 

   

52. Maksudnya bayar air, listrik gitu 
ya? 

He.em.    
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53. Berarti nggak serumah sama 
budhe? 

Nggak. Jadi budhe tu punya 3 rumah. 1 
rumah pribadinya, satu lagi buat anak 
pertamanya, satunya lagi yang kami 
tempati tapi kami sewa.  

   

54. Berarti sama aja kayak ngekos 
gitu ya tapi di rumah budhe? 

Iya.    

55. Berarti mama tiap bulan harus 
kirim uang gitu ya? 

Tiap tahun. Tiap tahun itu buat bayar 
kontrakan. Bulanan itu buat yang listri, air, 
sama wifi. 

   

56. Wah lumayan yah.. Iyah, jarak dari rumah ke kampus juga jauh. 
Sekali bolak balik 40 ribu. 

   

57. Ngaliyannya sebelah mana sih? Permata puri. Kalau permata medika kan 
sebelah kiri. 

   

58. Yang ada rumah sakit itu 
bukan? 

Masih lurus ke atas, nanti disebelah kanan.    

59. Oh.. Amarta apa gitu.. yang amarta permata 
puri. 

   

60. Perumahan besar itu bukan? Iyah.    

61. Oh ya tahu tahu.. Cuma ya gitu lah suruh bayar.    

62. Ya nggak papa lah ya, ikhlas 
nggak kamu? 

Ikhlas sih, tapi dulu tu mereka susah minta 
uang sama mama, mama bantu. Tapi 
sekarang mama susah, kok nggak dibantu. 

   

63. Lho itu nggak suka sama mama, 
tapi  minta pertolongan  sama 
mama itu, ceritanya gimana? 

Nggak tau, munafik lah pokonya + PL 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
& Kompensasi 

64. (ketawa) Pengen aku teriakin, tapi nggak pantas. + PL 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
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& Kompensasi 

65. Orangtua ya. Terus kalau sama 
saudara-saudara yang 
sepantaran kamu gimana 
hubunganya? 

Kurang akrab sama adek. Soalnya 
pemikirannya tu kayak awkarin gitu, jaman 
now kalau aku kan orang kritis, realistis, 

kreras dalam hal A ya A, B ya B. 

   

66. Kalau sama cucu-cucu eyang 
yang di semarang, semua yang 
dari om budhe gitu deket 
nggak? 

Lumayan.    

67. Nggak ada yang 
mempermasalahkan kamu 
Kristen gitu? 

Nggak sih, cuma saudaranya papa aja itu.    

68. Berarti cuma budhe pakdhe gitu, 
tapi anak-anaknya nggak 
mempermasalahkan? 

Iya. Budhe pakdhe fanatik soalnya.    

69. Terus kamu pernah nggak, 
kamu kan deket sama keluarga 
papa di sini. Pernah nggak 
“udah masuk Islam aja, ngapain 
di Kristen?” 

Pernah. Mereka bilang kenapa sih kamu 
harus ikut Yesus. Kamu itu dari lahir dari 
kecil udah Muslim. Mereka itu maunya ikut 
Muslim. Kalau aku pulang ke Kaliwungu 
gitu ditanya “nggak Sholat?”. Ya aku bilang 
“nggak budhe, makasih”. 

+ PL 
RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 
Konpesasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

70. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. + PL 
RP 
KP 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
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PD 3 Penolakan, 
Represi & 
Konpesasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

71. Padahal posisinya mereka tahu 
kalau kamu Kristen? 

Iya (ketawa). Tidak menghargai banget. + PL 
RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Represi & 
Konpesasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 

72. Kalau sekarang kan udah nggak 
ada eyang, tapi dari keluarga 
papa ada nggak orang yang 
masih respek sama kamu? 

Siapa yak? Ada tapi bukan saudara papa.    

73. Jadi siapa itu? Hmm adek ipar papa.    

74. Itu gimana? Itu orangnya bener-bener menghargai, 
bener-bener memahami aku apa adanya, 
dan nggak fanatik padahal dia orang arab 
asli. Dia bilang “saya percaya Yesus”, dia 
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bilang sendiri. Dan setiap kali denger 
Yesus, saudara papa yang pertama itu 
ketawa “hah Yesus” kayak gitu. Kalau 
dikatain kayak gitu ya udah aku diem ajah. 
Tapi tetep aja, adek iparnya papa itu 
percaya dan seneng gitu sama kami yang 
masih lapang dada yang sabar tetap 
anggap kami keluarga. Dan sebelum aku 
sama adeku datang ke sini, sekolah di sini, 
kami memang sudah tidak dianggap 
keluarga. 

75. Maksudnya? Jadi tu sekedar ponakan aja tapi bukan 
bagian dari keluarga. Jadi di group keluarga 
mereka itu sama sekali nggak ada kami, 
cuma papa ajah. 

   

76. Itu isinya memang cuma yang 
tua-tua aja tau gimana? 

Semua.    

77. Sampai cucu-cucunya? Iya. Aku pernah coba buka dan ngecek 
lewat HP sepupu. Sebenernya kecewa sih 
tapi mungkin ya udah biarin aja toh besok 
pasti juga masuk kok. 

   

78. Aamiin. Terus ada lagi nggak 
masalah yang timbul karna 
perbedaan agama? 

Ada. Kalau mama buat salah dikit itu, kayak 
nggak dihargai. Kayak “ mama mu tu dulu 
suka cerewet, suka marah-marah”. 

   

79. Tapi kan kan mama jauh dari 
Jawa? 

Dulu tu waktu kami kecil, mama kan 
orangnya galak. Bukan galak, kasar, 
namanya orang Toraja kan ngomongnya 
kayak orang batak gitu kan. Jadi mereka 
kira mama tu marah sama nenek, padahal 
mama tu sayang banget. Setiap mama 
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pulang ke Kaliwungu, dibeliin emas, mama 
kasih uang, tapi mereka kayak nggak ada 
rasa syukur. 

80. Belikan ke mereka? Belikan nenek dari papa. Jadi kalau mama 
pulang, mama belikan kalung, emas, apa 
segala macem, ngasih uang. 

   

81. Ada lagi? Itu aja sih.    

82. Kalau dari keluarga kecil. Kamu, 
mama, papa, sama adek-adek. 
Ada nggak masalah yang timbul 
karna perbedaan agama? 

Sejauh ini sih nggak. Dulu papa, kalau aku 
mau pergi ibadah papa cuma “hmmmm” ya 
udah lah demi Yesus aja gitu. Terus pernah 
papa tu nggak izinin Katekisasi, Sidi 
pendewasaan diri. Itu kan seharusnya aku 
SMA udah Sidi tapi mundur-mundur karna 
papa nggak izinin. 

   

83. Nggak diizinin gimana itu 
ceritanya? 

Karena aku kan udah pernah Sidi, papa kan 
nggak tau Kristen itu bagaimana, 
pendewasaan diri kan perlu. Kata papa 
kalau udah Sidi, Sidi aja gitu nggak usah 
Katekisasi,  pendewasaan diri lagi. Tapi 
sekarang papa, udah pelan pelan terbuka, 
udah menghargai. Terus kalau di rumah 
natalan ya natalan, lebaran ya lebaran. 

   

84. Berarti kamu suka pulang? Nggak. 3,5 tahun ini hampir 4 tahun aku 
nggak pernah pulang? 

   

85. Berarti mama yang ke sini? Iyah.    

86. Terus ketemu sama saudara-
saudara nggak? 

Mama yang males ketemu. Sakit hati 
mama. Setiap mama datang tu air mata 
mau jatuh, kok keluargaku kayak gini. 
Kayak setiap kali mama ke sini main, mama 
bilang “jangan bilang saudara-saudara 
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papa ya”. Soalnya mereka tu, kalau mama 
ke sini terus diajak pergi, berbaik lah paling 
mereka nggak mau. Sakit hati mama. 
Paling mama yang datang ke rumah 
mereka silaturahmi atau kalo nggak ke 
kuburan nenek sama kakek, nangis “kok 
kayak gini, keluarga saya”. 

87. Pernah nggak papa atau mama 
curhat ke kamu kayak “kok gini 
ya keluarga kita, beda. Pengen 
deh bisa bareng-bareng ke 
gereja” 

Nggak sih, nggak pernah. Mama sama 
papa terima kenyataan dan resiko karena 
cinta. 

   

88. Kalau dari adek pernah kayak 
gitu nggak? Suka curhat-
curhatan gitu? 

Nggak pernah. Aku sama adek berbanding 
360 derajat lah. Beda banget putarannya. 
Kalau ngomong seperlunya aja, sakit hati 
juga sih karena aku nggak dihargai. Kalau 
di rumah kan aku yang nyapu, nyuci 
pakaian, nyuci piring, semua atur 
keuangan. Adekku tu kayak 
menggampangkan gitu, orang ada kakakku 
yang kerja gitu. Padahal aku dari pagi 
sampai malam di kampus, pulang paling 
istirahat, baru nanti bangun tengah malam 
kerjakan tugas, terus bangun lagi subuh 
beres-beres, terus berangkat kuliah. Setiap 
hari kayak gitu capek kan. Tapi aku, ya 
udah lah jalani aja, nikmati aja. 

   

89. Ada hikmahnya Iya ada hikmahnya. Puji Tuhan, aku bisa 
curhat ke kak sarah, terus lama-lama sakit 
hatiku sembuh. 

++ RP 
KP 
PB 

Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi, 
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PD 3 
PD 4 
PD 5 

Kompensasi & 
Perubahan 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri, 

Kemampuan 
Belajar & Sikap 

Realistis 

90. Berarti kamu suka curhat ke 
sarah ya? 

Iya.    

91. Dia teman gereja? Teman rohani, teman gereja, teman 
komunitas. 

   

92. Itu ketemunya pas apa? Pas persekutuan.    

93. Sarah itu orang mana itu, 
Belitung kan?jauh banget… 

Iya, kan kak sarah itu tinggalnya dibelitung 
tapi dia orang Jawa. 

   

94. Oh dia orang Jawa to? Oh aku 
baru tahu, aku kirain dia orang 
sana asli. 

Iya, mamanya Jawa.    

95. Pantas, dia bilang “aku mau cari 
kerja di sini aja deh rat” aku piirr 
kenapa nggak cari kerja di sana 
aja gitu, kirain kan orang sana 
asli (ketawa) 

Dia itu kayak rindu pelayanan di gereja gitu.    

96. Terus kamu memaknainya atas 
kondisimu saat ini kayak 
gimana? 

Jadikan pengalaman. Aku kalau kayak gitu 
ya besok jangan kayak gitu lagi. Kalau aku 
punya pasangan hidup, aku harus nyari 
yang benar-benar tepat, beda lah sama 

+++ PL 
RP 
KP 
PB 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
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keluarga papa. Pokoknya yang bisa 
menghargai aku,keluargaku bisa menerima 
aku apa adanya dan aku juga bisa 
menerima apa adanya. 

PD 1 
PD 2 
PD 3 
PD 4 
PD 5 

Represi, 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan, 
Mengarahkan 

Diri, 
Kemampuan 

Belajar & Sikap 
Realistis 

97. Sekarang udah ketemu nih? Puji Tuhan, mau dilamar (ketawa)    

98. Alahamdulillah aamiin… 
(ketawa) 

Mau diikat, tapi hubungan sekarang kan 
bukan pacaran tapi dia udah ngomong 
serius. Di depan kan sarah dia juga udah 
bilang kalau mau serius nikah. Dia bilang 
baru kali ini ketemu sama cewek yang bisa 
mengubah hidupnya, membawa dia dekat 
dengan Tuhan. Dia tau kalau keluargaku 
beda agama tapi dia mau terima aku apa 
adanya. Ya dia Juni atau Juli mau kesini. 
Seharusnya bulan ini aku mau pulang ke 
Papua. 

   

99. Oh dia di Papua? Iya kerja di Papua. Harusnya aku pulang ke 
Papua untuk bantu mama sama papa 
pemilu cuma kayaknya belum tau ini 
kayanya nggak bisa pulang. Dia ngebet 
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pengen ketemu mama sama papa. 
Desember katanya mau ngikat, terus 
dibawa ke bandung. 

100. Kerjanya di bandung apa 
Papua? 

Di Papua, tapi orangtuanya di Bandung.    

101. Berarti orang Jawa ya orang 
sunda? 

Orang batak    

102. Oh orang batak, kerja di Papua, 
tapi tinggalnya di bandung. Wah 
luar biasa ya Indonesia sekali 
(ketawa) 

Iya begitu lah (ketawa). Puji Tuhan, ya 
doakan ya kak. 

   

103. Aamiin…kayak bonus dari hidup 
selama ini ya? (ketawa) 

Ya gitulah (ketawa). Sebelumnya kan gagal 
tunangan. 

   

104. Oh udah pernah dulu? Iya dulu pernah, tinggal satu step  lagi tapi 

gagal tapi yang kali ini bener-bener yang 
dikasih sama Tuhan. 

   

105. Aamiin… Terus kamu 
menyesuaikan dirinya atas 
perbedaan papa sama mama 
gimana? 

Aku mendalami. Dulu memang Muslim 
juga. Baca Al-Qur’an, baca Al-Kitab semua. 
Aku ke mama juga, ya udah menyatukan 
perbedaan meskipun aku bukan Islam lagi 
tapi aku nggak fanatik gitu, toh juga satu 
Tuhan kok. Mama papa juga nggak 
ngajarinn yang jelek, selama ini ya udah 
terima. Islam itu nggak mengajarkan jelek, 
cuma orangnya aja. Aku berpikir, ada 
segelintir orang yang fanatik banget nah itu 
yang aku nggak suka. Aku bukan nggak 
suka agama, tapi aku nggak suka orang 
fanatik. Begitupun Kristen. Kristen pun juga 
ada yang fanatik. Jadi menyatukannya aku 

+++ PL 
RP 
KP 
PB 

PD 1 
PD 2 
PD 3 
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Bentuk 
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Diri – 
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bukan nggak suka orangnya, kalo orangnya 
aku nggak suka berarti aku munafik dong, 
kayak aku menipu diriku sendiri dong. 
Papaku Muslim mamaku Kristen, terus aku 
nggak suka satu agama. Bukan agamanya 
aku nggak suka tapi cara orang itu 
menyampaikannya, fanatik gitu. Jadi aku 
menyikapi, ya udah. Sahabatku Muslim, 
dari aku lahir kami selalu sama-sama, satu 
kamar, satu piring, makan sama-sama. 
Muslim juga tapi biasa aja. Ada babi di 
depan dia  tapi biasa aja.  

Diri, 
Kemampuan 

Belajar & Sikap 
Realistis 

106. Yang penting kamu makan dia 
nggak makan gitu kan? 

Iya yang penting dia ya udah biasa aja, 
padahal satu sendok lho. Kami itu kayak 
sharing, nggak pernah aku bilang Muslim 
itu kayak gini. Cuma aku bilang “orang itu 
fanatik” gitu. Aku nggak suka orang fanatik 
kayak keluarga papa. Itu membawa image 
yang nggak baik. Dan Kristen juga, dari 
keluarga mama fanatik. Cara aku 
menyatukannya ya, aku lihat agamanya. 
Agamanya nggak pernah mengajarkan 
jelek. 

   

107. Untuk proses penerimaan dari 
papa mu yang beda agama itu 
gimana? 

Gimana ya? Nggak tau, kebiasaan aja sih. 
Udah mengalir apa adanya. Dinikmati. 
Prosesnya itu aku nikmati. Mau jatuh 
bangun susah seneng aku nikmati, karna 
besok di dunia kerja juga pasti gitu. 

+++ RP 
KP 
PB 
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PD 5 Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan, 
Mengarahkan 

Diri, 
Kemampuan 

Belajar & Sikap 
Realistis 

108. Kamu pernah nggak, kamu 
sendiri yang ngerasa “kayaknya 
enak ya bisa ke gereja bareng?” 

Pernah, sering malah. Kalo aku ke gereja 
sama kak sarah itu rasanya air mata mau 
keluar, kayak “ Tuhan kapan aku bisa ke 
sini bareng sama papa mama ku, 
sekeluarga. Ibadah di rumah dan 
dihadapan Tuhan?” itu pernah, sering 
malah. 

+++ PL 
 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  &   

109. Sampai sekarang? Sampai sekarang, tapi ya udahlah. Mungkin 
besok aku sama suamiku gitu, satu 
keluarga (ketawa). 

+++ PL 
RP 
KP 
PB 

 
 

PD 5 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Penolakan, 
Reepresi, 

Kompensasi & 
Perubahan  

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – ,  & Sikap 

Realistis 

110. Aamiin… Yang aku piker, besok kalo aku nikah 
secara Kristen gimana itu keluarga papa. 
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111. Kalau dari kamu sendiri pernah 
nggak ngobrol sama papa 
mama “pa, ma besok kalau aku 
nikah gimana ya, aku pengen 
gini?” 

Nggak pernah. Aku tu bukan tipe orang 
yang kalo ngomong, ngomong aja. Aku tu 
selalu Tanya dulu ke mama tau papa. Kalau 
di mobil bertiga gitu nggak ada adekku baru 
aku ngomong. Nah terus biasanya mama tu 
ngomongnya gini, papa gini nah baru aku 
menyimpulkan. Aku orangnya nggak suka 
yang langsung ngomong gitu. 

   

112. Tapi pernah bahas besok kalau 
kamu nikah mau gimana gitu? 

Nggak pernah sama sekali.    

113. Kayak pernah di kasih 
wejangan… 

Wejangan itu apa kak?    

114. Wejangan itu nasehat, saran, 
istilahnya kayak dikasih tau lah 
besok kalau kamu nikah  cari 
yang seagama biar nggak kaya 
mama sama papa? 

Pernah, mama cuma bilang carilah yang 
seagama, carilah yang sesuku Toraja. 
Cuma aku berpikir, aku nggak mau cari 
sukunya , aku cari pribadi orangnya. Aku 
mau suku manapun kalau pribadinya nggak 
cocok aku nggak mau. Papa orangnya 
bukan tipe orang yang menyampaikan. Dia 
itu menyampaikannya memberi benda, 
kayak kalo misalnya aku butuh ini papa tu 
langsung beliin gitu tanpa ngomong gitu. 
Langsung beliin. Jadi papa tu tipenya bukan 
yang banyak ngomong tpi lebih ke tindakan. 
Kalau mama banyak ngomong dan 
tindakan juga. 

   

115. Kenapa kamu memutuskan 
untuk tetap di Kristen? Apa yang 
mendasari kamu? 

Nyaman aja sih. Karena aku merasa 
nyaman. Dulu aku di Muslim bene-bener di 
kekang banget sama saudara papa kan, 
kamu haru gini-gini dan aku nggak bisa 

++ RP 
KP 
PB 
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Bentuk 
Penyesuaian 
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Kompensasi & 



291 

 

 

 

gitu, ya udah aku kayak mengalir aja makin 
hari cinta Yesus gitu. Ketika aku baca Al-
Kitab, doa gitu aku merasa nyaman. 

PD 3 
PD 4 

Perubahan 
 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Mengarahkan 

Diri & 
Kemampuan 

Belajar 

116. Ada nggak faktor eksternal yang 
membuat kamu nyaman di situ? 

Lingkungan. Kebanyakan teman-temanku 
kan Kristen sama Muslim jadi kau bisa 
membedakan. Terus pernah aku ke 
temanku Muslim terus dengar mereka Ngaji 
itu aku nggak nyaman, terus aku ke Kristen 
lagi aku merasa nyaman. Akhirnya aku 
memilih. 

+ PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

117. Berarti kamu kayak coba sini 
coba sini nyaman yang mana, 
akhirnya kamu memilih? 

Iya. Kan dulu aku Muslim terus Kristen, ya 
dibedakan lagi gitu jadi biar aku lebih 
mengenal Tuhan. 

++ RP 
KP 
PB 

PD 1 
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Bentuk 
Penyesuaian 
Diri – Represi, 
Kompensasi & 

Perubahan 
 

Indikator 
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Diri & 
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Belajar 

118. Berarti kamu sudah nyaman 
banget ya sekarang? 

Iya. + PD 3 Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

119. Terus kan nggak sedikit juga di 
Indonesia yang memiliki kondisi 
sama kayak kamu, punya 
orangtua beda agama mungkin 
dengan latar belakang dan 
dinamika yang berbeda-beda. 
Pesanmu buat teman-teman 
yang kondisinya sama seperti 
kamu apa? 

Ya tetap sabar, tatap kuat, nikamti 
prosesnya. Mungkin ini bukan jalan Tuhan 
tapi Tuhan akan perbaiki jalanmu, kalau 
memang kamu percaya sama Tuhanmu, 
kalau missal kamu yakinkan dengan 
Tuhanmu jangan pernah merasa gagal, 
jangan pernah merasa kalau minder, 
jangan pernah merasa takut, jangan pernah 
merasa malu karena aku juga pernah ada 
di posisi mereka dan aku juga pernah malu 
mengakui agamaku sendiri. 

++ PD 1 
PD 2 
PD 4 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Kemampuan 

Belajar  

120. Kenapa? Ya karna orangtua beda agama, terus 
gimana nanti kalau nikahnya. Aku pernah 
kok kayak gitu. Tapi aku sering baca-cara 
Al-Kitab, aku menemukan kebenaran-
kebenaran, terus berdoa, banyak kesaksian 
yang terjadi di hidupku dan kak sarah pun 
juga sudah lihat sendiri secara nyata. Ya 
aku memang gampang banget menyerah, 
tapi aku yakini, aku nggak malu, aku harus 
banggakan kedua orangtua, dan aku harus 
mengangkat derajat. Kan kadang kalau 
beda agama teman-teman membully, 
kadang teman-teman ngejek, atau 

+++ PD 1 
PD 2 
PD 4 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil, 
Penerimaan & 
Kemampuan 

Belajar  
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nggosipin itutu orangtuamu beda agama 
trus gini-gini. Kadang ada juga yang sampai 
stress. Ada juga yang nggak. Ya Puji 
Tuhan, kalau yang nggak ya tetap 
semangat, bersadar sama Tuhan. Yakinkan 
diri bahwa bisa perbaiki nama keluarga dan 
jangan mengulangi kesalahan di orangtua. 
Sejatuh jatuh cintanya kita sama beda 
agama pasti, ada resiko yang lebih besar. 
Tetap memilih pilihan yang terbaik, tetap 
yakinkan pilihan dari Tuhan. Tuhan tidak 
pernah merencanakan kamu harus nikah 
sama yang Muslim. Mungkin memang ada 
tapi nggak sampai kayak yang seperti ini. 

121. Tadi kan kamu bilang pernah di 
bully ya? 

Iya pernah, waktu SD    

122. Ceritanya gimana? Ihhhh dulu Muslim dulu pake kerudung gini-
gini..terus dibilang apa itu ah kalau Muslim 
pindah agama musyrik atau apalah itu. 

   

123. Oh iya iyaa.. Bilang gitu, cuma aku ya udah lah bodo 
amat. Pernah sampai nangis sih, tapi ya 
udah lah biarin. Toh hidup juga hidupku. 
Cuma ah udah cerita lama sih yang kadang 
masih keingat. Aku nggak pernah cerita ke 
mama. Paling Cuma diem pendam, habis 
itu udah. 

   

124. Kalau di gosipin gitu pernah? Pernah sering.    

125. Digosipin apa aja? Apa yak? Dulu kan aku introvert banget 

yak. Dan aku orangnya pemalu, takutan, 
nggak percaya diri, semua lah kayak culun 
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gitu. Tapi karna aku punya teman-teman 
yang kuatkan, akhirnya aku bangkit. Yang 
dulu pernah ngebully ngegosipin aku itu 

kayak merasa wow gitu. 

126. Balas dendamnya halus 
ya?(ketawa) 

Ya aku bersikap pelan-pelan gitu.    

127. Kalau menurut kamu sendiri, 
pernikahan beda agama itu 
gimana? 

Apa ya? Itu karna cinta doing sih, karna 
hawa nafsu sendiri bukan karna 
berdasarkan Tuhan. Kalau tuntunan Tuhan 
nggak mungkin beda agama gitu, mungkin 
sebagian besar orang tidak berpikir panjang 
kedepannya akan seperti apa karena hanya 
sebatas cinta cinta cinta. 

+ PL 
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Diri – Penolakan 
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VERBATIM WAWANCARA NARASUMBER TRIANGULASI 

 

Subjek D 

Tanggal 3 April 2019 

No Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Kamu sendiri agamanya apa? Katolik    

2. Terus kakak? Katolik    

3. Kakakmu satu ndak’an? Satu    

4. Kamu anak ke dua? Terus Diva 
Devi ke 3-4? 

Iya    

5. Kalau mama papa? Mama Katolik, papa Muslim    

6. Terus pembagiannya kenapa 
anak-anaknya Katolik terus 
papa Muslim sendirian itu 
gimana? 

Jadi ga ada pembagian yang kayak kalau 
aku denger dari teman-teman ku kayak gitu 
mereka dari awal mama papanya tu 
sepakat, anak pertama gini, anak kedua 
kayak gini terus yang ikut aku berapa yang 
ikut kamu berapa, nah di keluargaku tu ga 
ada yang kayak gitu jadi bener-bener 
terserah pilihanmu sendiri gitu 

   

7. Terus cara pemilihan agaanya 
gimana tu? Kalau di suruh milih 
sendiri-sendiri 

Dari akunya atau dari orangtua?    

8. Dari orangtua Kalau dari orangtua aja sih dari kecil di 
ajarin Sholat iya diajarin berdoa ke Gereja 
ya iya jadi kalau aku daper semua dari kecil 

+ KP Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
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soalnya kan kalau adekku itu dia memang 
ini beda, beda yang asuh gitu lho jadi kalau 
dulu kan kalau yang Diva ya biasa sama 
nenekku dari mamaku otomatis agamanya 
juga Katolik kalau yang Devi itu diasuh dari 
nenek dari papaku otomatis agamanya 
Muslim. Jadi mereka treatment juga beda 

dari aku gitu kalau aku benar-benar 
keduanya tu ngasuh gitu jadi aku juga ngaji 
aku juga ke Gereja 

Kompensasi 

9. Kenapa bisa diva sama 
neneknya dari papa satunya 
neneknya dari mama? 

Soalnya dulu mamaku kan juga apa kerja, 
papaku kerja jadi di waktu kerja dititipin ke 
nenek kan karna kembar ga mungkin. Ya 
biar adil juga sih maksudnya sama-sama 
seneng juga si nenek-neneknya ini 
maksudnya eh kamu dapet satu eh kamu 
juga dapet satu jadi biar seneng aja 

   

10. Terus kalau latar pendidikannya 
diva itu sendiri gimana? 
Mungkin dari sekolah TK sampe 
ini? 

Kalau Diva itu kebetulan memang dari SD, 
Tknya tu mereka kayaknya semuanya 
negreri deh dari empat anak itu semuanya 
negeri. Tapi negerinya tuh bukan negeri 
Muslim jadi ya netral negeri biasa ya 
seingetku iya. 
Terus nah SD nya baru yang diva itu dari 
SD sampe SMA kuliah swasta semua kalau 
diva di swasta semua kalau devi beda 
pokoknya dari keempat anaknya mama tu 
yang swasta semua diva tok 

   

11. Dari SD berarti? He’em dari SD    

12. Terus dia memantapkan dirinya Kalau secara pribadi aku ga tahu ya tapi ++ KP Bentuk 
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di Katolik itu tu kapan? setauku sepengetahuanku dari kecil dia 
ditanemin ajaran Katolik jadi nge-flow aja 

sih ga harus milih. Gimana ya keluargaku tu 
kayak benar-benar ga ada kalau buat 
agama dan kepercayaan benar-benar ga 
ada target gitu jadi kalau mau masuk 
Gereja it’s ok kalau mau masuk Muslim ya 
it’s ok. Jadi dijarke yo kasaranne di jarke 

PD 3 Penyesuaian 
Diri – 

Kompensasi 
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Mengarahkan 

Diri 

13. Tapi diarahke ga? Diarahkenya tu smooth gitu lho jadi gede ini 

aku jadi mikir oh mamaku tu mengarahkan 
ke anaknya ke Katolik itu aku dengan cara 
pendidikan maksudnya pendidikan itu 
pendidikan formal yaitu SD yo pinter juga 
sih maksudnya taktiknya mamaku itu. kayak 
ada embel-embel sekolah swasta tu lebih 
bagus daripada sekolah negeri dari 
akademik, dari pengetahuan eksternal 
kayak ekstrakulikuler dan pergaulan yo nek 
swasta kan berarti temenanne sama anak-
anak yang bener maksude. Kalau di negeri 
kan cenderung campur. Dan itu mungkin 
papaku juga oh ya gapapa nih kalau 
sekolah di swasta tapi kan dibalik sekolah 
formal swasta kan ada pendidikan agamis 
nah mungkin anak-anaknya mama papaku 
tu jadi kayak terbentuk sendirilah kebiasaan 
untuk berdoa, Rosario, kebiasaan ke 
Gereja setiap hari minggu. Soalnya tanpa 
mamaku harus bekerja keras mereka sudah 

++ KP 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Mengarahkan 
Diri 
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diajarin sendiri nih di sekolah formal. Jadi 
setelah aku gede aku juga apa lihat-lihat 
maksude observasi mamaku ternyata didik 
aku kayak gini gini gini. Oh yo bener juga 
sih maksude ga kelihatan. Maksude 
memang tujuanne mama ku anak-anaknya 
di Katolik cuma ga terlalu ketara karena di 
back up sama sekolah formal kayak gitu. 
Kalau fokusku sih gitu. Mungkin diva 
memang rasanya beda, mungkin diva yang 
dulu diajarin sama nenekku yang bener – 
bener agamis gitu kan kayak nenekku tu 
rajin banget doa Rosario terus rajin banget 
doa Novena yang sampai sekarang dia pun 
juga Novena kayak gitu rajin ke Goa Maria 
sampai sekarang dia juga rajin ke Goa 
Maria jadi tu kayak pengaruh eksternal 
tambahan lah kalau yang dari nenekku itu 
mungkin memperkuat dia buat pendidikan 
religiusnya dia 

14. Pernah ga kayak diva gitu atau 
kalian anak-anaknya ngomong 
“ih kok mama papa beda ya?” 

Enggak sih, soalnya mereka pun ga pernah 
ngomong gitu kayak yaudah kita beda ya 
cukup tau aja ga yang didebatin gitu 

++ PD 2 
PD 3 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri – 
Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 

15. Atau mungkin rundingin gitu? Enggak sih    

16. Terus memberi pemahamannya 
gimana? Kan beda agama tuh 
itu dikasih pemahamannya 

Enggak ada sih tipenya mama papaku tu 
enggak orang yang ngomong langsung gitu 
lho tapi mereka tu by action, jadi mereka 
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kayak gimana? nyontohin aja. Misalnya nih kita nonton tv 
bareng terus papaku nonton dakwah ulama 
ya mamaku dengerin kalau misalnya kita 
keluar kota mamaku kan nyetel lagu rohani, 
lagu rohani Kristen Katolik gitu papaku yo 
dengerin dari PP sampai PP lagi kayak gitu 
jadi kayak mereka tujukin beda tu agama 
salah buktinya kita bisa jalan bareng, ga 
yang ngomong mama papa ni lho lihat. 
Enggak ga kayak gitu jadi kita ngerti dari 
kita lihat 

17. Ga ada ngerasain kayak mama 
papa tu beda enggak? 
Perbedaan mama sama papa 
istilahnya pernah timbul 
masalah ga? 

Kalau masalah sih maksudnya kayak 
gimana? 

   

18. Yang berkaitan dengan 
perbedaan beda agama 

Sejauh ini ga ada sih paling tu mereka 
malah seringnya gini emm.. kalau masalah 
orang lain dibahas di keluarga jadi kayak 
contoh gitu lho misalnya papa mamanya 
nikah beda agama terus anaknya dibagi 
kan kasihan anaknya to nah gitu-gitu. 
Mereka tu kayak ngajak kita mikir gitu lho 
kalau kayak gitu tu ga baik gitu. Jadi 
masalahnya orang lain tu dibahas di 
keluarga “lha itu pie tu anaknya malah ikut” 
pie ya, contohnya lah. Contoh problem-
problem yang ada di bahas jadi kita ngerti 
oh ternyata itu ga baik, oh ternyata yang 
dilakuin mama papa tu dah bener jadi 
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cenderung mama papa tu ngelakuin hal 
yang netral di keluarga kita gitu lho. Bener-
bener tidak memihak satu sama lain, wong 
apa, wong dirumah kita kan tingkat, 
dibawah itu bener-bener ga ada atribut 
religius tapi diatas tu penuh Salib lah, foto 
Tuhan Yesus lah, foto Bunda Maria, Al-
Qur’an lah kayak gitu jadi kayak ya mereka 
membungkus privasinya mereka. Jadi ya 
bener-bener untuk keluarga aja, ga untuk 
orang lain gitu lho jadi orang lain tu tidak 
terganggu dengan perbedaan kita. Jadinya 
mereka tau porsinya buat kita ya buat kita. 
Buat konsumsi publik ya konsumsi publikasi 
ya konsumsi publik jadi kalau misalnya 
dirumah ini ada sembayangan lingkungan 
gitu berdoa gitu, doa apalah gitu kan 
banyak macamnya kan itu, ya papaku 
bantuin setelah selesai ibadat gitu papaku 
keluar kalau ada pengajian mamaku juga 
ikut walaupun mamaku ga pakai kerudung 
tapikan menghormatinya pakai kayak 
selendang gitu jadi ya tetep ikut jadi ya 
benar-benar kayak menurutku pribadi 
perbedaan agama tu ya ga ada kayak ga 
ada batesan sama-sama sekali gitu lho jadi 
kalau misalnya orang berpendapat 
perbedaan agama menjadi salah satu 
alasan sesuatu tentang apa gitu itu ga 
nyampe gitu lho pikirannya. Jadi kayak gitu 
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iki maksude apa to susahe gitu lho yang 
kayak gitu tu gatau ik. Ga ada ide buat 
mempermasalahkan itu makanya itu yang 
sempet rame-rame haduh apa sih ni orang 
kayak ga ada deh di keluargaku yang kayak 
itu  

19. Terus kalau kayak mama atau 
papa itu pernah curhat ga sama 
kamu kayak “ih enak ya kalau 
keGereja bareng atau ke Masjid 
bareng” 

Pernah kalau itu    

20. Itu gimana? Itu pernah, kalau mamaku sih biasalah 
cewek kan banyak maunya padahal 
menurutku ya sak karepe aku Katolik tapi 
aku ga fanatik gitu lho mungkin karna 
perbedaan yang ada di keluargaku jadi 
membuat aku tidak fanatik dan netral gitu 
kan kalau mamaku tu kayak leih tetep 
punya cita-cita buat ke Gereja bareng 
sekeluarga Cuma aku juga gabisa karna 
gimana ya aku tu sudah menghargai 
sedemikian besarnya lho anaknya ga ada 
yang ikut dia, dia benar-benar besar untuk 
meluangkan itu. Kalau aku meminta dia 
untuk ikut juga aku tu kayak tidak bisa 
menghormati maksudnya gimana ya tidak 
bisa menghormati pengorbanannya gitu lho 
jadi aku merasa tidak pantas untuk itu dan 
kalau dia datang sendiri kalau papaku 
datang sendiri aku tu lebih gapapa bahkan 
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aku bakal tetep nanyain ulang “bener pah?” 
gitu. Jadi kalau untuk memaksa atau 
meminta gitu aku masih tidak berhak sih 
soalnya pengorbanannya papaku tu lebih 
besar daripada apa yang aku minta gitu lho 

21. Terus kalau misalnya pas Natal, 
pas Lebaran itu gimana? 

Nah itu seru banget, kalau msalnya puasa 
itu ya papa ya mama juga ikut sahur ikut 
puasa kadang kita kalau lagi kuat ya ikut 
puasa juga ikut sahur juga bareng-bareng 
tapi enggak yang sekeluarga besar itu 
jarang banget kadang ya mama papa aku, 
mama papa diva, mama papa devi, mama 
papa kakak, tapi ga pernah papaku 
sendirian itu ga pernah. Buka puasa mesti 
kita masakin, aku dulu pernah pulang kuliah 
gitu papaku tak beliin kurma buat buka 
puasa ya Cuma sedikit doang buat buka 
puasa kayak gitu. Terus kalau Natal juga 
kebetulan kan mamaku anak pertama, 
papaku juga anak pertama nah di kelurgane 
mamaku tu mamaku dituakan gitu lho kalau 
ada acara gitu ya semua keluarga besar 
datang ke rumahku lho papaku juga ikut 
malah papaku jadi kayak ada yang 
Muslimnya selain Katolik ada Kristennya. 
Jadi niru papa mamaku gitu lho jadi mereka 
kayak yaudah wong nduwe omah wae 
rakpopo moso aku mempermasalahkan 
malah yang ikut natalan itu saudara-
saudara ku yang kudungan juga ikut jadi 

++ KP 
PD 2 
PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – 
Kompensasi 

 
Indikator 

Penyesuaian 
Diri – 

Penerimaan & 
Mengarahkan 

Diri 



303 

 

 

 

yowes Natalan itu jadi kayak arisan 
keluarga gitu lho, padahal ya kita tuker 
kado bener-bener yang berdoa, tapi belum 
sampai yang bacain firman sih, renungan 
Alkitab gitu enggak sih Cuma berdoa tapi 
ya pakai tanda salib ada pohon natalnya 
kita tu dekor bareng, dekor rumah juga 
waktu Natal malah beberapa kesempatan 
Natal itu papaku yang ngingetin kita kayak 
“kei udah mau natal lho, kamu ga beres-
beres tempat?” kayak gitu, “kamu ga 
nyiapin hiasan natal?” saling kebiasaannya 
gitu lho saling ga ada perbedaannya. 

22. Kalau ada keluarga besar 
pernah ada ga kamu ikut papa 
aja misalkan? Papa sendirian? 

Malah creepy kali ya bukan malah dari 

keluargaku malah kan aku aktif lektor di 
Gereja terus aku lho nda kenal orangnya, 
tapi memang kayanya selingkungan sama 
aku terus dia lihat aku di Gereja ndelalahe 
itu satu tugas terus dia malah tiba-tiba tu 
bilang gini “mbok ya papa diajak ke Gereja” 
terus ya batinku what the f*ck kowe sopo. 
Maksude kamu tu gak tahu, kamu tu bener-

bener orang luar ga tau keadaan 
keluargaku seperti apa ya ga masalah sih 
kamu ngasih saran tapi itu hal yang privacy 
buat kita gitu lho ga perlu kamu ngasih tahu 
tu kita juga lebih tahu daripada kamu jadi 
anoying gitu lho buat apa? Yaudahlah  
Terus aku bilang “oh iya ya pak, bagus juga 
ya” sok interesting gitu tapi yo orak sakjane 
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23. Terus kamu kalau melihat diva 
itu penyesuaiannya gimana? 
Melihat perbedaan yang ada di 
keluarga? 

Kalau diva di bandingin keempat anak atau 
Cuma diva sama devi aja? 

   

24. Boleh, semuanya juga gapapa Kalau diva itu penyesuaiannya lebih bagus 
dari kita berempat 

   

25. Kenapa?  Ya dia tu orangnya yang paling 
pengertianlah terus orang yang mau ngalah 
gitu lho mau itu ke kakaknya, ke adiknya, 
ke mamanya, ke papanya, dia orang mau 
ngalah. Bagus penyesuaian dirinya bagus. 
Temennya juga banyak daripada devi lebih 
easy going 

++ PD 1 
PD 2 

Indikator 
Penyesuaian 
Diri – Emosi 

Stabil & 
Penerimaan 

26. Berdasarkan pengalaman kamu 
punya orangtua beda agama, 
pesanmu buat teman-teman 
yang sama punya orangtua 
beda agama? 

Kalau itu sebenernya kuncinya dari 
orangtua sih, kalau misalnya orangtuanya 
masih tidak beres dengan urusannya pasti 
anaknya juga ikut. Karna banyak temenku 
juga yang sama kayak aku sama-sama 
beda agama juga mereka dengan se-enjoy 
aku sama adek-adekku atau kakakku gitu 
lho. Makanya ini kayaknya tu memang 
harus di beresin dulu dari orangtuanya, 
orangtuanya harus sadar dulu mereka ga 
bisa memaksakan kehendak kalau mereka 
udah berani jalan beda agama ya 
konsekuensinya beda agama tanpa 
menuntut, itu harus di bikin menjadi 
komitmen yang clear diantara mereka 
berdua kalau itu belum clear sampai anak 
cucunya pun ga clear, ada berantem-
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berantemnya 

27. Kalau kamu memandang 
pernikahan beda agama 
gimana? 

Jadi sebenernya kalau anak yang dari 
orangtua sebenernya ga papa karna aku 
melihat di keluargaku gapapa mungkin aku 
ga tahu ya mungkin yang di kawatirin itu 
kayak mungkin ini aku pikiran awam ya 
mungkin nanti ada yang beda agama jadi 
kayak kafir gitu padahal sama aja kalau 
kamu pindah agama dari mana kemana tu 
sama-sama ga boleh. Katolik juga kalau 
pindah agama ke Muslim juga kamu 
mendustakan Tuhan kamu juga yo 
menzolimi Tuhan juga itu sama-sama dosa 
sebenernya tapi karena kita minoritas jadi 
mereka mikirnya mayoritas jadi 
minoritasnya di tinggalin jadi ga papa beda 
agama itu lebih damai gitu lho kayak ga ada 
yang menguatkan ga ada yang 
merendahkan ga ada yang lebih tinggi yang 
ada yang lebih rendah kayak gitu 
menurutku pribadi 

   

28. Papa mamamu menikahnya 
dengan cara apa? 

Katolik    

29. Berarti papamu pindah Katolik? Ga pindah juga soalnya kan kalau pindah 
Katolik panjang ada sakramen, ada baptis, 
ada ini ada itu jadi ga tepat sih kalau 
dibilang pindah agama 

   

30. Terus kok bisa nikahnya secara 
Katolik? 

Karna setauku kalau Katolik itu di 
persatukan atas nama Bapa, Putra dan Roh 
Kudus Amin. Ga harus yang sama-sama 
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setauku kalau Katolik memang bisa beda 
agama, kayaknya yang bisa nikah beda 
agama Cuma Katolik. Pokokmen ga harus 
pindahkan kalau pindah tu makin lama lagi 
baptisnya itu 2tahun krismanya, 2,5tahun. 
Lama banget jelas wong papaku ga ada 
nama baptisnya sih jadi ya tetap nama 
biasa emang kayaknya gapapa deh Katolik 
beda agama itu gapapa 

31. Terus pencatatan nikahnya 
gimana? 

Jadi yo sah di negara sah di Gereja juga    

32. Terus di KK tulisannya papa 
Islam yang lain Katolik semua? 

He’em. Untung mereka nikahnya udah lama 
ya 90 atau 91 gitu jadi mungkin belum 
terlalu gencer-gencernya 

   

33. Terus besuk kalau kamu dapet 
yang beda agama gimana? 

Aku ga yakin sih pengertiannya dia tentang 
beda agama sama dengan pengertianku 
gitu lho 

   

34. Terus kalau besuk rejekinya 
dapet yang beda agama 
gimana? 

Gak tahu, maksudnya kayak belum tentu 
dia bisa kayak papaku gitu lho. Belum tentu 
dia bisa menerima yang segede itu sama 
kayak papaku soalnya nyari yang kayak 
papaku itu satu banding seribu. Bisa bener-
bener legowo tu waw gitu kayak ga 
mungkin deh. Maksude ga mungkin dapet 
yang kayak papaku, kalau dapet pun nah 
itu ga bakal tak lepas sih (ketawa) 

   

35. Kalau diva yang dapat beda 
agama gimana? 

Pernah ga ya? Ga pernah kayaknya justru 
aku malah yang dapet beda agama terus, 
dua kali dapet beda agama yang sekarang 
seagama tapi beda suku mungkin karna 
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aku yang terlalu netral atau terlalu toleran 
jadi sembarang tuh sabet gitu lho ga ada 
batesan gitu lho 

36. Jadi beda agamanya sama apa 
dulu? 

Muslim semua jadi dulu itu aku beda 
agamanya sama Muslim itu mamaku juga 
shock gak di restui mungkin mereka tu 
kayak takut terulang gitu lho kayak mungkin 
mereka merasa susah dan mereka ga yakin 
aku bisa gitu lho sepertinya mereka. Jadi 
mereka agak kawatir. Ya alangkah baiknya 
ya sama aja. Ya istilahe ada jalan yang 
gampang kenapa cari yang susah sih ke, ya 
aku paham maksudnya tapi ya namanya 
anak masih kecil tiba-tiba sayang gitu kan 
terus yaudah dulu sih Muslim terus yang 
kedua itu pertamanya Katolik nih terus ada 
problem di keluarga akhirnya pindah 
Muslim dong, padahal itu kenalnya di 
Gereja dong. Terus aku kayak shock wah 
aku ditinggal pindah agama terus Cuma 
bertahan beberapa bulan gitu setelah dia 
pindah agama selang beberapa bulan dia 
mutusin aku karna udah jelas kita beda 
kayak gitu, ga bisa lagi. 
Oh yaudah kalau gitu ya sdih tapi ya 
gimana 

   

37. Sekarang dapet yang seagama? Ya seagama tapi beda suku, chinese dia 
kalau agama yang ribut mamaku kalau 
suku yang ribut papaku. Papaku bilang 
“wah pacaranne karo wong sipit” tapi ya 
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aku nanggepinnya dengan bercanda karna 
menurutku ya ga masalah selama dia ga 
malu jalan sama aku dan aku ga malu jalan 
sama dia 

38. Tapi masalahnya Cuma itu 
doang kan? Ga yang jangan 
yang cina gitu? 

Ga sefrontal itu sih, tapi tersirat, 
penerimaannya lama gitu lho 
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Subjek S 

Tanggal 5 April 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Sudah diceritain sama adik 
belum tentang tema skripsi ku? 
Tentang  

Yang pernikahan beda agama itu ya?    

2. Iya. Jadi dinamika penyesuaian 
diri remaja terhadap perbedaan 
agama. Maaf lho ini agak horor 
temanya hehe 

Iya nggak papa sih, ya memang namanya 
agama ya kan krusial banget tapi yo ndak 
papa lah, wong hari gini udah nggak ada 
yang tabu lagi kok buat diomongin. 

   

3. Soalnya kan sekarang 
ngomonin agama itu kan agak 
waaaa gitu kan. 

Ya kalau buat di keluargaku biasa aja sih 
tapi diluar ya tapi ya nggak papa emang 
adanya kayak gini mau apa lagi. Ya kan ya 
piye meneh, ya tapi kan ya kita nggak 

pengen kan ya tapi udah pilihan orangtua 
ya udah. 

   

4. Kalau orangtua agamanya apa? Kalau papahku Katolik, mamahku Islam.    

5. Terus anaknya? Anaknya 3, 2 kakaknya (subjek) ini aku 
sama adiku, aku kan yang pertama, nah 
berdua ini Islam, adikku si (subjek) itu yang 
Katolik. 

   

6. Itu kenapa bisa kayak gitu dua 
Islam, satu Katolik? 

Gimana ya ceritanya? Jadi itu ceritanya 
tadinya itu memang adik thu sudah di didik 
ke Islam terus ya karena kan faktornya 
mamah thu kan lebih besar. Ya sering ya 
namanya orangtua perempuan sering 
bilang kalau ngelawan orangtua nanti kualat 
lho, kan begitu kan. Terus akhirnya ya 
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masih takut-takut gitu dia mau ikut 
papahnya, tapi memang dari kecil thu 
sebenernya kita bertiga sekolah thu dari 
SD, SMP, SMA, kuliah th di (yayasan) 
Katolik dan agama pun kalau dari kecil, jadi 
kalau Natalan ikut ke Gereja, Lebaran ikut 
Sholat. Jadi aku punya dua agama waktu 
kecil. Jadi kalau adik thu iya nya karena 
SMP pa ya, ya karena lebih ke doktrin 
papah kan, agamanya masuk masuk 
masuk jadinya ya udah. 

7. Oooh lalu? Ya tapi itu pergolakan batin antara mamah 
eeh di dirinya mamah ya, adik mau masuk 
Katolik thu pergolakan sih  

   

8. Kayak gimana itu? Ya sempet sedih lah ya secara kan ibu kan 
ya yang ngelahirin gitu, terus kok mau ikut 
papahnya ya walaupun itu tetep 
orangtuanya ya tapi kan tetep ada rasa 
“Kan aku sing ngelahirke. Ngko piye?” dan 

ajaran di agama kami kan kalau sudah 
meninggal, doa beda agama kan nggak 
bisa diterima. Itu kan jadinya “Ngko nek aku 
rak ono sing ndongake sopo?” mamah kan 

cerita kayak gitu, tapi ya akhirnya ya udah 
ikhlas ya udah. Terus ditanyain sama adik 
kamu gimana mantapnya, mantap di Katolik 
ya udah. Jalani, niati, ya jangan melenceng 
dari agamamu, cuma itu aja sih pesennya. 

   

9. Kalau dari papah sendiri? Kalau dari papah ya seneng-seneng aja ya 
karena kan dia kan masuk ke agamanya 
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papah kan jadi ya seneng-seneng aja. 
Pesannya juga sama sih, keluarga juga 
demokratis, kamu silahkan memilih, ini 
ajaran papah seperti ini, agamanya papah 
seperti ini, ajarannya papah kayak gini ya 
dengan kebaikannya masing-masing kan. 
Agama kan pasti baik, yang nggak baik kan 
orangnya dan pola pemikirannya juga kan. 
Nah terserah nanti kamu mau gimana gitu 
kan kalau mamah, kalau papah kan kalau 
sudah mantap sama satu pilihan ya udah, 
tentukan pilihanmu, jalani, niati, imani. Ya 
udah yok akhirnya dia sama agamanya kita 
ya sama agamanya, tapi ya di rumah tetep 
srawung iya. Lebaran juga papahku juga 

ikut Lebaran ke keluarga mamah, ya 
sungkem, ya ngelakuin tradisi lebaran. 
Natalan ya diboyong ke keluarga papahku, 
ya Natalan juga. Ya kita memang nggak 
ada yang doktrin “haram lho, haram lho!” itu 
nggak ada, kita memang nasionalis gitu lho, 
yang penting nggak menyakiti satu sama 
lain, nggak menyakiti hati, nggak bikin 
marah yo dah jalani. 

10. Ini jaraknya sama adik berapa 
tahun? 

Waduh berapa ya? 10, 10 tahun.    

11. Terus sejarahnya pernikahan 
orangtua thu gimana? 

Oh awal mulanya? 
Jadi ceritanya waktu papah mau nikahin 
mamah itu awalnya papah janji sama 
eyangku (orangtua mamah) itu mau pindah 
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ke Islam, dengan notabene mamahku harus 
ngajarin, nuntun kayak gitu kan, tapi 
ternyata kesini-kesininya mamahku belum 
bisa dan papahku juga masih kayak belum 
mantab gitu lho, masih dengan ajaran 
agamanya beliau. Dah mereka nikah 
zaman itu catatan sipil, itu masih 
diperbolehkan, masih disahkan sama 
agama sama negara jadi yo perkawinannya 
yo sah dimata hukum agama maupun 
negara. 

12. Tahun berapa itu? Waduh 86 kali ya, aku lahir 87.    

13. Oooh masih bolehya waktu itu. Boleh, wong itu nikahnya thu di itu lho Citra 
Mall, itu nikahnya di daerah situ. Dulu kan 
situ belum ada mall, itu KUA nya disitu, 
masih boleh nikah catatan sipil tapi 
diresmikan di agama juga. 

   

14. Terus diresmikan secara 
agamanya gimana? 

Kalau itu aku nggak tahu jelasnya. Kalau 
secara Islam kan ada buku nikahnya thu, itu 
mereka nggak punya, cuma untuk akta 
pernikahan perkawainan thu ada. Soalnya 
banyak saudaranya papah ku yang Katolik 
tapi juga ada yang pindah agama. Jadi thu 
dah dari zaman mbah-mbah’e thu dah 

multikultur, multireligius kayak gitu.  

   

15. Indonesia. He’em. 
Jadi ada yang Katolik pindah Islam, ada 
yang Islam pindah ke Katolik. Jadi kayak 
gitu buat keluarga kami itu nggak tabu, 
biasa aja. 
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16. Nggak ada permasalahan 
kayak...? 

Nggak.     

17. Terus cara pendidikan 
agamanya dari orangtua thu 
gimana? 

Ehm, kalau dari kecil thu yang paling 
dominan thu eyang ya aku ngerasanya. 

   

18. Eyang dari? Eyang dari mamah, karena adik kan jauh ya 
jaraknya sama aku. Itu adik kan sudah, 
ibarat kata thu adik lahir thu kita sudah 
menentukan pilihan gitu lho “Oh aku mau 
ke Islam.”. Kalau dulu waktu aku sama 
adikki yang kedua kan cuman beda selisih 
2 tahun aja, jadi kita didikannya sama. Itu 
yang paling dominan thu eyang, jadi eyang 
thu kayak ngoprak-ngoprak gitu lho “Ayo ke 

Masjid! Ayo ngaji!” gitu, tapi disisi lain 
papah juga kepingin kita ke Gereja. Jadi 
kalau tiap ada Misa kita diwajibkan untuk 
datang. Karena kan papah kecilnya di Dr. 
Wahidin itu ada Gerejanya papah, jadi kita 
apel disitu. Dulu kan belum ada Gereja 
besar, jadi kita sering kesitu kalau Misa. 
Makanya kita doanya sudah hapal. 
Terus SMP itu kan saya di MM dan adik-
adik saya juga, jadi papah thu mendoktrin 
ya “Kamu masuk sekolahnya ke Katolik.” 
karena Katolik itu, ini dari kacamatanya 
papah ku ya, Katolik thu mengajarkan cinta 
kash, mengajarkan damai, mengajarkan 
kasih sayang yang tulus gitu kan. Okelah 
hayuk, karena pedoman ku juga diajarin 
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sama mamah adalah semua agama itu 
baik, yang nggak naik itu pola pikir 
orangnya. Jadi ya nggak papa sekolah 
disana, karena kalau menurut aku kan 
sekolah SD ku di Negeri, itu terlalu santai 
sekolahnya buat aku lho. Jadi banyak 
librnya, banyak jam kosongnya, terus 
akhirnya sama papah disuruh masuk 
sekolah Katolik aja yang didikannya lebih 
concern untuk belajar gitu lho. Ya memang 

bener, disiplinnya memang kuat banget kan 
di MM itu kan, terus agamanya juga kuat. 
Terus disitu ya kita jadi punya gambaran oh 
Katolik seperti ini, oh ajarannya seperti ini 
tho, oh tata caranya ke Gereja thu seperti 
ini. Tapi ya balik lagi kalau saya sudah balik 
ke rumah ya saya Islam lagi.  
Jadi yang dominan pada waktu itu thu 
eyang yang ngajarin agama gitu, kalau 
udah waktunya Sholat ya cerewet. 

19. Serumah? Serumah. Jadi waktu dulu thu pas siang 
kan papah ku kerja jadi pulang sekolah 
dititpin dulu di rumah eyang nanti pas 
pulang baru dijemput. 

   

20. Mamah juga kerja? Mamah di rumah sih tapi kan daripada 
bolak-balik nganterinnya jadi pulang 
sekolah ke rumah eyang dulu paru nanti 
pulangnya di jemput papah. 

   

21. Pernah nggak adik cerita “Kok 
mamah papah beda agama ya? 

Ooh pernah banget, pernah banget. Ya 
rasanya gimana ya, ya nggregel ya karena 
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aku lihatnya gini, pada saat kita lebaran kan 
kita sering Sholat Ied di Simpang Lima thu, 
kan banyak keluarga-keluarga sama anak-
anak kecilnya gitu dateng boyong-boyong 
gitu Sholat, terus adik ku bilang “Mbak enak 
ya nek kayak gitu.” Ya mau gimana lagi, 
kita bisanya cuma gini aja ya didoain siapa 
tahu ada mukzizat. Tapi sampai sekarang 
nggak bisa menikmati ikg, ya udah. Ya aku 
cuman ngomng sama adikku, ini sudah 
jalan pilihannya mereka, kalau kamu mau 
mengikuti masa depan mu sama seperti 
mereka silahkan, kalau bisa kau 
menyarankan cari yang seiman, cari yang 
seagama, jadi kamu mau melkaukan 
ibadah thu enak.  
Tapi untuk yang seperti tadi kamu tanyakan 
pernah curhat nggak itu sering, sering 
banget. 

22. Sampai sekarang? Enggak sih, kita udah tahu ya porsinya. 
Jadi waktu masih pada belum nalar gitu ya 
sering tapi kita nggak punya jawaban lain. 
Lha gimana lagi , ya memang kondisinya 
kayak gini. 
Lha mamah ku juga di suruh pindah ke 
Katolik juga nggak mau, papah ku pindah 
ke Islam juga nggak mau. Mereka memang 
jalannya sudah masing-masing ya sudah.  

   

23. Kalau dari orangtua yang curhat 
gitu pernah nggak? 

Enggak.    
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24. Kayak mamah gitu bilang enak 
ya ke Masijid bareng atau papah 
bilang enak ya ke Gereja 
bareng? 

Enggak.  
Oh kalau papah pernah, andai mamah mu 
bisa satu Gereja sama papah. 
Ya nggak bisa dipaksakan, tapi tanyanya 
pas kita sudah pada besar ya. “Ya nggak 
bisa dipaksain pah, yang namanya 
keyakinan agama ya tegantung hatinya. 
Kalau hatinya nggak nyaman  ya mau 
dipaksa kayak apapun ya tetep nggak 
nyantol.” aku ngomong gitu. Tapi papah 
pengen bisa bareng-bareng. Ya resiko aku 
cuman bisa bilang gitu, konsekuensi. Kalau 
dari awal papah sama mamah bisa 
menentukan pilihan yang tegas itu mungkin 
bisa, tapi udah sampai saat ini ya nggak 
bisa, kalian sudah beda prinsip soalnya.  

   

25. Sudah berapa usia 
perkawinannya? 

Udah 30-an kali ya, seumuran aku berarti. 
Aku aja dah mau 32, ya mungkin 33 tahun 
ya. Susah juga kalau mau pindah gama 
sekarang. Dulu mungkin waktu anak-
anaknya masih kecil gitu bisa kali ya siapa 
tahu ditengah jalan ada ilham yang lain kita 
juga nggak ngerti kan.  
Tapi untuk saat ini saya juga sudah 
berkeluarga, suami saya Islam, kalau 
mamah saya pindah ke Katolik saya juga 
nggak bisa mengikutinya. Tapi kalau 
mamah mau pindah ya monggo tapi ya kita 
tetep beda.  

   

26. Berarti seagama sama suami? Ya aku prinsipnya cari yang seagama sih    
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karena aku nggak mau ngulang lagi masa 
kecil ku, nanti anakku gimana? nanti 
anakku yang bingung.  
Nah aku mantapnya di Islam thu pas SMA, 
ya karena lihat adik (subjek) itu kan, lihat 
mamah nangis-nangis, ya udah tak 
mantapin aku Islam. juga dikasih nasihat-
nasihat gitu.  

27. Terus kalau dari keluarga besar 
kayak om tante gitu pernah 
nggak minta nemenin papah? 

Oh banyak, banyak. 
Itu dari keuarga papah malah, kalau dari 
keluarga mamah enggak. Waktu itu tante 
ku bilang kalau di Katolik thu lebih 
mengenakkan di perempuannya karena 
kalau menikah tidak bisa diceraikan oleh 
manusia, harus ke Vatikan. Tante ku 
ngomonginnya waktu aku nganter adik 
(subjek) Baptis karena mamah ku nggak 
mau nganterin kan.  
Tapi aku beranggapan bahwa semua 
agama thu bagus tidak mengajarkan untuk 
berpisah, tapi kalau  orangnya nggak bisa 
dibenerin dan itu sudah fatal ya mau 
gimana lagi kan.  

   

28. Kalau ke adik gitu pernah nggak 
melihat adik di bujuk buat ke 
agama mana gitu? 

Enggak, nggak pernah. Cuman adik thu 
pernah waktu kecil karena di lingkungan 
rumahnya eyang  thu deket Masjid jadi 
setiap Puasa itu anak-anak kecil pada Ngaji 
gitu lho, dia kayak kepingin kayak ngelihatin 
gitu, tapi di satu sisi ia takut sama papah. 
Kadang eyang yang mancing-mancing gitu, 
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“Aku pingin bu tapi takut sama papah.” 
(memanggil eyangnya ibu) 

29. Takutnya kenapa thu kira-kira? Ya karena dia yang paling kecil dan yang 
paling sering dibawa papah ke Gereja gitu 
kan, ya mungkin jadi ada rasa takut. Jadi 
kalau mau njalani yang beda kok sungkan 
gitu lho. Ya jadi ya sampai sekarang kalau 
ke Gereja thu setiap hari. 

   

30. Kalau menurut mbak, 
penyesuaian dirinya adik thu 
gimana dengan perbedaan 
agama orangtua? 

Oh kalau dia mah cepet kok, dia kan dari 
kecil mah biasa aja kayak nggak ada 
perbedaan. Di rumah eyangku Mushola 
ada, Salib juga ada. Mamah ku puasa ya 
juga masakin buat papah sama adik, buka 
puasa juga ikut makan, mau puasa 
pantangan juga mamah ku mengiyakan. 
Jadi ya nggak ada perbedaan sama sekali. 
Bagi keluarga kami, agama hari besar 
malah ada dua. 

   

31. Terus mungkin di Indonesia 
nggak banyak tapi ada 
beberapa yang mengalami hal 
yang sama, punya orangtua 
beda agama. Kira-kira pesannya 
kakak buat temen-teman yang 
punya orang tu beda agama thu 
gimana? 

Sama. Enjoy aja sih, lha mau gimana lagi. 
Enjoy, saling menghormati, saling 
menghargai satu sama lain. Ya intinya 
semua agama itu bagus, semua ajaran di 
orangtua itu bagus, terus satu lagi jangan 
terlalu fanatik, apapun yang terlalu fanatik 
yang terlalu berlebihan itu nggak bagus. 
Jadi ya slaing menghormati aja, toh juga 
nggak ada yang salah kok. Kalau memang 
mau sejalan ya dari kitanya sendiri yang 
harus memutus. Jalani, nikmati prosesnnya 
dan jangan saling menjatuhkan sih  
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32. Pernah nggak orangtua debat 
menentukan agama anak? 

Nggak, nggak pernah. Semua dikembalikan 
ke anak-anak karena orangtua ku dua-
duanya mengajarkan bagaimana Katolik 
dan bagaimana Islam, kita mau yang mana.  
Kalau aku maunya Islam ya udah jalani, 
imani.   
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Subjek A 

Tanggal 26 April 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Ya diceritain apa sama Aldo? Yang katanya mau wawancara     

2. Kalau orangtuanya beda 
agama? 

Heem heem.    

3. Aldo ceritanya gimana sama 
kamu? 

Yang tentang apa?    

4. Ya tentang itu tadi orangtuanya 
beda agama. 

Gimana ya, kalau sebelumnya tuh setau 
saya hehe (tertawa). 

   

5. Enggak papa ini rahasia kok 
tenang. 

Jadi tuh orangtuanya nikah terus itu 
agamanya kembali ke Islam. Tapi yang Ibu 
e itu masih Islam. Ibunya Islam tapi 
Bapaknya Kristen. Setelah menikah jadi 
Islam, terus waktu kakeknya sakit itu balik 
lagi ke Kristen Bapaknya. 

   

6. Kakek dari? Bapaknya. Terus dia ikutnya jadi agama 
Islam. 

   

7. Kalau Aldo pernah cerita yang 
tentang eeh dari perbedaan 
agama orangtua itu ada 
masalah gitu dia pernah cerita 
nggak? 

Kayaknya enggak sih mbak.    

8. Kalau Aldo biasanya 
kebanyakan cerita tentang apa 
sih kalau yang menyangkut itu? 

Ya paling kalau jarang ketemu kakeknya, 
kayak rada takut-takut gitu kalau tau dia 
agamanya Islam gitu. 

+ PL Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

9. Kamu pernah ketemu sama 
Bapaknya? 

Pernah, tapi nggak sempet ngobrol-ngobrol, 
paling cuma ketemu aja. 
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10. Oh ketemu yang sambil ngelesin 
adeknya itu? 

Heem.    

11. Terus responnya mereka? Ya, nggak ngobrol sih, jadi tuh biasa aja 
gitu. 

   

12. Oh gitu, hmm kalau kemarin aku 
dibilangin sama Aldo, dia 
banyak cerita sama kamu. Dia 
ceritanya apa? maksudnya yang 
tentang orangtuanya beda 
agama. 

Hmm kalau menurut aku dia kayak rada 
takut kalau Bapaknya tuh ndak pengen 
sendiri  gitu lho. Takut aja kalau sering ke 
Masjid, ibadah di Masjid gitu, kayak 
dimarahin. 

   

13. Terus kamu memandang itu kan 
Aldo kan pacarmu gitu, udah 
berapa lama to? 

5 tahun.    

14. 5 tahun udah lama banget hehe 
(tertawa) dari SMA berarti ya. 

Iya.    

15. Itu terus kamu tau orangtuanya 
Aldo beda agama terus eeh 
pandanganmu gimana? 

Ya, kalau  selama dia masih Islam sih saya 
nggak masalah. Kalau dia itu 
mengerjakannya sesuai dengan aturan-
aturan Islam saya masih nggak masalah. 

   

16. Terus kalau sama orangtuanya? Orangtuanya ya gimana ya mbak.. hehe    

17. Lha gimana haha (tertawa). Gimana ya mbak saya juga bingung ok. 
Saya juga piye ya, takutnya  kalo dia mbalik 
ayahnya tuh lho mbak. Saya takutnya itu 
aja. 

   

18. Terus dia ngeyakinin kamunya 
gimana? 

Hehe (tertawa). Dia kalau saya lihat 
ngerjain Sholat, ngerjain agama – agama 
Islam. 

   

19. Kalau sama adeknya berarti 
pernah ini ya..dia pernah cerita-

Enggak sih.    
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cerita nggak? 

20. Biasanya kalau sama guru kan, 
maksudnya sama yang deket 
ngelesin gitu kan kadang cerita.. 

Cerita cuma tentang pelajaran.    

21. Oh gitu, terus berarti ke 
orangtuamu? 

Belum.     

22. Belum? Mungkin dia takut kali mbak ya. + PL  Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan 

23. Dianya yang belum mau atau? Kalau orangtua saya sih udah tau.    

24. Oh, terus tau nggak kalau 
orangtuanya Aldo beda agama? 

Belum boleh cerita.    

25. Oh belum boleh cerita? Berarti 
belum tau kalau Aldo punya 
orangtua beda agama? 

Belum.    

26. Aldo ceritanya apa aja sih 
biasanya kalau dia di rumah 
kayak gimana terus eeh pas 
puasa kayak gimana, pas natal.. 

Pas puasa itu dia kayak ngumpet – 
ngumpet kalau pas sahur, pas buka (puasa) 
itu keluar, Terawih itu Sholat Terawihnya 
agak jauh-jauh dari rumahnya. 

+ PR 
RP 
KP 

PD 3 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Pelarian, 
Represi & 

Kompensasi 

27. Kalau pas natal cerita nggak? Pas natal..dia kayaknya katanya sih pernah 
mudik terus ke tempatnya eyangnya. 

   

28. Pernah diceritain yang dia 
mogok gereja atau belajar cara 
doanya? 

Nggak pernah.    

29. Apalagi ya. Kira-kira diceritain 
sama Aldo? 

Apa ya..kan eeh ini Ayahnya nggak tau 
kalau dia Islam. 

   

30. Pernah nggak dia bilang dia 
pengen dia mau bilang 

Kayaknya belum pernah, mungkin nanti 
kalau udah serius kali ya. 
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orangtuanya kapan gitu kalau 
dia Islam? 

31. Berarti dia berarti dia belum 
ngomong sama orangtuanya ini 
ya?  

Iya    

32. Eeh.. taunya kamu sebatas itu 
aja atau? 

Sebatas itu aja sih mbak, belum tahu detail 
– detailnya. 
 

   

33. Terus ini kalau amit-
amitnya..amit-amitnya jangan 
kesampean, kalau eeh tiba-tiba 
dapet apa gitu terus Aldonya 
pindah haluan gitu gimana? 

Hehehe (tertawa) nek bisa ya jangan.    

34. Hehehe (tertawa) nek misalkan? Soalnya di Islam kan nggak boleh mbak 
kalau nikah beda agama, kalau bisa ya 
jangan . Orangtuaku kan juga guru agama 
Islam to, jadi mungkin aku nolak kalau beda 
agama. 

   

35. Ooh gitu. Kamu pernah punya 
temen yang..temen yang 
orangtuanya beda agama 
nggak? 

Belum sih, belum tau sih.    

36. Belum pernah nemuin? Belum.    

37. Terus kalau misalkan menurut 
kamu sendiri, pernikahan beda 
agama itu menurut 
pandanganmu gimana? 

Kalau di Islam tuh nggak boleh, sebaiknya 
ya dihindari lah. 

   

38. Terus eeh mau tanya apa lupa 
hehe. Apa ya, aku lupa mau 

Biasa aja sih mbak.    
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nanya apa. Eeh kamu kan, 
selama ini kamu ngejalanin 
sama Aldo dengan tau 
perbedaan agama orangtua itu 
kamu gimana? 

39. Biasa aja? Nggak ada masalah 
gitu? 

Enggak.    

40. Terus dia sering kayak mungkin 
agak..apa ya..eeh piya ya 
ngomonge..kayak agak terlihat 
sedikit emosional-emosional 
kayak nangis kah atau sedih 
gara-gara ada masalah 
keluarga? 

Dia tuh kayak pengen itu Sholat jamaah 
bareng sekeluarga bareng gitu kayake 

belum bisa. Kayak pada akhirnya sama 
orang-orang yang sekeluarga itu Islam. 

++ PL 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan  
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –   

41. Dia cerita kayak gitu? Heem.    

42. Terus apa lagi Ya itu pengennya sekeluarga, soalnya saya 
pernah diginiin “kamu enak keluargamu 
Islam semua, lha aku pengen Sholat 
jamaah tuh bareng-bareng sama 
sekeluarga.” 

++ PL 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan  
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –   

43. Dia, dia itu cerita kayak gitu pas 
kapan? Pas kenapa? 

Pas itu orangtuanya rada berantem.    

44. Berarti kamu juga diceritain 
orangtuanya berantem? 
Berantemnya juga  masalah 
gara-gara perbedaan agama 
kah atau.. 

Enggak, yang lainnya.    

45. Oh yang lain, udah sih Hehehe Udah, paling nganterin ambil apa gitu.    
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ya makanya kemarin tuh tak 
ajak di kampus tuh biar gak 
rame, tapi karena kamu gak 
mau ya gapapa sih. Berarti 
belum pernah main ke 
kampusnya Aldo? 

46. Oh, tak kira belum pernah sama 
sekali hehe. Eeh terus apa lagi 
ya..kira-kira apalagi yang 
diceritain Aldo tentang 
perbedaan agama orangtuanya? 

Apa ya, biasanya ya ga begitu cerita ya 
kalau masalah itu. Paling ya gini-gini aja 
gitu. 

   

47. Kalau menurut kamu eeh 
dengan perbedaan agama yang 
orangtuanya Aldo, itu Aldo 
penyesuaian dirinya gimana dari 
kacamata kamu? 

Penyesuaian diri ke siapa?     

48. Ke orangtuanya. Orangtuanya..ya dia kayak ngejaga ya biar 
Ayahnya tuh nggak tau kalau dia Islam gitu. 

   

49. Ayahnya tuh tipenya kayak 
gimana sih? Kayak gampang 
marah kah atau Kayaknya sih 
dari cerita-ceritanya yang Aldo 
ceritain gitu? 

Ya..nggak tau juga sih mbak hehe. Kalau 
ada masalah sedikit terus nah... 

   

50. Kalau Mamanya pernah 
diceritain nggak yang  tentang 
Mamanya yang..kan juga Islam 
ya Mamanya ya, Mamanya 
Sholat apakah pernah 
diceritain? 

Enggak sih.    

51. Kalau kira-kira eeh pesan kamu, Mungkin ya nganut agamanya yang dia    
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kamu kan punya pacar beda 
agama nih. Misalnya kamu buat 
temen-temen yang mungkin eeh 
maksudnya  punya pacar yang 
orangtuanya beda agama. 
Mungkin pesan kamu buat yang 
temen-temen di luar sana yang 
istilahnya punya orangtua beda 
agama atau punya pacar yang 
orangtuanya beda agama itu 
pesannya gimana? 

yang dianut aja. Ya ngejalani kewajiban-
kewajibannya sesuai ajaran agama kayak 
gitu. Kalau bisa ya jangan sembunyi-
sembunyi, jujur aja. 

52. Berarti kalau sembunyi-
sembunyian sebenernya kamu 
dukung nggak? Hehe. 

Enggak sih, saya pengennya tuh dia 
ngomong ke orangtuanya. Ya nanti nggak 
setuju ya, orangtua saya juga nggak tahu 

   

53. Kamu pernah membujuk dia 
nggak untuk udahlah ngomong 
sekarang aja gitu?  

Udah, udah pernah.    

54. Udah pernah kapan? Belum berani dia.    

55. Kapan tuh kamu ngomongnya? Dia pas kalau lagi ngobrol-ngobrol     

56. Maksudnya itu ketika kalian 
ngobrol apa ? 

Ya tanya serius nggak sih sama aku, kalau 
serius mbok ya ndang ngomong gitu. Ya 

kesel sebenernya, tapi nanti dulu kalau 
udah kerja, udah siap baru berani 
ngomong. 

   

57. Berarti sudah ada keinginan dari 
Aldo untuk ngomongnya? Terus 
kapan kamunya sama 
orangtuamu? Hehe. 

Hehe ya ini nunggu waktu yang pas.    

58. Mungkin itu aja, semoga nanti 
bisa membantu temen-

Amin.    
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temennya yang lain ya. 

59. Siapa namanya? Tika ya?  Iya.    

60. Makasih ya Tika ya.     
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Subjek M 

Tanggal 10 April 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Intensitas Kode Tema 

1. Jadi penelitianku itu tentang 
dinamika penyesuaian diri 
remaja terhadap perbedaan 
agama orangtua. Ini aku nggak 
nyebut nama aja ya, biar 
namanya tersamarkan di 
verbatim. 

He.e (ketawa).    

2. Jadi, bahasainnya apa ya? 
Hmm temenmu kan kemarin jadi 
subyek skripsiku, nah sekarang 
aku mau tanya-tanya ke kamu 
tentang dia. Jadi dia pernah 
bilang kalau sering curhat ke 
kamu tentang masalah itu. Hmm 
ini istilahnya kayak untuk data 
penguat lah, data orang ketiga 
gitu. Nggak papa ya? 

Nggak papa.    

3. Oke, jadi langsung aja kali ya. 
Temenmu ceritanya apa aja? 

Temenku cerita tentang yang masalahnya 
dia. Masalah dia tentang perbedaan 
agama. Awalnya ya, awalnya itu aku nggak 
tau kalau dia punya perbedaan agama di 
keluarganya. Papa mamanya, aku nggak 
tau. Cuman, pertama dia memang masalah 
ke dirinya sendiri sama pacaranya. Jadi 
istilahnya gini. Dulu aku kenal sama dia, tau 
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sama dia itu udah lama. 2013, eh 2014 kita 
kuliah aku ikut kayak persekutuan gitu lho, 
terus aku tau dia. Dia itu jarang datang. Itu 
tu kenapa, aku kan bingung, sedangkan 
aku ngurus di persekutuan itu kan. 

4. Iya iya.. Aku nyari-nyari dia, kemana-kemana. 
Ternyata dia itu, apa namanya.. dia itu 
kuliahnya ketabrak jam 6 sore. Kan 
ibadahnya jam 6 sore. 

   

5. Oh he.e he.e.. Habis itu, jam 6 sore…aku tu kayak cuman 
fokus, bukan cuman fokus (mengoreksi 
kata-kata) banyak banget yang harus aku 
fokusin di persekutuan dan lain lain, jadi 
cuman tak bawa doa gitu lho dianya, nah 
ternyata tahun 2018 tiba-tiba datang. Kan 
udah menghilang ni, nggak tau kabarnya 
dan lain-lain. Dia itu orangnya agak berisi, 
orang berisi lah istilahnya, terus waktu 
datang jadi kurus dan ternyata dia ada 
permasalahan di bagian dirinya yang 
kurang kasih sayang, kasih sayang dari  
orangtuanya gitu lho setelah dia cerita 
punya masalah sama pacarnya. Dia 
mencari kasih tu salah gitu, karna kurang 
kasih gitu dari orangtuanya. Aku nggak 
ngerti juga, nah ternyata dia cerita- cerita 
tentang mama papanya itu beda. Aku juga 
nggak ngerti bedanya, beda gimana. Tetep 
bareng, tapi mereka berdua , orangtuanya 
itu sibuk karna caleg dan lain-lain. Aku juga 
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nggak ngerti, nah ternyata dia itu selalu 
kayak (bilang) “aku tu kalau telfon sama 
mama Cuma beberapa menit doang gitu lho 
kak”. Dia tu pengen banget liburan bareng 
sama keluarganya, pengen banget  sama 
mamanya dan yang lain-lain tapi kayak 
kurang gitu. Tapi aku juga nggak ngerti gitu 
lho, gimana keadaan keluarganya. Ternyata 
dia sama adeknya juga kurang deket. 

6. He.e… Jadi balik lagi ke permasalahan pacarnya. 
Dia mencari kasih sayang, perhatian dan 
yang lain-lain itu ke orang lain, ke pacarnya. 
Jadi keluarganya itu kurang gitu. Itu sih 
yang aku dapetin dari dia. 

++  Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  

7. Pernah nggak dia cerita kayak 
papa mamanya beda agama, 
terus hambatannya  apa aja 
gitu, dia pernah cerita nggak? 

Hmm hambatannya adalah, apa ya? 
Mungkin.. dia itu ceritanya  kayak, hmm 
karna sama-sama saling sibuk kali ya, jadi 
mama papanya tu sama-sama caleg jadi 
sama-sama kayak jarang punya 
kesempatan dan waktu untuk anaknya gitu. 
Kayak sendiri, sendiri gitu lho, aku juga 
nggak ngerti. Itu sih yang dia sayangkan 
sama mama papanya. Disayangkan 
maksdunya, ya nggak papa sih itu kan 
pilihan, tapi dia itu mencari kasih sayang ke 
orangtuanya itu kayak kurang gitu lho. Dia 
itu sering nangis, gara-gara jarang di telfon 
mamanya, group nya juga sepi dan yang 
lain-lain. Kan dia juga pengen kayak 
diperhatiin, makanya dia menjatuhkan itu ke 

++  Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  
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pacarnya. Dia datang ke aku, dan memang 
ada masalah dengan pacarnya. Akhirnya ya 
udah, tak ambil gitu. 

8. Dirangkul gitu ya istilahnya? Iya, tak rangkul, deket gitu lah. Ya udah, 
habis itu, aku nggak ngerti sejauh mana 
relasi mama papanya ya. 

   

9. Nggak pernah curhat gitu kayak 
mungkin “aku tu pengen papa 
mama tu satu agama, bisa jalan 
bareng sama aku?” 

Dia pernah cerita sih, kayak pengen juga 
hmm sama-sama satu agama gitu., supaya 
apa ya istilahnya kasih, pedoman hidup itu 
dengan iman yang sama. Dia pengennya 
kayak gitu, cuman kan nggak tau ya, balik 
lagi ke orangtuanya sendiri kayak gimana 
komitmennya. Mereka itu barengnya, 
mendidik anak itu gimana, yang seperti 
apa. Kan anaknya ada tiga, tapi kayak gitu, 
malah di luar dari orangtua mereka 
mendapatkan kasih sayangnya. Jadi si 
adeknya juga punya pacar gitu. Dia sama 
adeknya juga sering berantem. Aku bilang 
sama dia “kamu tetap kasih adekmu gitu 
lho, meskipun kamu sendiri gimana gitu 
sama adekmu, kan gimanapun juga kalian 
tetap saudara”. Apa mungkin nggak satu 
pedoman kali ya., aku nggak mau menilai 
apapun tapi maksudnya biar lebih 
nyamannya aja gitu satu agama. Kalau aku 
sih secara pribadi gitu. Itu sih yang 
disedihkan dari dia selama ini, dan dia kan 
mau balik ke Papua dan papanya tu sakit. 

+++ PL 
 
 

Bentuk 
Penyesuaian 

Diri – Penolakan  
 

Indikator 
Penyesuaian 

Diri –  &   

10. Ohh… Akhir-akhir ini papanya sakit. Hmm mungkin    
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karna kesibukannya sebagai caleg kali ya. 
Ketua gitu apa gimana, mamanya yang di 
bagian legislatif atau apa gitu. Terus kalau 
mega ceritanya gimana? 

11. Yaa….(ketawa). Dia pernah 
cerita yang itu nggak? Dia kan di 
sini sama keluarga papanya ya, 
yang notabene Islam. Dia 
pernah cerita tentang itu nggak?  

Hmmm…seingetku ya, kurang baik sama 
keluarga papanya istilahnya kayak dia 
dirasani, di buat kayak nge-down in dia. Dia 

pernah ngerasain gitu juga sih. Cuman aku 
lupa-lupa juga sih. Itu budhenya, 
pakdhenya atau apa. Lebih kesitu, cuman 
kalau keluarga mamanya . mamanya itu asli 
mana yah? 

   

12. Toraja, jauh banget. Oh iya Toraja, jauh banget terus papanya 
yang di sini. Jadi kayak yang Jawanya ya 
istilahnya. Jadi dia tinggal di rumah yang  
budenya atau gimana, Jadi dia juga ada 
masalah sama motor pacarnya yang 
dipakai, jadi mereka itu saking lengketnya 
dulunya aduh aku nggak ngerti lah jadi 
hubungannya udah nggak yang sehat lagi. 
Jadi motor udah milik dia dan segala 
macem, udah salah kan itu. 

   

13. Maksudnya motor itu punya 
pacarnya terus dipakai dia gitu? 

Iya, betul banget. Dia pakai itu dan mau 
dikembalikan, dia itu bingung mau 
dikembalikan ke budhenya atau gimana. 
Karna  kembali lagi, budhenya itu kan 
kurang baik, nggak memperhatikan dia “ya 
udah kamu tu uruso dewe” kayak kurang 

deket aja sih . Dia itu cuma sendiri, cuma 
sama mamaknya eh budhenya.. apa ya 
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manggilnya, udah kayak orangtua sendiri 
tau jauh di Kaliwungu sana. Kalau sekarang 
dia udah deket, sama temen deketnya 
cowok juga sih. Aku tu takutnya balik lagi 
sama kayak yang kemarin, tapi kan jauh 
yang LDR gitu. Dia cerita nggak ya? 

14. Oh iya, dia cerita. Nah itu kan, aku juga ngingetin dia gitu 
walaupun sudah satu iman ya. Tapi aku 
bukannya gimana-gimana, bukan karena 
agama, tapi lebih ke orangnya bagaimana. 
Baik nggak, bisa bimbing kamu nggak, dan 
apakah dia sudah punya relasi yang baik 
dengan Tuhan dan yang lain-lain lebih ke 
itu sih fokusnya ke agama. Dia bilang, 
cowok ini udah baik, udah pas lah 
sitilahnya. Ya semoga yang terbaik lah, aku 
juga nggak mau lagi dia keulang lagi kayak 
yang sebelumnya. Terus kalau soal itu, 
kayaknya mamanya juga belum tau. 
Kayaknya baru dikabarin aja dan si cowok 
ini mau datang. Aku Cuma ngingetin aja, 
supaya dia fokus ke dirinya sama cita-
citanya dia dulu gitu lho. Terus aku 
ngomong sama dia kalau mungkin situasi 
itu nggak bisa kita ubah, tetap kita syukuri 
apa yang kita miliki. Mama papa tetap kamu 
sayangi dan mungkin mama yang sibuk, 
jarang telfon dan lain-lain. Dia kan lebih 
deket sama mamanya kan.tapi papanya 
juga lumayan deket tapi nggak tau sejauh 
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mananya, tapi tetep baik kok. Karna papa 
nya sakit, dia kayak yang sedih banget. 
Mau balik ke sana, mau nengokin lah 
istilahnya. 

15. Yang tentang permasalahan 
agama dia pernah cerita nggak? 
Gimana-gimananya gitu? Yang 
perbedaan agama di 
keluarganya terutama. 

Mungkin itu ya kak, apa namanya… pas 
budhenya biilang dia keluarga yang lain, 
terus kayak kurang gimana gitu ke dia. Dia 
itu kan anak teknik sipil ya, dia itu pernah 
cerita dia itu masih magang, satu tahun 
magang terus dia di unek-uneke kayak “itu 

lho yang lain udah lulus, kamu kapan?” lha 
digituin. Dia kan ngerasa dibanding-
bandingin dia nggak seneng. Nah itu di 
keluarga, aku lupa kelurga mama atau 
papanya. Itu buat dia nggak nyaman. Dia 
cerita ke aku kan, terus aku ngomong 
nguatin dia gitu lho “udahlah, mungkin 
keluargamu nggak  ngerti” memang sempet 
ada orang dikelurganya dia yang banding-
bandingin dia dengan saudara yang lain 
gitu.  

   

16. Kalau dari kacamatamu sendiri, 
dari cerita dia itu. Apakah 
kerenggangan itu juga 
diakibatkan karna perbedaan 
agama mereka? Dari ceritanya 
dia. 

Dari ceritanya dia ya. Kalau  menurutku, 
mungkin bisa jadi ya. Karena kan entah 
mungkin karna pedoman, kesananya itu 
beda  jadinya dia ngerasa kayak gimana 
gitu. Agak sulit juga sih kalau beda agama, 
menurutku. Aku juga nggak ngerti kalau di 
sisi agama yang satu gimana tapi kayak 
sulit gitu. Kan ada tatanan dan sebagainya, 
itu aja sih yang mungkin menjadikan kurang 

   



335 

 

 

 

klop, kurang pas. Mungkin sebenarnya 
sama-sama mau baik tapi mungkin jalannya 
aja yang beda. Kalau aku mandangnya gitu 
sih, makanya jatuhnya bisa kayak gitu, 
seperti kasusnya dia. Makanya dia bisa 
salah mencari kasih sayangnya sih. 
Mungkin juga karna kesibukkan 
keluarganya, aku juga nggak ngerti. 
Kadang mungkin juga ada faktor pola asuh 
juga kali ya. Di situ aku juga nggak ngerti 
sih. Dia datang ke aku itu, nggak terlalu 
banyak bicara yang tentang agama tapi 
lebih ke kayak dirinya dia sendiri dulu gitu. 
Hmm kalau mamanya sih masih tetap stay 
ya, karna menurut kita  kalau udah 
didoakan, diberkati kalau bukan Tuhan 
yang misahin itu harus tetap bisa bersama-
sama. Orangtuanya sih masih tetap suami 
istri ya, nggak yang cerai gitu. Tapi balik 
lagi di keluarganya yang masih ada 
problem. Aku bantuin dia, supaya lebih 
positif aja. 

17. Dia itu karakter kepribadiannya 
kayak gimana? 

Kalau menurutku, dia orangnya memang 
agak keras sih. Kerasnya dalam artian, 
entah ya dia itu ada sedikit korelisnya. 
Misalnya kayak aku pendekatan sama dia 
ya, ee agak lama memang. Aku ngasih tau 
yang baik tu kayak gini, itu agak lama dia 
akan mengiyakan atau me… 

   

18. Menerima? Iya menerima dan mendengarkan, soalnya    
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kan itu berkaitan sama pacarnya ya dan 
apa namanya udah salah seharusnya 
jangan dilanjutin. Lebih ke itu sih. Mungkin 
karena pacaran ya susah untuk lepas, jadi 
dia masih berharap sama yang lama. 
Waktu itu sih gitu. Tapi sekarang sudah 
jauh lebih baik sih, bisa dibilangin. Kalau 
kepribadian yang lain sih dia itu, balik lagi 
kerasnya itu. Mungkin karna orang Toraja 
juga kan, kalau udah A ya A, meskipun 
sebenarnya papanya  Jawa ya. Menurutku 
mamanya lebih berkuasa ya dibanding 
papanya, istilahnya gitu. Yang lebih kliatan 
mendominasi sih mamanya, jadi ya gitu. 
Meskipun dia lebih deket ke mamanya tapi 
papanya tetap menyayangi dia, tetap ada 
effort di bagian kasih untuk dia. 

19. Kalau adeknya, kamu pernah 
ketemu adenya? 

Pernah. Tapi istilahnya mereka tu tidak 
terlihat dekat dan apa ya namanya. Aku 
mau deketin adeknya juga agak susah sih. 
Adeknya lebih suka dunianya sendiri dan 
pacarnya, kan adeknya juga punya pacar.  

   

20. Masing-masing, gitu ya? Iya jatuhnya jadi kayak masing-masing. 
Kalau yang satunya lagi kan sama 
mamamnya bukan ya lupa. 

   

21. Oh di sana gitu, agak jauh. He.e di sana, jadi kan bareng. Kalau telfon-
telfonan Cuma berapa detik berapa menit 
doang terus udah tutup. Jadi dia itu butuh 
punya keluarga, kalau kita kan masih ada 
keluarga. 
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22. Masih ngobrol gitu.. Iya masih ngobrol, masih punya koneksi lah 
sama ibu kita. Kekurangan di bagian itu sih 
menurutku. Kalau aku jadi orang ketiga sih, 
ngeliatnya gitu ya. Dia memang butuh kasih 
sayang dari orang yang tepat. Sebenarnya, 
seharusnya memang dari keluarga ya, jadi 
nggak yang salahjalur kemana-mana gitu. 
Sebenarnya kalau nggak keluarga, 
lingkungan sih, lingkungan yang baik, yang 
bener. Ya bersyukurnya, aku bisa bareng 
sama dia. Temen-temen di gereja dan 
komunitas bisa bantu dan ngingetin dia. 

   

23. Alhamdulillah ya.. Iyaa… kamu judulnya apa sih?    

24. Dinamika penyesuaian diri 
remaja terhadap perbedaan 
agama orangtua. 

Oh, penyesuaian diri ya. Oh dulu, sebelum 
baikan ini dia orangnya ceplas ceplos gitu. 
Kalau memang dia ngerasa kurang save 

dia akan mempertahankan dirinya dengan 
cara  “oh nggak bisa, aku gini gini gini..” 
dulunya kayak gitu. Labil lah. Mungkin kalo 
kurang tepat yang dipegang ya dia akan 
kembali lagi ke pacaran yang nggak sehat. 
Dulu sebenernya pacar yang dulu, seiman 
tapi salah. Sebenernya pribadi kita lah 
sama yang di atas. Jadi menurutku 
pribadinya dia itu peribadi yang terbentuk 
karna kurang kasih sayang. 

   

25. Kalau dari kamu sendiri, kalau 
missal kamu punya teman yang 
punya kondisi atau dinamika 
keluarga yang beda agama. Dari 

Kalau aku sendiri sih, hmm lebih baik satu 
agama ya. satu agama dan satu keyakinan, 
tapi keyakinannya itu yang tepat.. bukan 
yang tepat ya sorry maksudnya sepadan. 
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kamu sendiri kamu memandang 
pernikahan yang beda agama 
itu gimana? 

Misalnya ni, agama Muslim dengan agama 
Muslim dan mengimaninya itu dengan cara 
yang benar, nah itu kan akan berjalan 
dengan baik. Beda Kalau  yang Kristen 
misalnya, Kristennya Kristen KTP. Aku 
bukannya mau julid siapa gitu, tapi artis kan 
ada yang beda agama terus akhirnya malah 
cerai. Ya lebih akyak gitu sih, tapi alangkah 
lebih baiknya satu agama. Lebih tertata 
dengan baik. Aku memandangnya gitu sih. 
Nggak tau kalu memang cinta atau jodoh. 
Kayak artis-artis gitu kan juga ada, sampai 
pernah aku kepoin gitu masih bertahan 
meskipun beda agama, kok bisa gitu? 
Berarti kan kuat komitmen di cintanya gitu, 
saling memberi kebaikan satu sama lain. 
Bukan yang Cuma mau menerima-
menerima tok gitu. 

26. Kalau pesanmu buat temen-
temen di luar sana , kan nggak 
sedikit yang punya kondisi sama 
kayak M. kira-kira pesanmu buat 
teman-teman yang punya 
orangtua bed agama apa? 

Kalau aku pribadi orangnya lebih postif ya, 
bahwa ada rancangan yang lebih baik dari 
Tuhan di kehidupan kita. Balik lagi ke 
situasi kan nggak bisa kita ubah ya, nah 
tapi balik lagi ke orang ke anaknya yang 
merasakan dinamika  di dalam satu 
keluarga yang beda agama itu, aku lebih ke 
kayak dirinya itu, diri si anak ini lebih di 
perbaiki ke positif. Menciptakan diri ke atas 
gitu ke Tuhan. Entah dia memilih bersama 
iman kelurga A atau B. tapi lebih harus 
mendekatkan diri ke Tuhan sama 
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lingkungan yang positif yang akan 
membawa dirinya ke hal postif, jadi nggak 
yang  gimana ya, nggak memnculkan hal-
hal negatif dalam keluarganya misalnya 
kaya menyalahkan papa-mamanya dan 
yang lain gitu, tapi dia justru bisa membuat 
papa mamanya jadi lebih deket misalnya. 
Aku ngasih masukannya lebih ke ngasih 
semangat aja, ada rancangan yang terbaik 
dari Tuhan. Jadi kayak lebih nyari yang baik 
gitu. 

27. Postitifnya ya Iya postifnya.    

28. Nah, ini sekarang buat aku. 
Menurut kamu aku meneliti ini 
penting nggak sih? Istilahnya di 
Indonesia ini, satus agama 
ituurgent banget. 

Penting sekali.    

29. Kenapa? Karna menurutku ya, kalau aku 
memandang, tadi balik lagi ke satu agama 
ya karna supaya kita punya istilahnya apa 
ya.. kita memandang Indonesia ni, 
ngomongin Indonesia yang lebih baik. 
Semua orang kan pasti pengen suatu 
kedamaian, kedamaian itu kan balik ke diri 
kita sendiri. Gimana cara kita memandang 
orang lain. Aku mau ngasih masukan ke 
kamu, jadi supaya mereka tu punya 
pandangan yang baik. Apalagi kalau untuk 
orang-orang di sekitar yang punya 
perbedaan agama di keluarganya ya kan 
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pasti punya pedoman masing-masing ya, 
jadi istilahnya supaya si anak itu sendiri 
misalnya kalau orangtua yang beda agama 
itu sampai cerai, apakah si anak ini juga 
akan mengikuti langkah orangtuanya?  

30. Hmm istilahnya kayak warning 

sebelum kita melakukan 
pernikahan gitu ya (ketawa) 

He.e, warning. Misalnya kayak kita punya 

permasalah di Indonesia. Tentang 
kedamaian gitu. Ya kita kan harusnya 
saling membatu satu sama lain gitu kan, 
pandangannya tu harus baik pas gitu. Ya 
pas itu ke Tuhan ya. Kadang agama tu aku 
nggak ngerti ya, aku bukan tipe orang yang 
mengagungkan agama ya tapi lebih ke 
iman dan ketaqwaan kepada Tuhan, 
kepada Allah di atas. Aku lebih fokus ke 
situ. Menurutku kamu meneliti itu baik kok, 
mungkin kamu bisa menemukan solusi dari 
permasalahan yang ada. 
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LAMPIRAN C 

LAMPIRAN  KETERANGAN KODING PADA VERBATIM 
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Tabel Keterangan Intensitas 

Intensitas Keterangan  

+ Rendah 

++ Sedang 

+++ Tinggi 

 

 

Tabel Keterangan Koding 

Tema Kode 

Proses 
Penyesuaian Diri 

remaja 

Bingung BG 

Penolakan PL 

Represi RP 

Pelarian PR 

Kompensasi KP 

Perubahan PB 

Penyesuaian Diri 
Remaja Efektif 

 PD 1 

 PD 2 

 PD 3 

 PD 4 

 PD 5 

Penyesuaian Diri 
Remaja Tidak 

Efektif 

 PD 6 

 PD 7 

 PD 8 
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 PD 9 

 PD 10 

Pemaknaan 
Remaja Terhadap 
Perbedaan Agama 

Orangtua 

Postif PO 

Negatif NE 
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LAMPIRAN D 

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN DAN INFORMED CONSENT 
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Surat Penelittian dan Informed Consent Subjek D 
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Surat Penelittian dan Informed Consent Subjek S 
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Surat Penelittian dan Informed Consent Subjek A 
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Surat Penelittian dan Informed Consent Subjek M 
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