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HASIL WAWANCARA 
 
Triangulasi subjek IV 
Inisial    : GB 
Hubungan dengan subjek : teman dekat 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Selamat pagi mas. Selamat pagi.     

2 
Aku mau tanya-tanya ni 
soal AP. 

Iya. 
    

3 
Kamu kan teman dekatnya 
dia, satu kelas gak kalau 
kuliah. 

Ada sih. 
    

4 
Setahumu usia dia saat ini 
berapa? Tahun ini. 

Kayaknya dia itu 
93…berarti berapa? (diam) 
19..20 lah. 

 A  Identitas subjek 

5 Pendidikan dia saat ini? Lagi kuliah kan, S1.  A  Identitas subjek 

6 
Kamu tahu gak berat 
badannya dia itu berapa? 

(diam) Kalau gak salah, 
kalau menurutku di atas 80 
sih. 

 A  Identitas subjek 

7 

Kalau tinggi badannya? Tinggi badannya lebih 
tinggi dia dari pada aku 
jadi sekitar..ya di atas 160 
lah. 

 A  Identitas subjek 
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8 
Di Semarang ini dia 
tinggalnya di mana? 

Dia di kos. 
 A  Identitas subjek 

9 
Kamu tahu gak kalau pagi 
da biasanya tidur, 
ehh..bangun jam berapa? 

Jam 5. 
 B  Sedentary life 

10 

Setahumu kalau dia habis 
bangun dia ngapain? 

Kayaknya dia ngegame. 
Seringnya habis dia bangun 
tidur dia ngegame gitu, 
sering cerita. 

Kegiatan monoton B  Sedentary life 

11 
Kalau ada waktu luang gitu 
biasanya dia ngapain? 

Dia ke mall, jalan-jalan 
gitu to, liat-liat. 

 B  Sedentary life 

12 
Kalau dia lagi belajar ni, 
setahumu posisi dia itu 
kayak gimana? 

Setahuku dia duduk deh. 
Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

13 
Terus? Baca buku kalau gak 

sambil laptopan gitu. 
Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

14 
Terus kalau kebiasaan dia 
tidur malam kamu tahu 
gak? 

Kayak e di atas jam 
sembilan.  B **** Sedentary life 

15 
Eee..untuk barang 
elektronik ni, dia pakainya 
apa aja sih? 

Setahuku dia ada HP, BB 
gitu. Laptop, sama di 
kosnya ada TV gitu. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

16 
Kalau untuk transportasi 
sehari-hari pakek apa? 

Motor. 
 C  

Perkembangan 
jaman 
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17 
Ke kampus? Motor.  C  

Perkembangan 
jaman 

18 
Dia pernah ini gak 
sih..kamu pernah tahu dia 
ada masalah gak? 

Pernah. 
    

19 
Dia pernah cerita gak 
perasaan dia kalau lagi ada 
masalah itu kayak gimana? 

Sedih (nada meningkat). 
Sedih lah pasti. 

Simtom depresi 
(sedih) 

D *** Masalah psikologis 

20 

Menurutmu kalau dia lagi 
ada masalah itu ganggu 
aktivitas dia gak sih? 

Setahuku sih ganggu jadi 
dia jadi males, males 
ngapa-ngapain. Kepikiran 
sama masalahnya terus. 

Simtom depresi 
(penurunan energi) 

D *** Masalah psikologis 

21 

Oh gitu ya. Kalau misalnya 
dia punya salah ni, 
misalnya dia punya salah 
sama kamu, terus yang dia 
lakuin itu apa? 

Setahuku dia sering mikir 
dulu diem. Diem, mikir 
terus habis itu baru dia 
deketin…deketin yang dia 
buat salah gitu (tempo 
suara melambat). 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stress 

22 Berarti mikir dulu ya? Yoi.     

23 
Baru menyelesaikan 
masalah? 

Yup. 
    

24 
Terus menurutmu dia 
orangnya mudah 
memaafkan diri sendiri gak 

Tergantung sama orangnya 
yg punya salah itu kalau 
orangnya sudah maafin ya 
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sih kan tadi dia habis 
punya salah sama kamu ni. 

dia oke-oke aja. Tapi kalau 
gak ya dia kepikiran terus 
jadinya. 

25 Oh gitu. Yoi.     

26 

Setahumu kalau dia lagi 
ada masalah hal, respon 
pertama kali yang dia 
lakuin itu apa? 

Ya tadi, dia sering diem 
dulu terus mau mikir terus 
baru bertindak mau 
ngapain gitu. 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stress 

27 

Kalau misalnya lagi 
banyak tugas kuliah ni, kan 
kamu temen kuliahnya 
juga. Hal yang dilakuin 
apa? Tugasnya ni numpuk 
banget, banyak banget. 

Ngeluh lah mbak. Ngeluh 
biasanya, cerita kok tugas 
e akeh men. Kelompok e 
piye, tugas kelompok kek, 
tugas individu kek, 
kuliahnya. Ngeluh gitu 
mbak. 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stress 

28 
Tapi endingnya dikerjain? Dikerjain sih, podo wae sih 

sakjan e. 
    

29 

Kalau misalnya…tadi kan 
konflik secara umum. 
Kalau misalnya konflik ke 
mama mungkin, ke orang 
tuanya atau mungkin ke 
pacar. Setahumu reaksi dia 
kayak gimana sih? 

Sama sih kayak tadi, ya 
diem itu…dia sih sukanya 
diem, mikir baru bertindak 
mau ngapain. 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stress 
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30 Oh gitu ya? He.em.     

31 
Kamu tahu gak hobinya dia 
itu apa? 

Ngegame setahuku. 
 B **** Sedentary life 

32 

Kalau dia lagi ada masalah 
frekuensi hobinya dia ini 
meningkat atau menurun? 

Kalau lagi ada masalah 
meningkat mbak (diam) 
jadi dia diem tapi sambil 
ngegame itu. Jadi dia 
ngalihin stresnya itu 
dengan cara ngegame itu. 

Kegiatan monton, 
melankoli (sulit 
mengungkapkan 
perasaan) 

B, F *** 
Sedentary life, tipe 

temperamen 

33 

Kalau dia lagi ada masalah 
cara dia buat ngungkapin 
emosinya gimana? 
Mungkin nangis atau apa 
gitu. 

Setahuku sih dia pergi ke 
tempat yang sepi-sepi terus 
teriak-teriak gitu sih. Gitu 
teriak-teriak sendiri. 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stress 

34 

Terus menurutmu ni 
adaptasi dia di lingkungan 
baru ini bagus atau gak? 

Menurutku kurang bagus 
karena ya itu tadi sih mbak 
karena perawakannya 
kayak dia gitu mungkin 
adaptasinya jadi gimana 
gitu, ya tahulah mbak. 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F ** Tipe temperamen 

35 

Emang biasanya kalau ada 
orang baru gitu dia malu 
gitu ya buat kenalan? 

Iya dia malu-malu kok 
mbak orangnya. Tapi kalau 
sudah kenal sebenarnya dia 
enak orangnya. 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F ** Tipe temperamen 
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36 
Kamu pernah ada janji gak 
sama dia? 

Iya pernah. 
    

37 

Kalau misalnya kamu 
sudah ada janji sama dia 
terus tiba-tiba itu mamanya 
dia telpon atau tiba-tiba dia 
gak bisa pergi sama kamu. 
Setahumu dia bakalan lebih 
milih kamu atau gak? 

Kalau setahuku itu orang e 
kalau sudah duluan janji 
gitu mbak..jadi misal e 
udah duluan janji sama 
orang ya ditepati kalau 
misalnya ibunya ajak ke 
mana gitu ya dia jelasin ke 
ibunya kalau dia ada 
acara. 

Melankoli (tepat 
janji) 

F *** Tipe temperamen 

38 
Jadi yang janji duluan 
mana itu yang dilakuin ya? 

He.e. 
    

39 

Oh ya. Kalau untuk 
keluarga ni kamu tahu gak 
di anggota keluarganya dia 
itu ada yang punya berat 
badan berlebih gak? 

Setahuku papa sama 
mamanya itu juga sama-
sama gendut mbak.  G  Genetik 

40 

Terus di anggota 
keluarganya ada yang 
punya penyakit tertentu 
gak misalnya kayak 
diabetes atau kolesterol, 
jantung gitu. 

Papanya katanya. 

 G  Genetik 
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41 
Sakit apa? Sakit jantung, katanya dia 

sih. 
 G  Genetik 

42 Kalau yang lain, sehat? Sehat.     

43 

Kalau papanya sendiri ni 
yang sakit, kamu tahu gak 
papanya ini pengobatan 
atau apa gitu kan sakit. 

Kalau udah tua katanya 
cuman sering kontrol 
katanya, sering kontrol ke 
dokter, chek up-chek up 
gitu. 

 G  Genetik 

44 
Kalau untuk AP sendiri ni, 
dia pernah mengeluh gak 
sih sakit tertentu. 

Waduh kalau itu aku gak 
tahu mbak.     

45 Gak tahu ya? Gak tahu.     

46 
Misal e dia kontrol-kontrol 
ke dokter itu dia tahu apa 
gak? 

Gak tahu mbak. 
    

47 
Inikan dia tinggalnya di 
kos ya. 

He.em. 
    

48 
Ini berarti dia tinggalnya 
sama anak-anak kos gitu 
ya? Gak ada sodara? 

Gak ada sodara sama 
temen.     

49 
Kalau untuk makan sehari-
hari dia biasanya masak, 
beli atau gimana? 

Beli di luar, masak masak 
sendiri (tersenyum) beli di 
luar lah. 

    

50 Nak di sekitar kosnya dia Paling ya nasi kucing,  I  Lingkungan 
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ini tempat makan paling 
deket apa aja? 

warteg, ya warung-warung 
gitu mbak. 

(obesitas) 

51 
Kalau kayak makanan 
cepat saji gitu ada gak? 

Jauh mbak gak ada 
(tertawa). 

    

52 Oh gak ada? Jauh mbak.     

53 

Kalau lagi ada waktu 
senggang lagi pingin jalan-
jalan biasanya tempat yang 
paing sering dia kunjungi 
itu mana? 

Ke mall mbak, jalan-jalan. 

    

54 
Terus ngapain? Jalan-jalan, ngeliat-ngeliat 

gitu kalau gak main game. 
    

55 
Oh…kalau misalnya 
dia…eee…makan juga gak 
dia? 

Iya. 
    

56 

Kalau lagi makan biasanya 
dia makannya makan apa? 

Ya…tergantung maunya 
mbak kalau dia pengen apa 
yang beli, semaunya 
dialah. Setahuku sih gitu 
(melihat HP). 

    

57 
Kalau dalah sehari ni dia 
bisa makan, makan nasi ya, 
berapa kali? 

2x. 
 J **** Pola makan 

58 Kapan aja? Dia jarang sarapan sih  J **** Pola makan 
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mbak jadi siang sama 
malam. 

59 

Oh gitu. Terus dalam 
makan ni kan dia makan itu 
siang sama malem itu dia 
makan apa aja? 

Ya kayak nasi, lauk pauk 
gitu, daging . 

 J  Pola makan 

60 

Kalau dalam sehari dia ada 
makanan tertentu gak sih 
yang harus di makan. Misal 
e sehari gak makan coklat 
itu rasa e aneh. 

Kalau itu aku gak tahu 
mbak. 

    

61 Kalau minuman? Gak tahu.     

62 

Oh ya ya ya. Kamu kan 
temennya dia ya. Kalau 
temen-temennya dia 
gimana sih untuk barang 
elektronik sendiri, kamu 
juga misalnya. Up to date 
gak? 

Up to date sih mbak kayak 
BB, laptop terus (diam) 
ipad…tapi kalau ipad-ipad 
gitu jarang sih soalnya 
masih mahal (tersenyum). 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

63 Oh gitu. Iya.     

64 

Jadi untuk teman-teman di 
sekitar AP ini barang 
elektroniknya cukup up to 
date ya? 

Iya. Sama lah kayak dia 
HP, laptop.  K  

Lingkungan 
(sedentary life) 
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65 
Eee…seberapa deket sih 
kamu sama dia atau temen-
temen sama dia? 

Ya deket sih sering 
nongkrong bareng, makan, 
ya ngopi-ngopi. 

Kegiatan monoton B, J *** 
Sedentary life, pola 

makan 

66 

Menurutmu si AP ini kan 
punya HP, punya laptop 
juga menurutmu dia beli 
itu tu karena apa? Pingin 
dari temennya atau apa? 

Kalau menurutku karena 
kebutuhannya dia kok 
mbak. Dia kan ngekos 
juga, komunikasi dengan 
orang tua juga.  Lebih ke 
kebutuhan sih kalau 
menurutku. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

67 
Kalau dia pingin kayak 
temennya gitu kalau 
menurutmu mungkin gak? 

Kayaknya gak dech ya itu 
tadi kebutuhan buat 
komunikasi. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

68 
Terus dia bisa punya itu tu 
dia minta, dia nanbung atau 
dikasih sama orang tuanya?

Setahuku sih dikasih orang 
tuanya diakan belum kerja 
juga mbak, masih kuliah. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

69 
Dia anaknya suka minta-
minta gak sih sama orang 
tuanya? 

Gak..dia gak suka minta-
minta.     

70 

Oh gitu. Terus kalau 
misalnya weekend, kalian 
biasanya kemana sih? 
Kamu sama temen-
temenmu yang lain sama 

Biasanya ngemall kalau 
gak ya paling nongkrong, 
minum kopi. Gitu-gitu, 
biasa cah enom mbak 
(tersenyum). 

Kegiatan monoton B, J *** 
Sedentary life, pola 

makan 
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AP. 

71 
Terus kalau misalnya 
kalian lagi ada jeda kuliah 
ni biasanya kalian ngapain?

Biasanya kami bikin tugas, 
kalau gak bikin tugas ya 
makan. 

Kegiatan monoton B, J *** 
Sedentary life, pola 

makan 

72 
Biasanya bikin tugasnya di 
mana? 

Biasanya di perpus. 
    

73 

Eee…sekarang ini 
ya..kalau soal keluarganya 
AP setahumu dia berapa 
bersaudara sih? 

Dia tiga bersaudara. 

 L  Sosial ekonomi 

74 

Orang tuanya dia setahumu 
kerja jadi apa? 

Kala papanya dia sih aku 
gak tahu tapi kalau 
mamanya katanya dia 
punya toko bunga, katanya 
sih. 

 L  Sosial ekonomi 

75 

Oh gitu. Terus kalau untuk 
biaya transpor sehari-hari 
ni, si AP pernah cerita gak 
dia tu sehari bisa habis 
berapa untuk biaya 
transport. 

Wah aku gak tahu mbak 
kalau itu, ya mungkin 
cuman bensin to, setahuku 
sih (melihat HP). 

    

76 
Nominalnya dia pernah 
bilang gak? 

Gak pernah ik. 
    

77 Terus kalau untuk Oh aku gak tahu mbak, gak     
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pengeluaran sehari-hari, 
buat makan, buat jajan gitu 
dia biasa habis berapa? 

pernah cerita kalau soal-
soal kayak gitu. 

78 
Oh ya. Gak tahu-gak tahu (tangan 

kanan gerak-gerak). 
    

79 
Kalau untuk biaya pulsa 
SMS, telpon, langganan 
BB? 

Gak tahu. 
    

80 Gak pernah cerita ya? Gak pernah cerita.     

81 
Kayaknya ini aja yang mau 
aku tanyain soal AP. 

Ya. 
    

82 
Kalau masih ada informasi 
yang kurang jelas aku 
boleh tanya lagi? 

Boleh. 
    

83 Makasih ya. Iya.     
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HASIL WAWANCARA 
 

Triangulasi subyek IV 
Inisial    : CC 
Hubungan dengan subjek : pacar 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Selamat malam mbak. Malam.     

2 
Eemmm..aku mau tanya-
tanya ni soal AP. 

Oh AP, tentang apa? 
    

3 
Kalau boleh tahu hubungan 
mbak sama AP ini sebagai 
apa ya? 

Saya itu pacarnya AP. 
    

4 
Usia dia tahun ini berapa 
ya mbak? 

Eeemm…20 tahun 
sekarang. 

 A  Identitas subjek 

5 
Terus kalau untuk 
pendidikannya sendiri saat 
ini? 

Dia baru kuliah S1. 
 A  Identitas subjek 

6 
Ohh..mbak tahu gak kira-
kira berat badan dia saat ini 
itu berapa? 

Berat badannya berapa ya 
kira-kira ya…ee…sekitar 
102 kilo.  

 A  Identitas subjek 

7 
Kalau untuk tinggi 
badannya? 

Kalau tinggi badannya ya 
180an lah kira-kira. 

 A  Identitas subjek 

8 Di Semarang ini dia Tinggalnya di kos.  A  Identitas subjek 
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tinggalnya di rumah, di kos 
atau di mana? 

9 

Kalau kebiasaan dia buat 
bangun pagi tu mbak tahu 
gak biasanya dia 
bangunnya jam berapa? 

Biasanya dia jam lima 
sudah bangun.  B *** Sedentary life 

10 
Terus? Kan kadang bangunin saya 

(tersenyum). 
    

11 

Terus habis dia bangun 
biasanya ngapain mbak? 

Habis bangun tu kadang-
kadang dia main game. 
Biasanya gak itu kalau gak 
main game bisa saja online 
sambil nunggu kuliah. 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

12 

Oh gitu ya mbak. Terus 
kalau misalnya Apa lagi 
ada waktu luang ini 
biasanya ngapain? 

Ya tidur, main game, main. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

13 

Kalau untuk belajar 
sendiri, biasanya posisi dia 
belajar itu kayak gimana 
sih mbak. 

Biasanya duduk kalau 
praktek ya gunain laptop. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

14 
Eemm..kalau malam 
biasanya dia tidur jam 
berapa mbak? 

Sekitar jam 10an sudah 
tidur, kan jam lima 
bangunnya. 

 B *** Sedentary life 
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15 

Kalau untuk barang 
elektronik sendiri si AP ini 
biasanya dia pakek apa 
sehari-harinya. 

Yang biasa dipakek itu 
laptop terus BB, TV, AC ya 
itu. Kadang-kadang tape. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

16 

Oohh..kalau untuk 
transportasi sehari-hari 
naik apa ya mbak kalau dia 
pergi? 

Naik motor. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

17 
Ke kampus? Naik motor juga.  C  

Perkembangan 
jaman 

18 

Eemm..oocc…ini 
menyangkut masalah, 
eemm…si AP kalau lagi 
ada masalah ya mbak. 
Kalau AP lagi ada msalah 
itu perasann e dia kayak 
gimana sih? 

Ya kalau masalahnya 
terlalu berat ya jadi sedih. 

Simtom depresi 
(perasaan sedih) 

D *** Masalah psikologis 

19 
Terus dia suka cerita sama 
mbak? 

Ya kadang-kadang. 
    

20 

Eemm…kalau dia lagi ada 
masalah menurut mbak ni 
itu berpengaruh gak bwt 
aktifitasnya sehari-hari? 

Ya berpengaruhlah, 
biasanya jadi 
males…males belajar, 
males…pokoknya males 
ngapa-ngapainlah.  

Simtom depresi 
(penurunan energi) 

D *** Masalah psikologis 



 

424 
 

21 

Kalau misalnya dia 
lagi…buat salah sama 
temennya atau sama 
mbaknya, biasanya reaksi 
dia gimana to mbak? 

Ya kalau dia terus 
menyadari ya langsung 
minta maaf. Problem focus coping E ** Coping stress 

22 

Oohhh…terus menurut 
mbak, dia tipe orang yang 
mudah memaafkan diri dia 
sendiri gak? 

Ya gimana ya….(diam, 
melirik ke atas). Ya gak 
terlalu sih, kalau buat 
salahnya sama orang 
terdekat dia ya, contonya 
sama mamanya ya pasti 
merasa bersalah banget. 
Tapi kalau teman ya gak 
terlalu kalik. 

Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D ** Masalah psikologis 

23 

Oh gitu ya. Terus kalau 
misalnya dia lagi ada 
masalah nah itu reaksi 
spontannya dia itu gimana 
mbak? 

Biasanya diem, ngurung di 
kamar, gak pernah nelpon, 
menyendiri gitu lah 
pokoknya. 

Simtom depresi 
(penurunan energi), 
melankoli (suka 
menyendiri) 

D, F *** 
Masalah psikologis, 

tipe temperamen 

24 
Berarti komunikasinya 
terus terhambat gitu ya 
mbak? 

Ya jelas. 
    

25 
Kalau dia lagi ada tugas 
kuliah banyak ni mbak 

Yang pertama? Yang pasti 
ngeluh lah…biasa anak 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stress 
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biasanya hal pertama yang 
dia lakuin itu apa? 

kuliahan, ngeluh kalau 
banyak tugas. 

26 Tapi habis itu dikerjain? Ya dikerjainlah.     

27 
Berarti ngeluh dulu baru 
ngerjain ya mbak? 

Iya. 
    

28 

Kalau misalnya dia lagi 
ada konflik, misalnya sama 
mbak nya atau sama orang 
tuanya, biasanya dia 
gimana sih mbak? 

Kalau ada  dia ada konflik 
kalau dia merasa salah ya 
dia minta maaf. Tapi kalau 
merasa ya kan kadang-
kadang konflik itu kadang 
dia dipersalahkan sama 
orang lain kalau dia gak 
ngerasa salah ya cuman 
didiemin aja, lama-lama 
kan baikan lagi. 

Problem focus coping E ** Coping stress 

29 
Oh gitu. Mbak tahu gak sih 
hobinya dia itu apa? 

Hobinya dia ya biasanya 
tentang bola, futsal. 

Kegiatan aktif B *** Sedentary life 

30 

Kalau dia lagi ada masalah, 
frekuensi hobinya dia 
meningkat atau malah 
dia…jadi sering main 
futsal atau gak pernah main 
futsal? 

Ya sering main futsal. 

Kegiatan aktif B *** Sedentary life 

31 Dia kalau stres gitu malah Iya (mengangguk).     
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sering main futsal ya 
mbak? 

32 

Kalau dia lagi ada masalah 
ni, setahu mbak ni cara dia 
buat mengeluapin emosi itu 
lewat apa mbak? Atau 
dalam bentuk apa? 

Dalam bentuk…seneng-
seneng lah pokoknya dalah 
betuk seneng-seneng. 
Game misal kalau paling 
gampang sih game soalnya 
kan game bisa sendiri 
kalau futsalkan harus ada 
temennya. 

Emotional focus 
coping, melankoli 
(sulit 
mengungkapkan 
emosi) 

E, F **** 
Coping stress, tipe 

temperamen 

33 

He.e. terus yang lain ada 
gak mbak untuk dia coba 
buat ngungkapin emosi. 

Ya kalau misalnya 
ngegame kan jenuh juga 
kan kalau game gak 
sembuh ya diem, merenung 
sambil berdoa lah. 

Emotional focus 
coping, melankoli 
(sulit 
mengungkapkan 
emosi) 

E, F **** 
Coping stress, tipe 

temperamen 

34 
Dia kalau ada masalah gitu 
suka berdoa ya mbak? 

Ya jelas kan punya agama 
(tersenyum). 

    

35 

Oh ya ya ya. Eee…kalau 
misal dia di lingkungan 
baru ni setahu mbak dia 
orangnya mudah 
beradaptasi gak? 

Di lingkungan baru? Yang 
baru dikenal? 

    

36 
Kayak misalnya PTMB, 
ospek, contohnya. 

Dia belum ada temen di 
situ? 
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37 

He.e. Kalau belum ada temen sih 
sedikit susah karena kan 
harus milih temen 
dulu…ee…susah untuk 
percaya sama temen yang 
baru. Jadi dia harus milih-
milih teman yang 
menurutnya yang….. 

Melankoli (sulit 
bergaul) 

F *** Tipe temperamen 

38 Yang cocok gitu ya? Ya yang cocok gitu lah.     

39 
Dia anaknya pemalu atau 
gimana mbak? 

Cenderung ke pemalu. Melankoli (sulit 
bergaul) 

F *** Tipe temperamen 

40 

Oohh…kalau misalnya 
soal janji ni mbak menurut 
mbak, menurut penilaian 
mbak ni si AP nie tipe 
orang penepat janji gak sih 
mbak kalau ada janji, sama 
mbak misalnya. 

Kalau sudah janji ya harus 
ditepatin lah. 

Melankoli (penepat 
janji) 

F *** Tipe temperamen 

41 

Sekalipun misalnya udah 
janjian dulu sama mbak ni 
mau jalan terus tiba-tiba 
temennya ngajak pergi. 
Gitu dia lebih milih nepatin 
janjinya sama mbaknya itu 

Tergantung perginya kalau 
perginya itu lebih 
mendesak ya nanti bilang 
terus janjinya ini dipending 
gitulah. Pokoknya 
tergantung prioritasnya 

Melankoli (penepat 
janji) 

F *** Tipe temperamen 
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apa pergi sama temennya. (nada ditekan) yang 
dibutuhkan duluan yang 
mana. 

42 

Oohh…terus kalau soal 
keluarga ni mbak tahu gak 
sih, ada gak anggota 
keluarga ne dia ini yang 
memiliki berat badan 
berlebih? 

Ada. 

    

43 Siapa mbak? Papa mamanya.  G  Genetik 

44 
Oohh…udah? Kakaknya 
gak? 

Kakaknya gimana ya? Gak 
tahu. 

    

45 

Oohh kalau anggota 
keluarga sendiri ada yang 
punya penyakit tertentu 
gak mbak?  

Tertentu? Ada gak 
ya…(diam). Sepertinya 
papanya itu ada penyakit 
jantung kayaknya. 

 G  Genetik 

46 

Terus usaha..ada usaha-
usaha buat 
penyembuhannya gak? 

Usahanya ya pasti ada, 
kontrol rutin dokter terus 
sambil diet makanan 
berlemak. 

 G  Genetik 

47 
Yang lainnya tahu gak 
mbak? 

(diam) Maksudnya yang 
lainnya? 

    

48 
Ada usaha lainnya 
atau…apa gak? 

Gak tahu saya, setahu saya 
hanya itu. 
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49 

Kalau untuk AP sendiri 
pernah ngerasain sakit gak? 
Misalnya nyeri di dada, 
sering pusing atau apa gitu. 

Asma, dia punya asma. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

50 Penyakit lainnya gak ada? Gak ada kayaknya.     

51 

Kalau misalnya…dia kan 
ada sakit asma ni lha dia 
pernah gak sih ngelakuin 
general chek up gitu mbak?

Gak pernah, kan jarang 
kambuh.  H  

Penyakit yang 
dialami 

52 
Jadi asmanya jarang 
kambuh gitu ya mbak? 

Iya. 
    

53 

Terus dia buat menyikapi 
sakitnya itu dia ngelakuin 
apa mbak? Minum obat 
mungkin atau apa? 

Enggak. 

    

54 
Soalnya jarang kambuh 
tadi ya mungkin.  

Ya…eee…hidup sehat aja. 
 H  

Penyakit yang 
dialami 

55 Jaga pola makan gitu? He.e.     

56 

Ini dia di Semarang tinggal 
di kos kan mbak? Berarti 
dia tinggal sama temen 
kosnya gitu? 

Iya. 

    

57 Dia ada sodara di sini gak? Enggak.     
58 Kala misalnya dia makan, Beli lah.  I  Lingkungan 
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beli, masak atau gimana 
mbak? 

(obesitas) 

59 
Terus di sekitar kosnya itu 
ada tempat makan tertentu 
gak mbak? 

Pasti ada dong. 
    

60 

Kira-kira apa mbak macem 
makanannya. 

Yang paling deket dengan 
kosnya itu di depan kosnya 
ada warung kucingan, 
warung makan warteg-
warteg gitu banyak di 
sekitar kos kan kosnya 
deket kampus . terus kalau 
mau rada jauh dikit ya ada 
KFC, ada….makanan-
makanan mall gitu lah. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

61 

Oohhhh… terus kalau pas 
waktu senggang ni si AP 
ini pengen jalan-jalan 
setahu mbak dia pergi ke 
mana to mbak? 

Yang paling deket mall. 

 I *** 
Lingkungan 
(obesitas) 

62 
Biasanya dia di sana 
ngapain mbak? 

Ya biasanya kalau lagi 
stres ya main game terus 
habis itu pasti makan lah. 

Kegiatan monoton B, I *** 
Sedentary life, 

lingkungan 
(obesitas) 

63 Kalau biasanya dia makan Ya tergantung dengan     



 

431 
 

gitu makannya makan apa 
mbak? 

pinginnya sama tergantung 
dengan duwitnya (tertawa). 

64 

Oohh..biasanya makan apa 
aja mbak kalau di mall? 

Kalau di mall ya KFC lah, 
pizza lah, mie Bandung kan 
banyak tu tinggal 
pinginnya makan apa terus 
sesuaiin dengan duwitnya 
(tersenyum). 

 I, J  
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

65 

Oohhh….Kalau dalam 
sehari ni dia bisa makan 
berapa kali sih mbak? 
Makan nasi. 

Biasanya dua kali, siang 
sama malem. 

    

66 
Terus kalau sekalinya 
makan yang dikonsumsi 
apa mbak? 

Ya makanan orang 
Indonesia, nasi, lauk, 
sayur. 

 J  Pola makan 

67 Oh gitu? He.em.     

68 

Terus kalau tiap hari gitu 
ada gak sih makanan yang 
harus dikonsumsi. 
Misalnya coklat mungkin 
atau chiki gitu? 

Gak ada. 

    

69 
Kalau untuk minuman 
sendiri misalnya softdrink 
atau the yang harus 

Ga ada juga. 
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dikonsumsi setiap hari? 

70 

Terus kalau masalah 
barang elektronik ni 
misalkan mbak nya ini kan 
pacarnya atau mungkin 
temen-temennya, pada 
pakek apa sih mbak? 

Biasanya ya laptop, BB, 
ipad ya itu lah yang umum-
umum.  K  

Lingkungan 
(sedetary life) 

71 
Umumnya anak mahasiswa 
ya? 

He.em. 
    

72 

Terus menurut mbak ni 
seberapa deket sih si AP ini 
sama orang-orang disekitar 
e saat ini. Mungkin sama 
mbak atau sama temen-
temen deketnya. 

Ya deket lah pokoknya apa 
lagi sama aku, kan 
pacarnya. 

    

73 

Oohh…setahu mbak ni si 
AP ini kan punya HP, 
punya laptop itu kok dia 
tertarik itu gara-gara apa 
mbak? 

Itu kan kebutuhan kalau 
anak kuliah (nada tinggi) 
sekarang kan komputer 
udah gak jaman ya terlalu 
susah. Masak komputer di 
bawa ke mana-mana, udah 
ada laptop ya bawa laptop 
lah. Terus HP, HP itu kan 
juga kebutuhan juga mau 

 K  
Lingkungan 

(sedetary life) 



 

433 
 

apa…kan pingin lebih 
cepet. Itu HP kalau ipad 
ya…pokoknya ya apa 
lah…. 

74 Sesuai kebutuhan? Ya.     

75 

Terus kalau masalah 
barang-barang elektronik 
adi, setahu mbak dia itu 
selalu minta atau dikasih 
orang tua atau dia nabung 
mbak? 

Kalau laptop karena dia 
butuh dan orang tuanya itu 
apa….orang tuanya itu 
merasa dibutuhkan oleh 
mahasiswa ya dikasih. 
Tapi kalau BB dikasih. 

 K  
Lingkungan 

(sedetary life) 

76 
Jadi kalau laptop dia minta 
tapi BB nya dikasih dari 
orang tua? 

Iya (mengangguk). 
    

77 

Oohhh…kalau misalnya 
dia lagi ada waktu 
senggang biasanya dia 
kalau sama mbak kemana 
sih? 

Ke mall. 

 K *** 
Lingkungan 

(sedetary life) 

78 
Ngapain? Makan, ngegame, 

nongkrong. Kegiatan monton B, K *** 
Sedentary 

life,lingkungan 
(sedetary life) 

79 Oh gitu ya mbak? He.em.     
80 Terus kalau misalnya dia Bikin tugas kalau gak Kegiatan monton B, K *** Sedentary 
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lagi ada waktu senggang 
lainnya misalnya jeda 
kuliah yang biasa dilakuin 
apa mbak? 

males, makan, tidur 
(tersenyum). 

life,lingkungan 
(sedetary life) 

81 

Oh gitu. Oke sekarang mau 
tanya soal keluarga lagi, 
dia berapa bersaudara sih 
mbak? 

Tiga, cowok semua. 

    

82 
Setahu mbak orang tuanya 
bekerja sebagai apa? 

Mamanya itu punya toko 
bunga. 

 L  Sosial ekonomi 

83 Kalau papanya? Papanya gak tahu.     

84 

Kalau untuk transportasi 
sehari-hari ni dia biasanya 
sehari bisa habis berapa 
mbak? 

Gak tahu ya. 

    

85 
Dia gak pernah cerita 
mbak? 

Gak. 
    

86 

Kalau untuk uang jajan ni 
mbak, dia sehari atau 
mungkin sebulan dia bisa 
habis berapa mbak? Buat 
makan, jajan atau apa gitu? 

Gak tahu juga. 

    

87 
Kalau masalah biaya pulsa 
mbak tahu gak?  

Gak tahu. 
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88 
Dia gak pernah cerita ya 
mbak kalau soal finansial? 

Enggak. 
    

89 
Eee…kayaknya itu dulu aja 
mbak yang mau aku 
tanyain soal AP. 

Iya. 
    

90 
Kalau besok masih ada 
informasi yang kurang aku 
boleh tanya lagi gak? 

Boleh. 
    

91 
Makasih ya mbak buat 
waktunya. 

Ya, sama-sama. 
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HASIL WAWANCARA 
 
Triangulasi subjek II 
Inisial    : DW 
Hubungan dengan subjek : teman dekat 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Selamat siang. Selamat siang.     

2 
Maaf ya ini aku 
mengganggu sebentar. 

Bentar aja ya. 
    

3 
Iya. Aku mau tanya-tanya 
ni soal GL. 

He.em. 
    

4 
Kamu ini temennya GL 
ya? 

Iya. 
    

5 Temen sekelasnya? Iya.     

6 
Kamu tahu gak usia dia 
tahun ini kira-kira berapa? 

Eemmm…setahuku sih dia 
kelahiran 91. 

 A  Identitas subjek 

7 
Oh gitu jadi mungkin kira-
kira umurnya 22 ya? 

Ya mungkin. 
    

8 Pendidikan dia saat ini? Masih kuliah S1.  A  Identitas subjek 

9 
Terus kamu tahu gak kira-
kira berat badan e dia itu 
berapa? Kira-kira aja. 

Kira-kira ya…berat 
badannya sih sekitar 
ee…100 kiloan. 

 A  Identitas subjek 

10 Kalau tingginya? Wah gak tahu persis ya tapi  A  Identitas subjek 
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diatas 150an lah. 

11 
Oohh…di Semarang ini dia 
tinggalnya di mana? 

Di rumahnya dia.  A  Identitas subjek 

12 
Oohh…terus kamu tahu 
gak kebiasaan dia bangun 
pagi itu jam berapa ya? 

Eemmmm…entar…kalau 
ada kuliah sih bangunnya 
ya pagi kira-kira jam 6. 

 B  Sedentary life 

13 
Kalau misal gak ada 
kuliah, libur? 

Eemm…siang, kira-kira ya 
jam 9. 

 B  Sedentary life 

14 
Terus habis dia bangun itu 
kira-kira dia ngapain ya? 

Ya biasalah siap-siap ke 
kampus. 

    

15 Kalau libur? Ya paling online. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

16 
Pakek laptop atau 
komputer gitu ya? 

He.em. 
    

17 
Kalau misalnya dia lagi 
ada waktu luang biasanya 
dia kegiatannya ngapain? 

Ya biasalah, main game, 
online kalau gak ya bantu-
bantu papanya di kantor. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

18 
Emang papanya punya 
usaha ya? 

Iya. Apa itu….jual beli 
tiket kapal. 

 L  Sosial ekonomi 

19 

Oohh..terus kalau misalnya 
dia lagi bikin tugas 
setahumu posisi yang 
paling dia suka itu kayak 
gimana? 

Ya duduk lah. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

20 Terus? Duduk sambil ngadep Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
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laptop gitu. 

21 
Kebiasaan dia tidur malam 
biasanya jam berapa ya? 

Waahh tidurnya biasanya 
pagi. 

 B  Sedentary life 

22 Jam berapa? Jam dua.  B  Sedentary life 

23 

Oh gitu. Untuk barang 
elektronik sendiri si GL ini 
biasanya pakek apa sih? 

HP, Hpnya dua android 
sama BB. Terus ada 
laptop, TV, komputer 
(menghitung menggunakan 
jari). 

 C  
Perkembangan 

jaman 

24 
Terus ada lagi? Eemmm…setahuku sih 

cuman itu doang. 
    

25 
Kalau untuk transportasi 
sehari-hari dia biasanya 
pakai apa sih? 

Naik motor. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

26 
Ke kampus? Naik motor juga.  C  

Perkembangan 
jaman 

27 

Kalau misal dia lagi ada 
masalah 
ee..setangkepnya..ee… 
setangkepmu ni perasaan 
dia itu seperti apa? 
Gambarannya aja. 

Sedih. 

Simtom depresi 
(perasaan sedih) 

D *** Masalah psikologis 

28 
Gitu? Apalagi kalau sama itu, 

lagi tengkaran sama 
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pacarnya itu. 

29 

Kalau misalnya dia lagi 
ada masalah itu 
mengganggu rutinitas dia 
gak? 

Iya mengganggu soal e dia 
ne jadi males-malesan, 
males ngapa-ngapain. 

Simtom depresi 
(penurunan energi) 

D **** Masalah psikologis 

30 

Oh gitu. Kalau misalnya ni 
dia punya salah sama 
kamu, biasanya dia 
ngapain sih? Reaksinya 
dia. 

Minta maaf.  

Problem focus coping E ** Coping stress 

31 

Eemm..menurutmu sendiri 
dia itu tipe yang mudah 
memaafkan diri sendiri 
gak? 

Eemmm…iya sih tapi 
masih kepikiran-kepikiran 
gitu. 

 D  Masalah psikologi 

32 
Sekalipun udah minta maaf 
ya? 

He.em. 
    

33 

Kalau misalnya dia lagi 
ada masalah ni respon 
pertama kali yang dia 
lakukan itu apa? 

Eemmm apa ya (diam, 
menunduk) murung, 
menyendiri di kamar gitu. 

Simtom depresi 
(penurunan energi) 

D *** Masalah psikologi 

34 

Oh gitu. Kalau dia lagi ada 
tugas kuliah itu biasanya 
gimana sih dia? Tugasnya 
banyak banget. Reaksinya 

Ya dikerjain dulu 
yang…yang lebih dulu 
dikumpulin. 

Problem focus coping E *** Coping stress 



 
 

266 
 

dia? 

35 
Oh gitu, jadi dipilih-pilih 
dulu gitu ya? 

He.em (mengangguk). 
Yo,yo. 

    

36 

Kalau misalnya dia lagi 
ada konflik ni misal sama 
pacarnya biasanya 
dia…tindakan yang dia 
lakuin itu apa? 

Biasanya nangis. 

Emotional  focus 
coping 

E **** Coping stress 

37 
Oh dia kalau ada masalah 
sama pacar e mesti nangis 
ya? 

Iya. 
Emotional  focus 
coping 

E  Coping stress 

38 
Oohh…terus habis itu tahu 
gak kira-kira dia ngapain? 

Ya habis nangis-nangis 
baru bisa diajak ngomong 
atau ngajak ngomong dia. 

Emotional  focus 
coping 

E **** Coping stress 

39 
Kalau hobinya GL ini apa 
ya? 

Masak. Aktivitas aktif B *** Sedentary life 

40 
Kalau dia lagi ada masalah, 
frekuensi hobinya dia ini 
meningkat apa menurun? 

Kalau lagi stres jadi males 
masak. 

Simtom depresi 
(kehilangan 
minat/hobi) 

D **** Masalah psikologis 

41 
Kenapa? Soalnya nanti rasanya jadi 

eror, gak enak. 
    

42 Oh dia sering cerita? Ya kadang-kadang.     

43 
Oh gitu, terus kalau untuk 
mengungkapkan emosi 

Ya kalau masalahnya 
lumayan ya nangis, paling. 

Emotional  focus 
coping 

E **** Coping stress 
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biasanya lewat apa? 

44 

Eeee…terus menurutmu ni 
kalau di lingkungan baru 
adaptasinya dia gimana 
sih? 

Eee..di lingkungan baru? 

    

45 

He.e di lingkungan baru 
gitu gimana adaptasinya 
dia? 

Lumayan gampang sih. 
Soalnya…soalnya kan 
anaknya supel tapi kalau 
soal milih…kalau soal 
temen dia milih-milih 
(mengechek HP). 

Sanguin (mudah 
bergaul) 

F  Tipe temperamen 

46 
Oh gitu? Jadi gak semua 
orang dia mau temenan 
gitu? 

Iya. 
    

47 Cari yang klik gitu ya? He.em.     

48 

Kalau misalnya ni kamu 
ada janji sama dia, 
menurutmu ni selama ini 
dia orangnya penepat janji 
gak sih? 

Eemmm….(diam terus 
kaget karena lagi main 
HP). Gimana…gimana?     

49 

Kalau misalnya kamu ada 
janji sama dia menurutmu 
dia orangnya tepat janji 
gak sih atau atau misalnya 

Oohhh gitu (tersenyum). 
Ya biasanya dia cancel 
kalau ada urusan sama 
kantor. 

Sanguin (tidak tepat 
janji) 

F *** Tipe temperamen 
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kadang-kadang cancel janji 
kalian atau gimana gitu. 

50 

Oh gitu. Jadi meskipun 
kalian udah janjian duluan 
tapi kalau ada urusan 
kantor dia ngencel gitu ya? 

Iya (engangguk, 
mengacungkan jempol). Sanguin (tidak tepat 

janji) 
F *** Tipe temperamen 

51 

Oohh…kalau soal 
keluarga, kamu tahu gak 
anggota keluarga dia itu 
ada yang punya berat 
badan berlebih gak? 

Iya. 

    

52 Siapa? Kakaknya.     
53 Papa mamanya? Enggak.  G  Genetik 

54 

Terus tahu gak keluarganya 
dia ada yang sakit tertentu 
misalnya kayak jantung, 
diabetes gitu. 

Setahuku sehat-sehat aja. 

    

55 

Kalau untuk GL sendiri dia 
pernah ngeluh sakit gak sih 
misalnya nyeri di dada atau 
tekanan darahnya gimana 
gitu. 

Eehhh…setahuku dia 
asma. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

56 
Oohh asma. Dia pernah 
melakukan general chek up 

Gak pernah, dia jarang ke 
dokter soal e kambunya 

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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gak sih? jarang. 

57 
Oohh asmanya jarang 
kambuh ya? Kalau untuk 
minum obat gitu? 

Enggak. 
 H  

Penyakit yang 
dialami 

58 

Gak juga? 
Eemm…setahumu dia 
rumah ini tinggalnya sama 
siapa? 

Sama papa mamanya. 

    

59 

Kalau untuk masalah 
makan ni, si GL ini 
biasanya masak beli atau 
gimana? 

Beli. 

    

60 
Oh beli biasanya? Kalau gak tinggal….(diam, 

main HP) 
    

61 

Hah? Maksudnya? Ya tinggal ambil aja di 
warung mamanya. Soal e 
mama e punya warung 
gitu. 

 I, L *** 
Lingkungan 

(obesitas), sosial 
ekonomi 

62 
Oh kalau gak beli dia ambil 
di warungnya mamanya 
gitu? 

He.em. he.em. 
    

63 
Oh mamanya punya 
warung makan gitu? 

Ya..ya. 
    

64 Oh enak sekali ya. Iya.     
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65 

Kalau disekitar tempat 
tinggalnya dia itu ada 
tempat makan lainnya gak 
selain tempat makan 
mamanya. 

Gak tahu. 

    

66 
Gak pernah main ke sana 
ya? 

Jarang sih. 
    

67 

Kalau ada waktu senggal 
terus si GL pengen jalan-
jalan ni biasanya dia 
perginya ke mana? 

Ke mall. 

 I ** 
Lingkungan 
(obesitas) 

68 
Terus di sana ngapain? Paling nonton kalau gak ya 

makan.  I, J ** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

69 
Kalau makan ni biasanya 
paling sering dia makan 
apa? 

Solaria. 
 J *** Pola makan 

70 
Oh di Solaria, makan apa 
biasanya? 

Biasanya nasi goreng. 
 J *** Pola makan 

71 

Terus kalau untuk 
kebiasaan dia makan ni, 
dalam sehari ni dia bisa 
makan berapa kali sih? 
Makan nasi. 

Sekali doang. 

 J *** Pola makan 
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72 Nasi? Satu kali.  J *** Pola makan 

73 
Kalau sekalinya makan itu 
biasanya dia makan apa? 

Ya biasa, nasi, lauk, sayur. 
 J *** Pola makan 

74 

Oohh..untuk makanan 
tertentu ni, GL ada gak sih 
makanan tertentu yang 
harus dimakan gak sih. 

Gak ada. 

    

75 
Gak ada ya? Kalau untuk 
minuman? 

Gak ada juga. 
    

76 

Terus kalau barang 
elektronik ni yang dimiliki 
sama orang-orang di 
rumahnya mungkin, 
katakanlah papa mamanya 
ni gimana? 

Ya biasalah standar, HP, 
TV, AC. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

77 
Terus menurutmu seberapa 
deket si GL ini sama 
temen-temennya? 

Deket, kalau sama aku ya 
deket. Sama temen-
temennya juga deket. 

    

78 Kalau sama keluarganya? Ya deket.     

79 
Sama papa mamanya gitu 
ya? 

Ya deket dia. 
    

80 
Setahumu si GL ini tadi 
kan punya HP, BB juga 
setahumu dia beli kayak 

Ya kan butuh buat 
komunikasi terus juga dia 
pengen juga kalau ada 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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gitu tu karena apa? Alasan 
dia memilih. 

iklan baru. 

81 
Berarti gadgetnya dia 
cukup up to date ya? 

He.em. 
 K  

Lingkungan 
(sedentary life) 

82 

Oke..terus kalau untuk 
beli-beli kayak gitu dia 
nabung atau minta ke 
orang tua? 

Minta sama orang tua. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

83 

Kalau lagi ada waktu 
senggang ni biasanya dia 
sama keluarganya ngapain 
ya? 

Ngobrol kalau gak ya 
makan. 

 J, K  
Pola makan 
,lingkungan 

(sedentary life) 

84 
Yang penting bareng gitu 
ya? 

He.em. 
    

85 

Kalau lagi ada jeda kuliah 
ni biasanya dia ngapain 
sama temen-temennya 
mungkin. 

Hee? (kaget, mainan HP) 

    

86 
Kalau lagi ada jeda kuliah 
gitu. 

Sama temen-temennya? 
Oohh…bikin tugas paling. 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

87 
Terus..ada lain? Kalau gak bikin tugas 

paling tidur, makan. 
Kegiatan monoton B, J *** 

Sedentary life, pola 
makan 

88 
Oke…eemm..kalau untuk 
soal keluarga lagi ni, dia 

Anak tunggal. 
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berapa bersaudara sih? 

89 
Kakaknya? Katanya tadi 
ada kakak. 

Anak angkat kakaknya 
(mainan HP). 

    

90 
Oohh jadi sebenarnya dia 
anak tunggal? 

He.em (mengangguk). 
    

91 

Terus kalau untuk 
transportasi sehari-hari ni 
tahu gak kira-kira dalam 
sehari bisa habis berapa? 
Untuk biaya bensin 
mungkin. 

Ya kira-kira 10 ribu. 

 L  Sosial ekonomi 

92 

Kalau untuk pengeluaran 
sehari-hari untuk jajan, 
jalan-jalan, makan 
mungkin, tahu gak kira-
kira uang jajan e dia itu 
berapa? 

Eemmm…50 ribu lah. 

 L  Sosial ekonomi 

93 

Kalau untuk biaya pulsa, 
SMS, telpon, langganan 
BB gitu pernah cerita gak 
dia? 

Enggak, gak tahu saya. 

    

94 
Oh ya..kayaknya ini dulu 
aja yang mau aku tanyain 
tentang GL. Makasih ya 

Iya sama-sama. 
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waktunya. 

95 
Besok kalau ada informasi 
yang masih dibutuhkan aku 
boleh tanya lagi gak? 

Boleh-boleh, welcome. 
    

96 Makasih. Sama-sama.     
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HASIL WAWANCARA 
 
Triangulasi subjek II 
Inisial    : CT 
Hubungan dengan subjek : teman dekat 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Selamat siang mbak. Siang.     

2 
Aku mau tanya-tanya ni 
soal teman mu GL. 

Oh iya. 
    

3 
Menurutmu..eee..setahumu 
ni usia dia tahun ini 
berapa? 

Tahun ini 21 kalau gak 
salah.  A  Identitas subjek 

4 Pendidikan dia saat ini? Eee..kuliah, mahasiswa.  A  Identitas subjek 

5 
Setahumu berat badan dia 
saat ini berapa? Kira-kira. 

Eee…berapa ya..gak ngerti 
tapi 100 lebih kalik ya. 

 A  Identitas subjek 

6 
Kalau untuk tinggi badan 
sendiri tahu gak kira-kira 
berapa? 

Eee…berapa 
ya…eee…mungkin 180, 
170an mungkin. 

 A  Identitas subjek 

7 
Di Semarang ini dia tinggal 
di mana sih? 

Di rumah orang tuanya.  A  Identitas subjek 

8 Di saerah mana? Di daerah pelabuhan.     

9 
Kalau pagi biasanya dia 
bangun jam berapa? 

Dia itu 
biasanya..tergantung sih 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 
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ya. Soalnya dia itu 
biasanya suka tidur pagi 
jadi kalau besok gak kuliah 
dia biasanya bangun siang. 

10 
Kalau bangun pagi tahu 
gak kira-kiranya kalau lagi 
gak ada kuliah. 

Kalau ada kuliah 
tergantung yang bangunin.     

11 

Oh biasanya dibangunin? Eeee…Ya kadang bangun 
sendiri sih tapi kadang aku 
juga yang bangunin. Ya 
mungkin jam 6an kalau 
gak jam 7an. 

 B  Sedentary life 

12 Itu kalau ada kuliah? Kalau ada kuliah.     

13 

Kalau gak ada kuliah? Kalau gak ada kuliah 
biasanya dia bangun siang 
kecuali kalau dia bangunin 
papanya di kantor mungkin 
dia bangun pagi. 

 B *** Sedentary life 

14 
Oh gitu ya. Kalau dia 
biasanya habis bangun 
terus ngapain? 

Paling ya….makan 
mungkin (nyengir). 
Eee…(tertawa) gak tahu ik.

 B * Sedentary life 

15 
Gak pernah cerita dia? Paling dia ee..lebih..kalau 

di rumah dia biasa e bantui 
papa e di kantor. 
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16 
Papa e kerja apa emang e? Penjualan tiket di 

pelabuhan. 
 L  Sosial ekonomi 

17 

Terus kalau misalnya si GL 
ini ada waktu luang 
biasanya dia ngapai? 

Ngapain ya? Paling dia 
biasanya mainan laptop, 
mainan Hpnya. Oohh..dia 
sekarang lagi demen sama 
OL shop sih. Dia buka OL 
shop sendiri. 

Kegiatan monoton B, L  **** 
Sedentary life, 
sosial ekonomi 

18 
Oh gitu. Jadi lebih sering 
ngurusi itu? 

Ya mungkin kalau 
sekarang, akhir-akhir ini 
mungkin iya. 

    

19 Emang jualan apaan dia? Jualan baju.  L  Sosial ekonomi 
20 Online gitu? Iya.     

21 
Jadi dia lebih sering di 
depan laptop atau 
komputer no sekarang. 

Iya sering, lebih sering di 
depan komputer. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

22 
Kalau misalnya dia lagi 
belajar ni, posisi yang 
paling dia suka itu gimana? 

Kalau di rumah lebih ke 
tiduran sih. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

23 Belajar sambil tiduran? He.em.     
24 Kalau di kampus? Kalau di kampus, duduk. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
25 Duduk? (mengangguk).     

26 
Kalau malam tahu gak 
kebiasaan dia tidur jam 

Dia kalau tidur sampai 
malam bahkan pagi. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
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berapa? 

27 
Kira-kira? Jam..biasanya jam 12 ke 

atas. Jarang dia bobo 
gasik, itu jarang. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

28 

Emang dia ngapain kok 
tidurnya jam segitu? 

Kadang dia bantuin 
papanya di kantor tapi 
kadang juga dia mainan 
FB kalau gak mainan 
laptop gitu. 

Kegiatan monoton B  Sedentary life 

29 

Kalau untuk barang 
elektroniknya si GL ini, 
setahumu dia pakek apa 
sih? 

Dia….laptop pasti, 
HP…kalau HP dia ada dua 
kalau gak salah. Yang aktif 
dua, BB sama android gitu. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

30 

Terus? Kalau di kamar e itu AC 
ada, komputer ada…apa 
lagi ya…TV ada, DVD 
juga ada… apa lagi 
ya….itu sih. 

    

31 
Kalau untuk transport 
sehari-hari dia biasanya 
pakek apa? 

Naik motor. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

32 
Kalau ke kampus? Motor.  C  

Perkembangan 
jaman 

33 Dia pernah cerita gak, Perasaannya     



 
 

242 
 

kalau misalnya lagi ada 
masalah tu perasannya dia 
gimana sih? 

ya….tergantung 
masalahnya sih.  

34 

Contohnya? Contohnya…gimana ya 
(diam)…mmhhhh.. tapi dia 
itu jarang sih cerita-cerita 
kecuali kalau emang 
bener-bener yang nyampek 
gak bisa dia pendem 
biasanya dia baru cerita. 

Melankoi (sulit 
mengungkapkan 
emosi) 

F  Tipe temperamen 

35 

Menurutmu kalau dia lagi 
ada masalah perasaan dia 
itu gimana? Yang dia 
rasain, sedih atau apa? 

Ya kalau masalahnya yang 
bikin dia sedih ya pasti dia 
sedih.  

Simtom depresi 
(sedih) 

D  Masalah psikologis 

36 

Menurutmu ni kalau si GL 
lagi ada masalah itu 
ganggu rutinitas dia gak 
sih? 

Ganggu sih soalnya kan 
dia moodi banget sih. Jadi 
kadang itu kalau dia lagi 
ada masalah itu kebawa-
bawa sama kegiatannya dia 
sih. 

Melankoli (moody) F *** Tipe temperamen 

37 

Oohhh, contohnya 
misalnya apa? Kalau 
belajar jadi gak fokus atau 
…? 

Ya itu bisa kalau misalnya 
lagi ada masalah sama 
pacarnya mungkin dia jadi 
males ngapa-ngapain. 

Simtom depresi 
(penurunan energi) 

D *** Masalah psikologis 
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Terus kalau misalnya lagi 
marah mungkin sama 
keluarganya kadang tu bisa 
marah-marah dewe kadang.

38 
Oh gitu ya. Eeemmm…si 
GL ini pernah punya salah 
gak sama kamu? 

Hah salah? 
    

39 

Iya misal dia buat salah 
sama kamu. 

Ya kalau misalkan…apa 
nama e? ya nama e 
pertemanan ya kadang 
berantem, kadang…ya gitu 
lah. 

    

40 
Kalau dia lagi ada salah 
sama kamu biasanya yang 
dia lakuin itu apa? 

Minta maaf biasanya. 
Problem focus coping E ** Coping stress 

41 
Langsung atau dia diem 
dulu atau dia nangis dulu 
gitu? 

Kalau nangis kayak e gak 
ya. Ya paling langsung 
ngomong aja sih. 

Problem focus coping E ** Coping stress 

42 

Oohhh. Menurutmu si GL 
ini mudah memaafkan diri 
sendiri gak kalau dia buat 
salah sama orang lain. 

Eee…tergantung sih kalau 
sama orang 
yang…eeehhh…kalau 
orang yang deket sih 
mudah tapi kalau sama 
orang yang dia gak suka 
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mungkin butuh waktu buat 
memaafkan. 

43 
Waktu buat memaafkan 
diri dia sendiri? 

He.em. eeehh…kebalik ya? 
    

44 
Jadi? (tertawa) memaafkan diri 

sendiri ya? 
    

45 

He.e. Jadi kalau sama orang yang 
deket dia memaafkan 
dirinya itu lebih gampang. 
Tapi 
kalau…eeehh…memaafka
n dirinya lebih susah. 
Eehhh..gimana sih, aku 
kok bingung ya (garuk-
garuk kepala). 

    

46 

Kalau dia punya salah 
sama kamu cepet gak buat 
dia memaafkan dirinya 
sendiri? 

Oohh ya, lebih cepet. 

    

47 Lebih cepet? Lebih cepet.     

48 

Jadi kalau dia punya 
masalah sama orang yang 
deket sama dia malah lebih 
cepet memaafkan diri 

Oohh lebih lama. 
Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D *** Masalah psikologis 
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sendiri? 

49 

Berarti kalau di punya 
salah sama kamu, sama 
pacarnya berarti dia 
memaafkan dirinya lebih 
lama? 

Iya (tersenyum, tersipu). 

Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D *** Masalah psikologis 

50 
Dari pada sama orang yang 
gak deket sama dia ya? 

He.e. 
    

51 

Terus kalau misalnya dia 
lagi ada masalah ni, respon 
pertama yang dia lakuin itu 
apa? 

Dia sih lebih kayaknya 
lebih ngurung diri kalau 
gak salah. 

Simtom depresi 
(kehilangan minat, 
penurunan energi) 

D **** Masalah psikologis 

52 Di kamar gitu? He.e.     

53 
Tahu gak biasanya dia 
ngapain? 

Setahuku sih nek setahuku 
dia ngelampiasinnya sama 
mainan. 

Melankoli (sulit 
megungkapkan 
emosi) 

F **** Tipe temperamen 

54 
Game gitu? He.e. kalau gak paling 

tidur. 
Melankoli (sulit 
megungkapkan 
emosi) 

B, F **** 
Sedentary life, tipe 

temperamen 

55 

Oohh. Kalau misalnya dia 
lagi ada masalah ni secara 
khusus misalnya sama 
orang tua, sama pacar 
mungkin, reaksi dia itu 

Kalau…kalau…tergantung 
masalahnya kalau 
masalahnya berat bisa 
sampek nangis. Kalau 
misalnya gak sih dia orang 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 
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apa? e…gak begitu gampang 
stres sih, kalau menurutku. 

56 

Oh gitu, eemmm… kalau 
misalnya dia lagi punya 
banyak tugas kuliah ni. 
Tugas e banyak banget. 

Rumayan (tersenyum). 

    

57 

Biasanya yang dia lakuin 
apa? 

Eee…kalau soal tugas 
sih…dia setahuku sih dia 
kalau lagi mood bikinnya 
itu cepet tapi kalau lagi 
gak mood dia bikinnya itu 
itu SKS, sistem kebut 
semalam. 

Problem focus 
coping, melankoli 
(moody) 

E, F *** 
Coping stress, tipe 

temperamen 

58 

Dia biasanya ngeluh-
ngeluh gitu gak? 

Eee…tergantung sih kalau 
misalnya tugas individu ya 
dia gak…gak…jarang 
ngeluh sih soalnya kan dia 
bikin sendiri tapi kalau 
tugas. Tapi kalau tugas 
kelompok kalau misalkan 
ada kelompok yang gak 
biasa diajak kerja sama 
mungkin dia bakal ngeluh 
gitu. 

Problem focus coping E  Coping stress 
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59 
Kamu tahu hobinya GL 
gak sih? 

Hobinya dia? Masak. 
Aktivitas aktif B *** Sedentary life 

60 

Kalau dia lagi ada masalah 
ni frekuensi hobinya dia 
meningkat atau menurun? 

Eee..kurang tahu ya tapi 
kayaknya menurut. 
Soalnya dia sempet cerita 
sama aku misalnya dia lagi 
gak mood masak itu 
masakan e dia jadi gak 
enak. 

Simtom depresi 
(kehilangan 
minat/hobi), 
melankoli (moody) 

D, F **** 
Masalah psikologi, 
tipe temperamen 

61 

Oohhh…terus kalau dia 
lagi ada masalah caranya 
dia buat ngungkapin emosi 
itu apa? 

Apa ya…..(diam) 
tergantung masalahnya sih 
dan tergantung sama siapa. 
Kadang ya ya dia kalau 
emang masalahnya terlalu 
urgent ya dia gak bakal 
cerita sama orang kadang 
kalau masalahnya, masalah 
sepele kadang itu sampek 
up date status, marah-
marah di FB. 

Melankoli (sulit 
mengungkapkan 
perasaan) 

F **** Tipe temperamen 

62 

Jadi ngungkapinnya lebih 
ke bikin status gitu ya? 

Tapi kalau masalahnya 
yang mungkin secret ya 
gak mungkin gitu sih. Tapi 
dia pendam sendiri. 

Melankoli (sulit 
mengungkapkan 
perasaan) 

F **** Tipe temperamen 
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63 
Mungkin nangis gitu atau 
mungkin dia nulis buku 
harian gitu tahu gak kamu? 

Kalau itu gak tahu 
    

64 

Nangis gitu? Kalau masalahnya berat ya 
setahuku ya nangis. Tapi 
dia jarang nangis kecuali 
kalau sama pacarnya sih. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

65 
Emang dia sering nangis 
sama pacarnya? 

Eee…maksudnya kalau 
masalah, masalah pacar e. 

    

66 Sering nangis? Kadang.     

67 
Menurutmu adaptasinya 
GL ini cukup bagus gak sih 
kalau di lingkungan baru? 

Kalau adaptasi bagus sih 
dia kan orangnya supel.     

68 
Dia mau ya kenalan sama 
orang baru? Ngajak 
kenalan gitu. 

Iya. 
    

69 

Kalau misalnya hari 
minggu, kalian udah 
janjian lama ni mau pergi, 
nonton 
misalnya.menurutmu dia 
orangnya penepat janji gak 
sih. Paahal waktu itu 
katakanlah mamanya 

Dia itu lebih mentingin 
keluarga ne. jadi e…bukan 
keluarga ne, masalah 
kantor. Jadi kalau misalnya 
kantornya lagi butuh dia 
seringnya melanggar janji. 
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telpon minta dia buat 
nganterin ke mana gitu. 

70 
Oh gitu? Sekalipun itu 
janjinya udah lama? 

Iya, kadang gitu. 
    

71 

Emang dia kalau di kantor 
kerjaannya ngapain? 

Dia itu…gimana 
ya…kayak (diam) dia ya 
ngurusi semuanya sih. Jual 
tiket iya, ngurusi 
penumpang juga iya. Ya 
soalnya kan papanya kan 
ownernya jadi ya kalau 
papanya gak ada ya dia 
yang ngutusin semua. 

 L  Sosial ekonomi 

72 

Kalau di kantor gitu dia 
biasanya dudu, jalan atau 
ngapain? 

Eee..ya tergantung kalau 
misalnya dia lagi ngurusi 
jual beli tiket ya dia duduk 
atau kalau lagi terima 
telpon gitu, dia duduk. 
Tapi kalau ngurusi 
penumpang gitu kan 
ya…ngomong sama 
penumpang gitu kan di 
sebelahnya…ruangannya 
kan di sebelah e yang buat 

Kegiatan monoton, 
aktivitas aktif 

B *** Sedentary life 
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jual tiket itu jadi mungkin 
dia jalan-jalan. 

73 

Oh gitu. Kalau di anggota 
keluarganya dia ini ada 
yang punya berat badan 
berlebih gak sih? 

Kakak e. 

    

74 

Kakaknya? Lebih gendut 
atau gimana? 

Eeemmm….kayaknya sih 
sama cuman karena 
tingginya lebih tinggi dia 
jadi kelihatan lebih gendut 
kakak e. 

    

75 Oh lebih tinggi GL? He.e.     

76 

Terus anggota keluarganya 
ini ada yang punya 
penyakit tertentu gak 
misalnya jantung, 
kolesterol, diabetes 
mungkin? 

Wah kurang tahu ya. 

    

77 

Kalau si GL sendiri pernah 
sakit gak sih, ngeluh nyeri 
dada mungkin atau 
misalnya sakit berdarah 
tapi kok gak sembuh-
sembuh itu? 

Kalau itu dia sakit kayak e 
sakit asma, termasuk 
ndaan? 

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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78 
Asma ya? Kalau dia sakit asma.  H  

Penyakit yang 
dialami 

79 

Sering kambuh akhir-akhir 
ini? 

Eee…dulu pernah kambuh 
beberapa kali itu gara-
gara…(diam) hamster 
kalau gak salah. 

    

80 
Oh dia melihara hamster? Dulu. Setelah itu sudah 

mati semua hamster e. 
    

81 
Setahumu dia pernah 
general chek up gak? Chek 
kesehatan. 

Eee…kalau setahuku kalau 
lagi sakit aja sih dia chek 
up. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

82 
Kalau waktu-waktu luang 
dia chek up buat kesehatan 
gitu? 

Kayaknya gak. 
    

83 

Dia kan sakit asma nie, dia 
melakukan pengobatan 
gak? 

Eemmm…kayaknya 
minum obat ya tapi kalau 
lagi kambuh kalau gak 
kayak e gak mau kayak e. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

84 
Berarti pengobatannya 
cuman kalau pas lagi 
kambuh? 

He.em. 
    

85 
Terus kalau di rumah dia 
tinggalnya sama siapa? 

Sama papa, mama, dua tok 
sih. Kalau kakaknya itukan 
dia sudah punya istri jadi 
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dia tinggalnya di mana ya? 
(diam) kalau gak salah di 
Ngaliyan sana. 

86 
Kakaknya cowok atau 
cewek? 

Kakaknya cewek tapi udah 
punya suami udah punya 
anak juga. 

    

87 

Untuk makan sehari-hari 
dia biasanya beli, masak 
atau gimana? 

Eee…tergantung tapi 
kayaknya tapi kayaknya 
lebih seringnya beli ya. 
Kalau masak itu…ya 
mamanya buka warung sih 
cuman kayaknya dia lebih 
seringnya makan di luar. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

88 
Yang biasa dia makan apa 
aja kalau di luar? 

Kalau di luar? Apa ya…? 
    

89 

Dia suka makan apa? Eee…kalau setahuku sih 
tergantung mood ya. Kalau 
dia lagi pengen makan 
KFC ya amakan KFC. 
Kalau….nyebut merek 
bolehkan? Kalau kadang 
dulu makan gulai ya 
tergantung dia lagi 
kepinginya apa. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 
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90 

Oohh…kalau di sekitar 
tempat tinggalnya dia ini 
ada tempat makan gak? 
Selain warungnya dia. 

Eeemmm…tempat makan 
apa ya? Aku gak begitu 
ngerti daerah sana sih tapi 
dulu pernah waktu ke sana 
pernah diajakin makan itu 
apa…nasi padang. Kalau 
gak salah sih nasi padang. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

91 
Kalau makanan kayak fast 
food gitu di sekitar sana 
ada gak? 

Di sekitar sana kayak e gak 
ada e, aku kurang tahu 
daerah sana. 

    

92 

Kalau misal si GL ini ada 
waktu senggang terus dia 
pengen jalan-jalan, tempat 
jalan-jalan yang paling 
sering di kunjungi itu 
mana? 

Eeemm…dia itu ke mana 
ya? Dia jarang sih kalau 
jalan-jalan soalnya dia 
kan…dia kalau di ajak 
jalan-jalan susah e. 

    

93 

Oh dia gak suka jalan-
jalan? Ke mall gitu? 

Kayak e gak…gak begitu 
suka. Dia kalau diajak ke 
mall kalau emang ada 
tujuannya dia mau. Tapi 
kalau sekedar jalan-jalan 
dia lebih suka kalau diajaki 
makan. 

    

94 Makan? Misal ke mall buat He.e.     
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makan gitu dia mau? 

95 
Kalau makan di mall gitu 
biasanya dia makan apa? 

Ya tergantung juga. 
    

96 

Sukanya? Kira-kira? Kalau biasanya kan ke CL 
tu, kalau ke CL paling juga 
kalau gak makan di Solaria 
ya…sering-seringnya di 
Solaria sih. 

 I, J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

97 
Terus biasanya pesen apa? Kalau di Solaria itu dia 

sukanya nasi goreng sama 
pangsit goreng itu lho. 

 I, J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

98 
Minumnya? Kalau minumnya gonta-

ganti sih. Kadang…tapi 
lebih seringnya lemon tea. 

    

99 

Oohh..kalau ke mall dia 
suka nonton gak sih? 

Eeemm…aku jarang sih 
nonton sama dia. Ya 
mungkin kalau filmnya 
bagus dia suka, tergantung 
filmnya. 

    

100 

Kalau dalam satu hari ini 
setahumu dia makan nasi 
berapa kali? 

Eeemm…berapa kali ya? 
Mungkin..kalau nasi itu 
dia, kalau akhir-akhir ini 
dia kayaknya jarang. Dia 
sempet cerita sama aku 

 J **** Pola  makan 
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tanya sehari dia cuman 
makan sekali, dua kali.  

101 
Lebih sering sehari sekali 
atau sehari dua kali? 

Eemm..mungkin sehari dua 
kali ya. 

 J  Pola makan 

102 
Yang dia makan itu apa 
aja? Mungkin nasi sama 
lauk atau apa? 

Ya nasi sama lauk.  
 J  Pola makan 

103 

Dia suka lauk, lauknya 
lauk apa sih? 

Dia tu apa ya? 
Emmm…(diam) mungkin 
kayak goreng-gorengan 
giu ya. Ayam goreng, ikan 
goreng sama sayur-sayur 
sih.  

 J *** Pola makan 

104 

Ohhh gitu. Kalau untuk 
makanan itu dia ada 
makanan yang setiap hari 
harus dia makan gak 
seharinya? 

Kayaknya kalau makanan 
itu gak ada ya. Dia apa aja 
doyan kalau menurutku.     

105 
Kalau untuk nyemil dia 
suka nyemil gak? 

Suka.  
 J *** Pola makan 

106 Biasanya nyemilnya apa? Dia nyemilnya chiki.     

107 
Chiki? Chiki. Ya makanan ringan 

itu to. Goreng..yang kayak 
goreng-gorengan kiloan 

 J *** Pola makan 
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gitu lho. 

108 
Oh jadi makanan kiloan 
gitu ya? 

He.e. kalau gak roti. 
 J *** Pola makan 

109 
Roti kayak biskuit gitu? Eemmm…dia seringnya 

lebih roti basah. 
 J *** Pola makan 

110 
Ohh jajan pasar? Gak..gak..roti yang kayak 

roti..ya roti bolu gitu lho. 
 J *** Pola makan 

111 

Oh gitu ya. Kalau untuk 
minuman ada gak yang 
harus dia minum setiap 
harinya? 

Kalau harus..air putih 
mungkin. 

    

112 
Kalau kayak softdrink 
gitu? 

Softdrink kayaknya 
gak..gak harus. 

    

113 

Kalau untuk barang 
elektronik ni di rumah. 
Mungkin untuk anggota 
keluarganya dia gimana 
sih? 

Kalau…ee…aku gak 
begitu ngematin ya. Dulu 
pernah ketemu sama 
papanya tu, ya..bawa HP 
mesti. Kalau di kamar e 
papa e tu, mama e aku 
lihat ada TV juga, ada AC 
juga. Eee…kalau komputer 
gak ada, apa lagi ya… 
mungkin itu sih. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

114 Kalau untuk temen- Eemmm…temen-temennya  K  Lingkungan 
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temennya GL ni gimana 
barang elektronik yang 
dipakai. 

kalau gak di kampus sih 
barang-barang 
elektroniknya ya 
cenderung ke HP, BB kan 
lagi marak BB tu, pasti 
pada punya sih kalau BB. 
Terus laptop, ipad. Ya 
sewajarnya anak 
mahasiswa siswa lah. 

(sedentary life) 

115 
Seberapa deket sih si GL 
sama keluarganya? 

Kalau keluarga itu deket 
sih, ya deket. 

    

116 
Kalau GL, hubungan GL 
sama temen-temennya di 
kampus seberapa deket? 

Tergantung yang deket 
sama beberapa orang.     

117 
Salah satunya sama kamu 
ya? 

Iya. 
    

118 

Kalau setahumu si GL ini 
kan punya HP, punya 
laptop terus ada barang 
elektronik yang lainnya dia 
beli kayak gitu tu karena 
dia pengen kayak temen-
temennya atau gimana? 

Eemmm…kalau setahuku 
sih dia sesuai kebutuhan 
ya. Kemaren pun dia beli 
BB, BBnya kan baru. Dia 
beli BB itu gara-gara dia 
mau buka OL shop itu. 
Makanya dia baru beli. 

 K *** 
Lingkungan 

(sedentary life) 

119 Oohh berarti dia beli BB He.em.     
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karena dia mau buka onlie 
shop gitu ya? 

120 

Kalau misalnya dia beli 
kayak gitu tu dia minta 
sama orang tuanya atau dia 
nabung dulu atau gimana? 

Eee..kalau BBnya itu sih 
setahuku dia gak minta 
orang tua.  

    

121 
Terus? Dia ngumpulin sendiri 

kayaknya. 
    

122 
Oh yang terakhir beli BB 
ini dia nabung sendiri? 

He.e. 
    

123 

Kalau dia ada waktu 
senggang yang dia lakuin 
apa sama orang terdekat, 
sama keluarga mungkin, 
sama kamu mungkin. 

Makan biasanya. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

124 

Sama siapa? Sama kamu 
atau sama keluarga? 

Kalau sama keluarga ya 
paling keluar makan sama 
papa e kalau gak sama 
mama e. Terus kadang ya 
cuman ngomong-ngomong 
aja. 

 I, K ** 

Lingkungan 
(obesitas), 
lingkungan 

(sedentary life) 

125 Ngobrol-ngobrol gitu? He.e.     

126 
Kalau lagi ada jeda kuliah 
ni biasanya dia ngapain? 

Tergantung jedanya lama 
apa gak. Kalau jedanya 

 K ** 
Lingkungan 

(sedentary life) 
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lama dia pulang tapi kalau 
jedanya sebentar paling ke 
TA. 

127 

Makan? Makan. Kalau gak ke 
perpus tidur. 

 I, K *** 

Lingkungan 
(obesitas), 
lingkungan 

(sedentary life) 
128 Di perpus? Iya.     
129 Di lantai 5? He.e.     
130 Di depan TV? He.e (tertawa).     

131 

Dia ini berapa bersaudara 
sih? 

Eee…kalau saudara 
langsung sih sebenernya 
dia anak tunggal ya tapi 
karena kakaknya itu 
eee…eee…diadopsi. Jadi 
ya dia punya kakak. 

    

132 
Jadi sebebernya dia anak 
tunggal? 

Anak tunggal.  L  Sosial ekonomi 

133 

Orang tuanya bekerja 
sebagai apa? 

Kalau papanya tu jual tiket 
di pelabuhan itu kalau 
mamanya itu jual 
makanan. 

 L  Sosial ekonomi 

134 Warung makan? Warung.  L  Sosial ekonomi 
135 Kalau untuk transport Eeemmm…kalau..eemmm  L  Sosial ekonomi 
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sehari-hari ni dia pernah 
bilang gak biasanya itu dia 
habis uang transport 
berapa? 

…dulu dia pernah cerita 
kalau dia naik kampus itu 
katanya eee…10 ribu itu 
habis cuman buat naik 
turun tok ik. 

136 
Cuman buat naik sama 
turun? 

He.e. 
    

137 
Sehari paling gak minimal 
10 ribu? 

Katanya sih. 
    

138 

Kalau dalam sehari nie 
pengeluaran dia berapa? 
Buat jajan mungkin, 
makan. 

Kalau jajan 
mungkin…kalau makan. 
Yaa berapa ya…kalau 
makan sama jajan dia itu 
kalau makan sekali tapi dia 
itu jajannya banyak gitu 
lho. Ya mungkin sekitar 40, 
30 lah. 

 L  Sosial ekonomi 

139 

Sehari ya? Kadang lebih. Soalnya kan 
kalau jedanya lebih dari 
sekali kan otomatis cari 
makanan lagi. 

 J *** Pola makan 

140 
Kalau untuk biaya pulsa, 
SMS, telpon, langganan 
BB gitu, pernah cerita gak 

Kalau itu gak pernah cerita 
sih.     
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sebulannya? 

141 
Tapi dia pakek internet 
juga ya? 

Internet pakek, modem.  C  
Perkembangan 

jaman 

142 

Sebulannya dia pakeknya 
yang berapa? 

Eee…kayaknya dia pakek 
yang harian, setahuku. Jadi 
kalau emang dia lagi 
pengen pakek dia ngisi tapi 
kalau gak dia gak ngisi. 

    

143 

Eee…makasih banyak ya 
buat bantuannya. Kayak e 
itu dulu yang mau aku 
tanyain, nanti kalau ada 
informasi yang kurang 
boleh tanya lagi gak? 

Oke. 

    

144 Makasih ya. Iya.     
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HASIL WAWANCARA 
 
Triangulasi Subjek I 
Inisial    : TM 
Hubungan dengan subjek : teman kantor 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Halo selamat pagi. Pagi.     

2 
Barusan ngapain ni? Barusan…barusan habis 

lari-lari. 
    

3 Hari minggu kok ya Iya.     

4 
Ee..aku mau tanya-tanya 
sedikit ni soal temenmu. 

Siapa ya? 
    

5 
Eee…NA yang magangnya 
di tempatmu juga itu lho. 

Oh ya tahu,tahu,tahu, tahu. 
    

6 
Kalau boleh…eee…kamu 
tahu gak umur si NA ini 
kira-kira berapa? 

Kurang tahu sih…setahuku 
dia kelahiran 91. 91 
ya….91. 

 A  Identitas subjek 

7 

Oh gitu ya…kalau 
sekarang ini dia kan 
magang ya di tempatmu, 
pendidikan dia apa sih? 

Kuliah kan S1. 

 A  Identitas subjek 

8 
Kalau soal tinggi badan 
gitu tahu gak kamu berapa?

Tinggi badan…kurang 
lebih sesaya ya kalau saya 

 A  Identitas subjek 



 

145 
 

150 mungkin dia 152 gitu 
lah. 

9 
Oh gitu ya. Kalau berat 
badannya, mbak tahu gak? 

Yang jelas dia lebih gendut 
dari saya, 

 A  Identitas subjek 

10 
Kalau mbaknya berat 
badannya berapa? 

Kalau saya sih 45.  A  Identitas subjek 

11 

Lha postur tubuh dia 
gimana sih? 

Kalau postur tubuh dia sih 
cabi ndut, ndut gitu sih 
mbak (memegang kedua 
pipi). Soalnya 
kesehariannya dia aja 
duduk, bikin tugasnya 
sambil ngemil. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

12 

Dia di Semarang ini 
tinggalnya di mana sih? Di 
kos, di rumah atau 
kontrak? 

Setahu saya sih dia ngekos 
mbak.  A  Identitas subjek 

13 
Oh gitu. Kalau mbaknya 
ini sering main ke kosnya 
dia? 

Jarang sih cuman pernah. 
    

14 

Kalau pagi dia biasanya 
bangun jam berapa ya? 

Wah kurang tahu mbak. 
Kita kan masuk kerja jam 
setengah sembilan tu 
kadang dia datang tu jam 
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setengah sembilan lebih 
kalau saya tanya biasanya 
kesiangan gitu 

15 
Tapi gak tahu ya pasti ne 
bangun jam berapa. 

Iya. 
    

16 
Kalau ee…pernah gak 
waktu itu nginep di kos e 
dia? 

Enggak sih mbak,gak 
penah kalau nginep.     

17 

Kamu tahu gak kalau 
misalnya si NA ini ada 
waktu luang biasanya 
ngapan sih? Misalnya di 
kantor. 

Ke koperasi sih mbak 
biasanya, nyemil, jajan.  

Kegiatan monoton B, J **** 
Sedentary life, pola 

makan 

18 Biasa sama kamu juga? Ya kadang-kadang.     

19 

Kalau di kantor kan 
biasanya banyak tugas itu 
biasanya posisi dia bikin 
tugas itu kayak gimana? 

(batuk-batuk) Duduk di 
kursi sama ngeliat 
laptopnya kan bikin 
tugasnya dilaptopnya. 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

20 
Kalau kerja dari jam 
berapa to? 

Dari setengah sembilan 
sampai jam enam. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

21 

Istirahatnya berapa jam? Kalau istirahatnya sih 
fleksibel si mbak. Jadi jam 
12 kita disuruh istirahat 
terserah mau sampai jam 
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berapa yang penting 
kerjaan kelar. 

22 
Kalau biasanya kamu 
istirahat sama NA atau 
gimana? 

Ya lebih sering sama dia 
sih.     

23 
Terus biasanya berapa jam 
istrahatnya? 

Satu jam sampai satu 
setengah jam. 

    

24 

Ngapain? Itu biasanya kita turun 
makan di kantin terus 
biasanya dia ke koperasi 
dulu beli cemilan dulu 
jajan. 

Aktivitas aktif B, J **** 
Sedentary life, pola 

makan 

25 
Kalau kerjanya duduk di 
kantor gitu? 

Iya.  
    

26 

Mbak tahu gak kira-kira 
kalau malem si NA ini 
tidur jam berapa ya? 

Kalau setahu saya dia tidur 
malem sih ya mbak kadang 
jam 10.30 kadang jam 
11.00 kadang sampek jam 
01.00. 

Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

27 
Masih lebur tugas 
atau…kira-kira ngapain? 

Gak sih dia kalau cerita 
biasanya tiduran, nonton 
TV sambil nyemil. 

Kegiatan monoton B, J **** 
Sedentary life, pola 

makan 

28 
Kalau si NA ini barang 
elektronik yang biasa dia 

HP nya sendiri kan ada 
tiga mbak terus BB salah 

 C  
Perkembangan 

jaman 
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pakek apa sih mbak? satunya. Tapi yang aku 
tahu lengkap sih tapi aku 
gak punya ipad. 

29 
Oh gitu. Kalau laptop gitu 
dia selalu bawa ya kemana-
mana? 

Iya. 
    

30 
Kalau dia mangang itu dia 
dari kosnya dia ke tempat 
magang itu naik apa mbak? 

Kadang naik bis kadang 
naik naik taxi. Tapi lebih 
sering naik taxi kok. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

31 
Kalau siang…ini masih 
kuliah gak sih mbak? 

Masih kayaknya. 
    

32 

Mbak tahu gak kalau 
misalnya dia ke kampusnya 
ni, dari tempat magang ke 
kampusnya biasanya naik 
apa? 

Biasanya sih jalan karena 
kosnya kan deket to kalau 
gak biasanya dia nebeng 
sama temennya, kalau 
denger-denger ceritanya 
sih gitu. 

Aktivitas aktif B ** Sedentary life 

33 Sering cerita gitu ya mbak? Iya kadang-kadang cerita.     

34 

Emmm kalau misalnya si 
NA ini kalau lagi kerja kan 
biasanya pakek laptop, 
sering main HP gak sih, 
frekuensinya? 

Ya sering mbak.  

    

35 Gak dimarahi ya? Gak sih yang penting     
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kerjaan beres. 

36 

Mbak pernah diceritain gak 
sama NA dia lagi sedih 
atau …? 

Gak sih cuman dia 
kelihatan kalau lagi sedih. 
Eeee maksud e kalau dia 
lagi banyak pikiran itu juga 
kelihatan. 

Simtom depresi 
(sedih) 

D *** Masalah psikologis 

37 

Kelihatannya dalam bentuk 
apa mbak? 

Ya mungkin, apa? Diem 
gak ngomong terus 
ngerjain kerjaannya sambil 
ngemil terus. Itu berati dia 
lagi sedih. 

Simtom depresi 
(sedih), emotional 
focus coping 

D, E *** 
Masalah psikologis, 

coping stress 

38 

Emang biasanya gimana 
sih mbak? Anaknya 
periang, pemurung atau 
gimana? 

Dia itu…apa ya?(diam) 
Tipe orang yang cepet 
akrab sama orang sih 
sebenarnya, menurut saya. 
Enak diajak temenan enak 
diajak ngomong. Cuman ya 
itu tadi kalau dia lagi bad 
mood mending diemin dulu 
aja sampek dia ….(diam) 

Sanguin (mudah 
bergaul) 

F *** Tipe temperamen 

39 

Jadi dia kalau ada masalah 
diganggu gitu lebih marah 
atau…? 

Gak sih dia gak marah 
paling kalau dia lagi ada 
masalah kita goodain atau 
kita diem aja mbak.  
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40 

Sepengetahuan mbak ni, 
kalau dia lagi ada masalah 
tu mengganggu aktivitas 
dia gak sih? 

Ya…cukup mengganggu 
sih soalnya dia kalau lagi 
ada masalah, lagi ada 
masalah banget..ngebleng, 
ngebleng mbak orangnya. 
Dulu sempet kita mau 
cetak poster aja butuh 
poster buat kamar itu 178 
poster. Itu dia salah semua,  
178 yang harusnya buat 
bulan lalu dia baru buat 
hari ini (mata melotot). 

Simtom depresi 
(kehilangan minat) 

D *** Masalah psikologi 

41 

Oohh…dengan kesalahan 
ini reaksi dia gimana? 

Dia cukup bertanggung 
jawab sih orangnya, dia 
mau ngulang untuk 
pembuatan selanjutnya 
tapikan secara tidak 
langsung itu juga 
menghambat kerja di tema 
kita gitu lho mbak. Yang 
dalam artian harusnya bisa 
selesai hari ini dia 
mundurkan padahal 
harusnya hari ini.  

Problem focus coping E ** Coping stress 
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42 

Dia merasa bersalah ga sih 
mbak soalnya kan itu 
harusnya seratus berapa 
gitu kan? 

Pasti kalau dia merasa 
bersalah, kalau dia merasa 
bersalah kan dia diem, 
ngelampiasin ke makanan 
ya pokoknya diem dululah. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

43 

Eee…dari rasa bersalah iu 
menurut mbak dia ini gak 
sih…ya udah nerima gitu 
lho, ya udah saya emang 
salah besok gak gitu-gitu 
lagi. 

Ya…dia orangnya perasa 
sih (mengelus dada). 

    

44 

Ohh gitu..butuh waktu 
lama gak mbak dia buat 
kembali aktif..di kuliah 
gitu. 

Cukup rumayan lama. 

    

45 

Eemm…kalau dia lagi ada 
masalah, tindakan yang 
biasa dia lakukan itu apa 
sih? Misalnya dia nangis 
atau apa? 

Enggak sih mbak kalau 
nangis saya belum pernah 
lihat. Paling ya duduk, 
diem, diajak ngomong gini-
gini-gini-gini, ternyata dia 
gak cuman “apa? Oh iya 
to?” cuman gitu. Duduk 
sambil nyemil. 

Kegiatan monoton, 
emotional focus 
coping 

B, E *** Sedentary life, 
coping stress 

46 Ngelamun gitu? Iya.      
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47 

Emang setiap saat dia 
nyemil atau tiap stress dia 
tambah nyemilnya. 

Kalau pas stress sih ya 
mungkin nambah. Dia apa 
ya…dia tipe orang yang 
susah nglepas makanan. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

48 

Ini soal tugas kantor ni, 
tugas kantor kan biasanya 
banyak. Dia kalau lagi 
banyak tugas gitu biasanya 
ngapain? Langsung 
dikerjain atau minta tolong 
buat bantuin atau…? 

Langsung dikerjain sih. 
Dia itu orangnya…. 
sebenernya dia orangnya 
cekatan tapi kalu dia udah 
buat banyak salah jadi 
menghambat 
pekerjaannya. 

Simtom depresi 
(penurunan energi) 

D ** Masalah psikologis 

49 

Tapi masih tetep dikerjain 
ya? 

Gak juga sih, kalau emang 
banyak ya di bawa pulang 
kan ya ada batas waktunya 
buat kapan. 

    

50 

Pernah gak dia minta 
tolong ke temen atau siapa 
buat ngerjain? 

Gak sih..mungkin dia 
cuman nanya kalau dia gak 
ngerti. Dia paling diem aja 
kalau mau nanya awal-
awalnya. Tapi sekarang dia 
sudah mulai, ini gimana sih 
maksudnya. 

    

51 
Oohhh…mbak pernah 
berkonflik gak sama si NA 

Gak sih. Dia tipe orang 
yang asik kok. 
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ini? Tukaran mungkin. 

52 

Kalau yang sama anak 
kantor lain udah pernah 
belum? 

Setahu saya sih pernah ya 
(menggaruk kepala), itu 
pun juga masalah 
pekerjaan sih mbak. 

    

53 

Kalau dia lagi ada masalah 
masa temen tu…misalnya 
dia lagi tengkaran sama 
mbak ni, mbak itu didiemin 
atau dia langsung 
menyelesaikan masalah 
atau gimana? 

Kalau dia sih mungkin 
diem dulu kalau dalam 
diem itu tapi dia tetap 
memikirnya masalah ini 
sebenarnya kenapa sih? 
Baru dia cari waktu buat 
nyelesaiin.  

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

54 
Berarti dia diem dulu baru 
beraksi gitu ya?  

Iya. 
    

55 

Kalau dia lagi ada masalah, 
cara dia untuk 
menggungkapkan 
masalahnya itu gimana sih 
mbak? Misalnya apa dia 
nangis di kantor, apa coret-
coret di kertas atau apa gitu 
selain dia diem. 

Biasanya sih ngetik-ngetik 
gitu sih mbak, gak tahu tuh 
nulis-nulis. Dulu kayak e 
sempet liat dia nulis-nulis 
ya kayak bikin kalimat-
kalimat gitu lah. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

56 
Di laptop atau di mana? Kadang dia di laptop 

kadang dia tulis tangan. 
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57 
Tapi mbaknya gak ngerti 
itu apa gitu ya? 

(menggelengkan kepala) 
    

58 

Eemmm….kalau dulu 
waktu awal dia magang, si 
NA ini adaptasi dia 
gimana? 

Cukup bagus kok. Dia 
orangnya gampang kenal 
sama orang, 
ya…pokoknya gitulah 
mbak. Asik kok. 

Sanguin (mudah 
bergaul) 

F *** Tipe temperamen 

59 
Berarti gak susah ya buat 
dia beradaptasi gitu? 

Iya. 
    

60 

Pernah mbak janjian sana 
si NA ini? 

Pernah sih. Dulu saya 
pernah janjian tapi waku 
itu kebetulan dia ada 
janjian sama orang juga. 
Tapi dia janjiannya sama 
saya dulu sih mbak dan dia 
lebih mengutamakan 
janjian sama saya. 

Melankoli (penepat 
janji) 

F *** Tipe temeramen 

61 

Berarti waktu itu dia cancel 
janjian sama temannya itu? 
Karena dengan alasan dia 
sudah janjian dulu sama 
mbak gitu? 

(menganggukan kepala dan 
mengacungkan jempol) 

    

62 
Emang waktu itu mau 
kemana mbak? 

Mau jalan sih, ya emang 
gak penting-penting amat 
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sih…cuman mau jalan ke 
paragon aja sih mbak. 

63 Pulang kantor giu ya? Iya.     

64 

Eee…kalau soal 
keluarganya si NA ni, 
mbak tahu gak, ada gak o 
anggota keluarga ne dia 
yag memiliki berat badan 
berlebih? 

Wah saya kurang tahu ya 
mbak tapi saya pernah 
sekilas lihat keluarganya 
kayaknya sih enggak sih 
mbak. 

 G  Genetik 

65 

Oh gitu ya. Kalau unuk 
sakit-sakit tertentu gitu 
mbak tahu gak? Misalnya 
keluarganya sakit jantung, 
diabetes atau apa? 

Gak sih kalau itu gak tahu. 

    

66 

Si NA ini sendiri pernah 
ngeluh sakit gak mbak? 

Gak sih cuman dia pernah 
di kantor sekali eee…dia 
kram terus gak bisa 
berdiri. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

67 Terus ada lagi mbak? Gak sih.     

68 

Itu cuman kram biasa 
atau…? 

Kurang tahu juga sih, 
cuman lama sih waktu itu 
kramnya di kaki 
(memegang kaki). 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

69 Setelah sakit itu terus Gak sih kebetulan ada  H  Penyakit yang 
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waktu di kantor diapain 
mbak? Kan sakitnya di 
kantor terus dia ngapain? 
Tiduran atau langsung 
pulang atau ke rumah 
sakit? 

klinik di sana jadi ke klinik. dialami 

70 
Kalau untuk penyakit apa 
gitu, mbak gak tahu ya? 

(menggelengkan kepala) 
    

71 

Kan dia ni tinggal di kos ya 
mbak, mbak tahu gak sih 
lingkungannya seperti apa, 
temen-temennya mungkin. 

Pernah sih, saya pernah ke 
kosnya sih. Temen-
temennya juga 
ya….(melihat ke atas) dia 
penah cerita sih kalau 
punya temen deket di 
kosnya, ya…kadang sering 
pergi bareng, makan 
bareng padahal biasanya 
dia udah makan lho 
sebelumnya (tersenyum). 
Tapi kalau diajaki temen-
temennya ya makan lagi. 

 I *** 
Lingkungan 
(obesitas) 

72 
Makan di kantor gitu? Biasanya sih dia pulang 

kantor itu udah makan. 
    

73 Makannya di kantor? Gak…biasanya kalau kita  I, K **** Lingkungan 
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gak ada kerjaan itu kan kita 
pulang tepat waktu kan 
mbak. Ya kita ke paragon, 
nongkrong-nongkrong 
terus dia pulang, kalau ada 
temen kosnya itu kalau dia 
ngajakin makan, mau-mau 
aja dia. 

(obesitas), 
lingkungan 

(sedentary life) 

74 Makan lagi gitu? Iya.     

75 

Kalau untuk kesehariannya 
itu si NA ini kalau makan 
beli, masak atau gimana 
sih? 

Tergantung..kalau ada 
yang ngajakin dia pergi ya 
beli tapi kalau dia pas lagi 
gak ada kerjaan atau apa 
dia masak. 

    

76 

Menurut mbak dia lebih 
sering beli atau masak? 

Kayaknya sih dia lebih 
sering beli kayaknya. 
Soalnya gimana ya 
mbak…temennya banyak 
sering ajak pergi-pergi gitu 
otomatis pasti makan kan 
ya. 

 I *** 
Lingkungan 
(obesitas) 

77 
Kalau di sekitar kosnya si 
NA ini ada temat makan 
gak sih mbak? 

Setahu saya banyak kok, 
depan kos, kanan kiri juga 
ada kok cuman…..(diam). 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 
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78 

Makanannya kayak apa 
mbak? 

Rumayan sih (batuk)..kalau 
yang depan kosnya itu nasi 
goreng surabaya terus 
sampingnya ada gado-
gado, kucingan, somai 
kayak warteg gitu ada kok 
di sana. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

79 
Banyak ya? (menganggukkan kepala 

dan batuk) 
    

80 

Eemm…kalau  si NA 
jalan-jalan ni dia penah 
ceritta gak mbak dia suka 
jalan-jalan ke mana? 

Kayaknya dia paling suka 
ke paragon. 

    

81 

Kenapa mbak? Kurang tahu sih cuman dia 
kalau di paragon tu 
eee…apa ya..kalau di sana 
tu beda. Kalau di CL kan 
buat orang shoping, jalan-
jalan tapi kalau di paragon 
tu sukanya lebih banyak ke 
makanan. 

 I **** 
Lingkungan 
(obesitas) 

82 
Selain kalau misalnya 
mbak lagi jalan-jalan ni 
sama si NA itu biasanya 

Nongkrong sih biasanya, 
contoh kayak di….ee..apa 
sih namanya (melihat ke 

 I, K **** 
Lingkungan 
(obesitas), 
lingkungan 
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ngapain sih mbak selain 
mungkin makan, nonton 
atau apa? 

atas) Tong Jie, Sour Selly, 
Hugendazz atau mana gitu. 

(sedentary life) 

83 
Berarti makan terus 
nongkrong? 

Iya. 
    

84 

Lha nongkrongnya itu kira-
kira berapa jam mbak? 

Ya satu jam dua jam-an 
lah, gak tentu sih mbak. 
Sampek secapeknya kita, 
sebosennya kita mbak. 

 K **** 
Lingkungan 

(sedentary life) 

85 
Kalau nonton mbak, 
pernah gak mbak? 

Jarang sih, pernah cuman 
jarang. 

    

86 
Lebih suka ke makan terus 
nongkrong gitu, ngobrol-
ngobrol gitu? 

Iya (mengangukan kepala). 
    

87 

Kalau si NA ini paling 
suka makan apa mbak? Di 
mall misalnya kalau lagi 
makan. 

Kalau buat makanan berat 
dia lebih suka 
makan…makanan-
makanan yang berlemak 
gitu sih mbak kalau 
menurut saya. 

 J  Pola makan 

88 

Maksudnya? Ya…kayak makan 
jajan..ya pokoknya 
makanan-makanan yang 
bikin gendut lah. 

 J  Pola makan 
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89 
Makannya di Robucon atau 
di luar? 

Ganti-ganti sih mbak. 
    

90 
Oh gitu ya, si NA ini suka 
ayam? 

Gak juga sih mbak, dia 
lebih suka kayak chiki gitu-
gitu mbak. 

 J  Pola makan 

91 

Kalau dalam satu hari ini 
mbak tahu gak si NA ini 
makan berapa kali ya? 
Makan nasi… 

Makan berat? 

    

92 

He.em. Mungkin kalau melihat 
keseharian dia dan cerita 
dia sehari bisa empat atau 
lima kali. 

 J ** Pola makan 

93 

Pagi itu di makan di…? Pagi itu sebelum 
dia…..(diam) kalau makan 
di kantor itu siang. Kalau 
pagi itu dia biasanya 
makan di koperasi, beli 
makanan sama jajan. 
Kalau dia makan di kantor, 
pulang kerja dia makan, 
sampai di kos kalau dia 
diajakin makan, dia 
makan. 

 J *** Pola makan 
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94 

Oohh gitu..eemmm kalau 
lagi di kantor ni mbak, 
biasanya kan biasanya 
makan bareng, biasanya si 
NA ini makan lauknya apa 
mbak? Ngambil yang apa? 

Biasanya sih kalau ada dua 
pilihan ya…misalnya telur 
sama ikan bandeng, dia 
lebih milih telur. Kalau 
buat sayuran dia suka sih 
makan sayur. Cuman dia 
biasanya lebih apa 
sih….ee…kalau makan itu 
gak pernah ketinggalan 
yang namanya gorengan. 

 J **** Pola makan 

95 

Ohh..gitu ya…? Harus ada 
gitu ya? 

Kalau pagi aja biasanya 
dia di koperasi itu pas 
masuk kantor, dia bawanya 
aja gorengan biasanya tiga 
atau empat itu buat 
sarapan paginya dia. 

 J **** Pola makan 

96 
Dimakan sendiri? Iya..biasanya satu arem-

aren sama tiga atau empat 
gorengan. 

 J **** Pola makan 

97 Oohh itu beli di koperasi? Iya.     

98 

Kalau makanan lainnya 
mbak? Cemilannya dia itu 
apa sih? 

Kayak apa sih 
mbak…kayak snack-snack 
kecil sih. Yang dia suka itu 
yang kayak apa 

 J *** Pola makan 
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sihhh…..mbak nya tahu 
ketela itu kan? 

99 

Yang panjang gitu? Gak…ketela, ketela yang 
dipotongin kecil-kecil terus 
marning. Pokoknya 
makanan-makanan ringan 
kayak gitulah. 

 J *** Pola makan 

100 
Itu hampir setiap hari dia 
makan? 

(menganggukan kepala) 
    

101 

Kalau untuk minuman dia 
biasa bawa-bawa sendiri 
gak sih minuman. 

Dia bawa sendiri…dia 
biasa bawa sendiri. Dia 
bawa air putih tapi 
kenyataannya tetep aja beli 
minuman yang seger-seger.

 J *** Pola makan 

102 
Minuman botolan gitu ya 
yang manis? 

Iya. 
    

103 

Tiap hari kayak gitu atau 
jarang-jarang? 

Kalau buat minuman sih 
gak begitu sering sih..ya 
paling seminggu empat 
sampai lima kali lah 
(tersenyum). 

 J *** Pola makan 

104 
Oohhh gitu…berarti bisa 
dikatakan tiap ke kantor 
dia kayak gitu dong mbak? 

Ya…ya iya sih mbak…ya 
gitulah pokoknya. Dia 
kalau masalah makanan itu 
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amazing lah pokoknya. 

105 

Kalau untuk teman-teman 
di kantor ni mbak, 
gadgetnya gimana to 
mbak? Mungkin mbak 
sendiri gadgetnya… 

Yaa….biasa aja sih ya 
mbak ya. Yang namanya 
orang kerja, kita 
ya..gadgetnya 
mesti..gimana ya mbak 
ya…sesuatu yang 
menunjang pekerjaan kita 
pastinya. 

    

106 

Kalau untuk HP sendiri 
orang kantor gimana 
mbak? 

Kalau untuk HP sendiri 
menurut saya, orang 
kantor..BB diperlukan ya 
mbak ya untuk komunikasi 
lebih cepet dan kontak-
kontakan pun lebih 
enaklah. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

107 

Kalau orang kantor kalau 
ke kantor selalu bawa 
laptop masing-masing? 

Gak sih mbak, cuman 
kebetulan bagian dia aja itu 
cuman disediain satu 
komputer jadi otomatis 
kekurangan. 

    

108 
Ooh gitu ya…eemm…dia 
pernah cerita gak sih, dia 
kan punya Hpnya tiga, 

Gak sih..kalau pernah 
cerita gak. Cuman HP nya 
sampek tiga itu 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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pernah cerita sama mbak 
gak kok bisa bbeli HP 
sebanyak itu kenapa? 

berdasarkan fungsi sih 
mbak.  

109 
Dia beli berdasarkan fungsi 
ya? 

Iya (tersenyum). 
    

110 

Dia pernah bilang gak sih 
mbak, dia itu beli gak mau 
kalau sama temennya atau 
kepingin…. 

Gak, gak . 

    

111 

Kalau soal masalah 
weekend mbak, setahu 
mbak kalau weekend dia 
biasanya ngapain mbak? 

Masak. 

Aktivitas akttif B *** Sedentary life 

112 

Masak? Selain itu? Pernah 
gak jalan-jalan sama mbak 
atau gimana? 

Gak sih soalnya kan kalau 
saya weekend saya gak 
masuk kerja kalau dia 
biasanya diem di kos dia 
(bersin). Jalan, ngemall ya 
gitu-gitu lah. 

Kegiatan  monoton B *** Sedentary life 

113 
Itu dia tergolongnya sering 
ngemall ya….?? 

Iya. 
    

114 
Oocc..kalau dia lagi ada 
waktu senggang dia kan 
makan, itu dia makan di 

Iya makan terus nongkrong 
di koperasi… Kegiatan  monoton B *** Sedentary life 
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koperasi terus nongkrong 
atau….? 

115 
Ngobrol gitu mbak? Iya (menganggukan 

kepala). 
    

116 
Setahu mbak ni si NA ini 
berapa bersaudara sih 
mbak? 

Setahuku sih tiga. 
 L  Sosial ekonomi 

117 Dia anak ke berapa? Anak pertama.  L  Sosial ekonomi 

118 

Kalau orang tuanya ini 
kerjanya apa sih mbak? 

Setahu saya sih pengusaha 
sih mbak. Tapi kalau 
pengusaha apa tepatnya 
kurang tahu. 

 L  Sosial ekonomi 

119 

Mbak tahu gak uang jajan 
si NA ini per minggu atau 
perbulan itu berapa? 
Pernah cerita gak? 

Gak sih mbak gak pernah 
cerita. 

    

120 
Kalau soal uang gitu dia 
gak pernah cerita? Untuk 
biaya transpor mungkin… 

Oohh gak. 
    

121 
Terimakasih ya mbak buat 
waktunya, buat info soal 
NA. 

Iya.  
    

122 
Kalau masih ada info yang 
kurang boleh tanya lagi? 

Oohh ya..ya. 
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123 Makasih ya mbak ya. Ya.ya.     
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HASIL WAWANCARA 
 
Triangulasi Subjek I 
Inisial    : EK 
Hubungan dengan subjek : teman kos 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Halo selamat malam. Malam.     
2 Lagi apa ini? Lagi ngerjain tugas.     
3 Mengganggu sebentar ya. Oh iya.     

4 

Aku mau tanya2 tentang si 
NA temen kosmu, kamu 
tahu enggak dia itu tahun 
ini usianya berapa? 

Berapa ya, pokoknya kalo 
enggak salah dia itu 
kelahiran tahun ’91. 

 A  Identitas subjek 

5 
Dia di semarang ini kuliah 
atau gimana? 

Kuliah, setauku sih 
semester 6 kayaknya. 

 A  Identitas subjek 

6 
Kamu tau enggak berat 
badan dia saat ini berapa? 

70 kg mungkin ya.  A  Identitas subjek 

7 
Kalo untuk berat badan? Emmm, kayaknya 11-12 

sama aku ya 150-an lebih 
dikit mungkin. 

 A  Identitas subjek 

8 
Dia disini tinggalnya 
dimana sih? 

Ngekost.  A  Identitas subjek 

9 Sekost sama kamu kok ya? He.em.     
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10 

Kalo kebiasaan dia bangun 
pagi nih, biasanya dia 
bangunnya jam berapa ya? 

Setauku pagi-pagi sih, 
soalnya dia kan lagi 
magang gitu, jadinya harus 
berangkatnya pagi-pagi. 

 B  Sedentary life 

11 

Kalo abis mandi kamu tau 
gak biasanya dia ngapain? 
Habis bangun 

Habis bangun terus tiduran 
lagi ya, kayaknya loh tapi 
ya aku jarang lihat. Tapi ya 
kayaknya masih tiduran 
lagi. 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

12 
Enggak langsung mandi 
berarti ya, atau ngapain? 

He.em. 
    

13 

Kalo misalnya NA nya ini 
lagi ada waktu luang, kamu 
tau enggak biasanya 
aktivitas dia itu ngapain? 
Kalo lagi ada waktu luang 
gitu? 

Maninan laptop, tiduran, 
terus mainan HP. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

14 

Kalo misalnya si NA nya 
ini lagi belajar atau bikin 
tugas posisi dia waktu itu 
tu gimana sih? 

Sambil duduk, terus 
ngemil. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

15 
Duduknya itu maksudnya 
di sambil mainan laptop, eh 
sambil pake laptop atau 

Kan ada meja kecil gitu 
terus duduk dilantai sambil 
mainan laptop. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
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gimana? 

16 

Terus kalo malem biasanya 
dia tidur jam berapa? 

Sampe malem-malem 
banget sih, sampe tengah 
malem soalnya ada 
kerjaan-kerjaan gitu kayak 
tugas, jadi lembur-lembur 
gitu. 

 B  Sedentary life 

17 

Kamu tau enggak ini, 
barang elektronik yang NA 
pake nih apa aja? 

Emm, dikamarnya itu ada 
kipas angin, terus ada 
laptop. Kalo HPnya dia itu 
HP yang biasanya ada 2 
sama BB 1. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

18 

Sehari-hari si NA ini 
transportasinya pakenya 
apa sih? 

Biasanya sih naik angkot, 
terus naik taxi. Kalo 
enggak sih bareng-bareng 
sama temen kostnya. 

 B ** Sedentary life 

19 

Kalo ke kampus sendiri dia 
biasanya naik apa? 

Ya itu tadi, antara naik 
angkot apa bareng 
temennya. Kalo enggak ya 
jalan, tapi kayaknya jarang 
sih kalo jalan. 

 B ** Sedentary life 

20 
Kalo bareng temen itu, 
temen kost atau temen 
kuliah? 

Ya bisa dua-duanya, 
kadang ya temen kost 
kadang ya dijemput 
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temennya. 

21 

Kalo si NA lagi ada 
masalah nih dia sering 
cerita enggak sih sama 
kamu? 

Jarang sih, tapi biasanya 
keliatan ekspresinya gitu. 
Agak sedih terus murung, 
terus mukanya bad mood 
gitu. 

Simtom depresi 
(sedih, murung) 

D *** Masalah psikologi 

22 
Keliatan ya kalo misalnya 
dia lagi ada masalah? 

Iya keliatan 
(menganggukan kepala). 

    

23 

Sepengatahuanmu nih kalo 
NA lagi ada masalah nih 
kira-kira itu mengganggu 
rutinitas NA enggak sih? 

Yaa, emm.. mungkin 
ganggu sih soalnya dia 
lebih suka dikamar enggak 
keluar-keluar. 

Simtom depresi 
(penurunan energi) 

D *** Masalah psikologi 

24 Dia menyendiri gitu? He’em     

25 

Kalo misalnya, nah ini 
misalnya dia punya salah 
sama temen nih hal yang 
dilakukan NA ini apa sih 
misalnya dia punya salah 
sama kamu? 

Yaa minta maaf gitu sih, 
terus rasa bersalahnya 
keliatan gitu. 

Problem focus coping E ** Coping stress 

26 
Dia pernah berbuat salah 
enggak sih sama kamu? 

Sejauh ini enggak pernah 
sih. 

    

27 
Tapi kamu pernah tau kalo 
dia pernah punya salah 
sama temen? 

Ya kayak merasa bersalah 
gitu pernah.  

Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D ** Masalah psikologi 
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28 Pernah cerita sama kamu? Enggak detail sih     

29 

Menurutmu si NA ini 
orangnya mudah 
memaafkan diri sendiri 
enggak sih kalo dia sempet 
punya salah sama orang? 

Kayaknya sih enggak 
terlalu mudah soalnya 
dipikirin, ya gitu sih 
setauku. 

Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D ** Masalah psikologi 

30 
Orangnya suka mikir gitu 
ya? Apa-apa dipikir gitu? 

Iya. 
    

31 

Emm, kalo misalnya dia 
lagi ada masalah. setaumu 
nih sejauh kamu tau 
biasanya tindakan yang dia 
lakuin apa sih kalo dia lagi 
sedih, lagi banyak masalah, 
lagi banyak pikiran gitu? 

Ya itu tadi sih, diem lebih 
banyak dikamar. 
Emm…(diam sejenak) ya 
kadang nangis ya pokonya 
lebih ke dirinya sendiri 
Enggak ke orang lain 
sampe marah-marah gitu 
enggak pernah sih. 

Emotional focus 
coping, plegmatis 
(melankoli) 

E, F **** 
Coping stress, tipe 

temperamen 

32 

Kalo katamu kan dia lagi 
magang, kalo dia lagi ada 
tugas katakanlah tugas dari 
magang biasanya yang dia 
lakuin itu apa? Langsung 
dibuat atau gimana? 

Kayaknya sih langsung 
dibuat sampe selesai. 

    

33 
Kalo dia pas lagi ini, lagi 
punya konflik sama, 

Ya nangis tadi (jari 
telunjuk menunjuk arah 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 



 
 

171 
 

mungkin sama temen atau 
mungkin sama orang tua 
atau sama pacar kayak gitu 
biasanya dia ngapain? 

depan). 

34 
Setiap punya masalah 
biasanya dia nangis? 

He.em (menganggukan 
kepala). 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

35 

Enggak ngeliat itu 
masalahnya sama siapa 
atau kayak gimana gitu? 

He.em, ya kayaknya emang 
dia susah ngungkapin 
mungkin ya. Jadi lebih di 
dalam kamar terus nangis 
gitu. Nanti kalo udah reda 
baru cerita. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

36 
Kamu tau enggak hobinya 
NA ini apa? 

Hobinya makan, jajan. Ya 
sering beli cemilan-
cemilan gitu. 

 J **** Pola makan 

37 
NA ini suka ngemil gitu? He.em, suka masak juga 

sih ya soalnya dia sendiri 
suka makan. 

Aktivitas aktif B, J *** 
Sedentary life, pola 

makan 

38 
Kalo di kost dia sering 
masak toh? 

Ya lumayan. 
Aktivitas aktif B *** Pola makan 

39 

Kalo misalnya, sejauh ini 
kamu tau ya kalo si NA 
lagi sedih nih frekuensi dia 
melakukan hobinya itu 

Emm, semakin sering. 
Mungkin buat apa ya 
mengalihkan itu tadi biar 
enggak terlalu fokus sama 

Emotional focus 
coping 

B, E **** Sedentary life, 
coping stress 
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semakin sering apa 
enggak? 

masalahnya. 

40 

Katanya kan dia suka 
ngemil sepengetahuanmu 
nih kalo dia lagi ada 
masalah ngemilnya itu 
semakin sering atau 
semakin berkurang? 

Semakin sering. 

 J **** Pola makan 

41 Malah doyan ngemil gitu? iya     

42 

Terus cara dia buat 
mengungkapkan emosinya 
ini gimana sih? Tadi kan 
kamu bilangnya katanya 
dia lebih ke diri sendiri gitu 
ya? 

Ya kayak ditulis-tulis gitu 
kayak dia bikin tulisan apa 
gambar-gambar di tembok 
gitu. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

43 

Emang dikamarnya 
temboknya ini banyak 
gambar-gambarnya? 

Iya banyak tempelan-
tempelan kayak apa ya 
kayak cerita-cerita tulisan 
gitu loh. Ditempel-
tempelin. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

44 
Itu dia sendiri yang buat 
berarti ya? 

He.em. 
    

45 
Menurut kamu nih si NA 
nih punya adaptasinya 

Ya agak malu-malu gitu 
sih orangnya. Tapi kalo 
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bagus enggak sih? Misal 
dia lagi di lingkungan baru 
kayak gitu? 

udah kenal ya biasa aja. 

46 
Tapi awalnya malu-malu 
gitu ya kalo di lingkungan 
baru? 

Ya. 
    

47 
Terus kamu udah pernah 
punya janji enggak sama si 
NA ini? 

Pernah-pernah. 
    

48 
Pernah enggak dia itu 
mengingkari janjinya? 

Emm, enggak pernah sih 
dia orangnya kalo udah 
bilang iya ya iya gitu. 

Melankoli (tepat 
janji) 

F **** Tipe temperamen 

49 

Sekalipun dia sebenernya 
ada urusan gitu? 

Ya tetep disempet-sempetin 
walaupun agak molor tapi 
dia tetep nepatin janji, kalo 
dia ada urusan penting. 

Melankoli (tepat 
janji) 

F **** Tipe temperamen 

50 

Ini soal keluarga ya, kamu 
tau enggak keluarga dia itu 
ada enggak sih yang 
memiliki berat badan 
berlebih? Yang gendut-
gendut gitu 

(menggelengkan kepala) 
Kurang tau sih, kayaknyaa 
ya belum pernah ketemu 
semuanya sih. Tapi 
kayaknya enggak ada. 

 G  Genetik 

51 
Kalo soal sakit dikeluarga, 
si NA pernah cerita enggak 

Enggak pernah sih 
(menggelengkan kepala), 

 G  Genetik 
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misalnya papanya sakit 
apa? Apa mamanya sakit 
apa gitu? 

kayaknya sehat-sehat 
semua. 

52 

Kalo untuk NA sendiri 
ernah enggak dia ngeluh 
sakit tertentu misalnya 
nyeri didada atau misalnya 
emm pusing atau misalnya 
tekanan darah tinggi atau 
misalnya luka kok enggak 
kering-kering gitu? 

Emmm, apa ya? (bahu naik 
ke atas) Kelainan sendi sih 
kayaknya. Kayak dikakinya 
itu. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

53 

Emangnya kenapa 
setaumu? 

Setauku kalo dia duduk 
terlalu lama itu terus jadi 
apa ya, pegel2 eh jadi 
kayak mati rasa sih terus 
pernah sampe masuk 
rumah sakit gara2 gak bisa 
jalan. Gara2 dia lama 
duduk itu toh terus mati 
rasa jadi sampe enggak 
bisa berdiri kayak lumpuh 
sementara. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

54 
Posisinya pas itu dia di 
kost? 

He.em. 
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55 
Terus langsung dibawa 
kerumah sakit gitu ya? 

Iya. 
    

56 
Terus kok tau kelainan 
sendi itu dari dokter atau 
gimana? 

Dari dokter. 
    

57 
Waktu periksa itu? Iya waktu periksa, ya jadi 

langsung dikasih tau kalo 
ada kelainan disendinya. 

    

58 
Setaumu terus untuk 
masalah penyakit lainnya 
ada apa enggak?  

Kayaknya sih enggak ada, 
ya cuman dikakinya itu aja 
sih. 

    

59 
Dia berarti ini rutin minum 
obat apa enggak? 

Emm, enggak sih kayaknya 
jarang. 

 H  
Penyakit yag 

dialami 

60 
Kok jarang kenapa? 
Padahal itu kan dia sakit 
kan? 

Kayaknya ya males gitu 
sih, jadi di kalo pas sakit 
aja minum obatnya. 

 H  
Penyakit yag 

dialami 

61 
O berarti kalo pas lagi 
kumat aja ya minum 
obatnya? 

Iya 
    

62 
Si NA ini tinggal di 
Semarang ini dia ada 
saudara apa enggak? 

Enggak ada, dia kan kost. 
    

63 
Jadi tinggalnya cuman 
sama temen-temen kostnya 

Iya. 
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ya? 

64 

Kalo untuk setiap harinya 
nih, kalo untuk masalah 
makan NA ini makan itu 
masak, beli atau gimana? 

Beli.  

 I **** 
Lingkungan 
(obesitas) 

65 
Masak juga apa? Masak itu kalo dia lagi 

luang. 
Aktivitas aktif B *** Sedentary life 

66 
Tapi lebih sering beli? Lebih sering beli.  I **** 

Lingkungan 
(obesitas) 

67 
Kalo beli biasanya sendiri 
atau sama temen-
temennya? 

Sama temen. 
    

68 

Kalo ditempat tinggal 
sendiri nih dikost itu ada 
tempat makan enggak sih 
kanan kiri kost? 

Ada, ada beberapa. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

69 

Apa aja? Ada kucingan terus ada 
kayak nasi goreng, ada 
warteg ya kayak gitu-gitu 
aja. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

70 

Kalo misalnya lagi ada 
waktu senggang misalnya 
weekend sama-sama 
enggak pulang kampung 

Kalo dia sih lebih suka ke 
mall.  I **** 

Lingkungan 
(obesitas) 
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nih itu si NA lagi pengen 
jalan-jalan biasanya jalan-
jalannya kemana toh? 

71 
Kalo dimall ngapain aja? Ya jalan-jalan, makan ya 

terus liat-liat gitu aja sih. 
 I **** 

Lingkungan 
(obesitas) 

72 

Kalo lagi pengen makan di 
mall gitu emang NA 
biasanya makan apa di 
mall? 

Emm, lebih sering di 
robuchon .  I, J **** 

Lingkungan 
(obesitas), pola 

makan 

73 
Biasanya dia makan apa? Ya kalo dia pengennya apa 

ya dia beli. 
    

74 
Kalo sehari tuh biasanya 
dia bisa makan berapa kali 
sih? Makan nasi gitu 

2 kali. 
 J **** Pola makan 

75 
Tiap apa? Tiap pagi sama siang 

kayaknya. 
 J **** Pola makan 

76 
Sekali dia makan biasanya 
yang diamakan apa aja sih? 

Ya makan nasi, sayur, lauk 
sama gorengan. 

 J **** Pola makan 

77 

Kalo misalnya dalam 
sehari nih ada enggak 
makanan yang biasa atau 
yang harus dia makan? 
Biasanya kalo enggak 
makan itu rasanya aneh 

Ada sih gorengan dia 
seneng banget soalnya. 

 J **** Pola makan 
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atau giamana gitu? 

78 

Kalo untuk minuman ada 
enggak yang dia tuh harus 
tiap hari minum atau 
giamana gitu? 

O ada, teh botol. 

 J *** Pola makan 

79 Dia nyetok dikamarnya? Iya.   J  Pola makan 

80 

Kalo untuk anak-anak kost 
nih ya, utnuk lingkungan 
barang elektronik yang 
mereka pake gimana sih? 

Kalo anak-anak kost itu 
lebih ke gadgetnya ya, jadi 
ya kayak hape, laptop, 
pasti semuanya punya.  

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

81 

Berarti kalo misalnya 
handphone gitu kalo ada 
yang baru pasti anak kost 
udah ada yang punya gitu 
ya? 

Kebanyakan sih gitu. 

    

82 

Kalo untuk yang lainnya 
misalnya kayak TV, 
mungkin magicom 
mungkin atau atau apa? 

Kalo TV mungkin enggak 
semua kamar ada TV nya, 
ya tergantung orangnya sih 
(tersenyum).  

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

83 

Kalo untuk koneksi 
internat sendiri rata-rata 
anak kost pake apa 
enggak? 

Kebanyakan sih enggak. 

    

84 Kebanyakan gak pake Iya, ya maksudnya sesuai     
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internet? kebutuhan sih. 

85 
Padahal dikampus juga ada 
wifi ya? 

Iya, dan lebih deket. 
    

86 

Menurut kamu nih, NA kan 
kayak yang spesifik ini 
handphone. Handphone aja 
punya 3, menurut kamu nih 
dia tu beli handphone 
sebanyak itu karena apa 
toh? 

Kayak, ya mungkin 
kepengen kayak temen-
temennya sih. 

Modelling  K *** 
Lingkungan 

(sedentary life) 

87 
Menurut kamu kerena 
apanya? 

Emm, gimana ya. Ya biar 
up to date aja. 

Modelling K *** 
Lingkungan 

(sedentary life) 

88 

Kalo misalnya si NA 
pengen beli barang 
elektronik katakanlah 
handphone setaumu dia itu 
beli karena dikasih orang 
tua, atau minta terus 
dikasih atau gimana? 

Dia lebih sering nabung 
dulu. 

    

89 
Jadi enggak langsung beli 
gitu? 

Enggak . 
    

90 
Nabung dulu sampe 
uangnya cukup baru beli? 

He.em.  
    

91 Kalo lagi weekend nih Makan, ngemall, Kegiatan monoton B, J **** Sedentary life, pola 
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khususnya hal yang paling 
sering dilakuin tuh apa 
kalo lagi di Semarang 
bareng anak-anak kost? 

nongkrong, ya gitu2 aja 
sih. 

makan 

92 
Bareng-bareng gitu ya 
berarti? 

He.em. 
    

93 Hobinya ngemall ya? Iya.     

94 

Kalo misalnya NA nya nih 
lagi kuliah, setaumu kalo 
dia kuliah pagi terus kuliah 
sore kan ada jeda kuliah. 
Hal yang biasa dia lakuin 
itu apa sih?  

Pulang terus tidur 
kayaknya. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

95 Sama temen-temennya? Iya.     

96 
Berarti temen-temennya 
main ke kost-kost an gitu 
ya? 

Iya, rame-rame gitu. 
    

97 Istirahat gitu ya? He.em .     

98 
NA ini berapa bersaudara 
toh? 

Emm, 3. 
 L  Sosial ekonomi 

99 
Setaumu nih, orang tua NA 
nih kerjanya apa sih? 

Ya pengusaha, pengusaha 
konveksi gitu. 

 L  Sosial ekonomi 

100 Diamana? Di Solo     
101 Dia sering cerita tentang Emm, gimana ya .     
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orang tuanya ya? 

102 

Kalo cerita gitu dia pernah 
bilang enggak sih, kan 
orang tuanya pengusaha 
nih usahanya apa sih? 

Oh kalo itu, kayak 
perusahaan konveksi gitu. 

 L  Sosial ekonomi 

103 

Kalo untuk transportasi 
sehari-hari, katanya tadi si 
NA ini kan naik angkot 
kalo enggak taxi itu tau 
enggak kamu sehari kira-
kira dia bisa habis berapa 
rupiah? 

Enggak tau sih. 

    

104 

Kalo untuk pengeluaran 
NA sehari-hari nih untuk 
jajan dan lain-lain kamu 
tau enggak? 

Enggak tau juga 
(menggelengkan kepala). 

    

105 
Dia enggak pernah cerita 
ya? 

Enggak. 
    

106 

Kalo untuk pulsa sms, 
telpon, langganan bb, biaya 
internet kayak gitu kamu 
tau enggak sebulannya 
kira-kira, kira-kira habis 
berapa? 

Kalo buat langganan sama 
pulsa kira-kira ya 150an 
lah. 
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107 
Eehh..ini kayaknya ini dulu 
yang mau aku tanyain soal 
NA. 

He.e. 
    

108 
Nanti kalau misalnya ada 
data yang kurang aku boleh 
tanya lagi gak? 

Oh ya. 
    

109 
Terimakasih atas 
waktunya. 

Sama-sama. 
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HASIL WAWANCARA 
 
Triangulasi subjek III 
Inisial    : ED 
Hubungan dengan subjek : teman dekat 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Selamat sore do. Selamat sore.     

2 
Aku mau tanya-tanya ni 
soal SL. 

Iya. 
    

3 
Kamu tahu gak usia dia 
saat ini berapa? 

22.  A  Identitas subjek 

4 
Terus pendidikannya dia 
saat ini? 

Ya masih kuliah juga, di 
Unika juga kan ambil 
psikolog. 

 A  Identitas subjek 

5 
Oh gitu. Kamu tahu gak do 
kira-kira berat badan SL 
saat ini berapa? 

Sekitar 80, 90 mungkin. 
 A  Identitas subjek 

6 
Oh gitu ya. Kalau tinggi 
badannya tahu gak kira-
kira berapa? 

Sekitar 158 (suara terpatah-
patah, mata melihat ke 
atas). 

 A  Identitas subjek 

7 
Kalau SL inni kan di 
Semarang ini kan kuliah 
ya. Ini dia tinggal di kos 

Di rumah.  
 A  Identitas subjek 
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aau di rumah?  

8 

Kalau kebiasaan bangun 
pagi, kamu tahu gak kira-
kira pagi biasanya dia 
bangun jam berapa? 

Lima. 

 B  Sedentary life 

9 Jam 5? Jam 5.     

10 
Terus biasanya ngapain? Habis itu bangun terus 

beres-beres. 
 B  Sedentary life 

11 

Terus? Tahu lagi gak kira-
kira ngapain? 

Beres-beres terus mungkin 
kadang siap-siap masak-
masak macem-macem 
nyiapin kebutuhan untuk 
yang lainnya. 

Aktivitas aktif B **** Sedentary life 

12 

Oh gitu ya. Kalau misal si 
SL lagi ada waktu luang 
setahumu dia biasanya 
ngapain sih? 

Ngemall, jalan-jalan- 
ngemall, makan, ngemil. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

13 
Oh gitu ya. Kamu pernah 
bikin tugas bareng dia gak? 

Pernah. 
    

14 

Biasanya kalau dia bikin 
tugas itu posisinya gimana? 
Duduk mungkin atau 
sambil tiduran. 

Biasanya lebih ke duduk. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

15 Biasanya dia bikinnya di Di rumah, lebih ke di     
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rumah atau…? rumah dia. 

16 
Kalau tidur malam kamu 
tahu gak kira-kira dia tidur 
e jjam berapa? 

Kalau rata-rata kira-
kiranya tidurnya jam 
setengan 10, jam 10. 

 B  Sedentary life 

17 
Oh jam segitu udah tidur 
ya? 

Iya. 
    

18 

Kalau masalah barang 
elektronik ni do, kamu tahu 
gak barang elektronik yang 
setiap harinya dia pakek itu 
apa? 

Paling HP sama i-pod. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

19 HP nya dia ada berapa? Ada satu.     

20 
Kalau kayak yang lainnya, 
kayak TV, internet? 

Itu ada.  C  
Perkembangan 

jaman 

21 
Laptop mungkin? Ada, itu ada.  C  

Perkembangan 
jaman 

22 
Komputer? Ada.  C  

Perkembangan 
jaman 

23 
Berarti di rumah ada TV, 
laptop, komputer… 

DVD. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

24 
Terus akses internetnya? Ada, ada semua.  C  

Perkembangan 
jaman 

25 
Kalau untuk transport 
sehari-hari transport yang 

Motor.  C  
Perkembangan 

jaman 
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dia pakai itu apa? 

26 
Kemanapun naik motor? Iya kemana pun naik 

motor. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

27 
Ke kampus juga naik 
motor ya? 

Iya. 
    

28 

Dia pernah cerita gak sih 
do, misalnya dia beli HP 
atau apa gitu, dia lebih liat 
ke fungsinya atau pengen 
kayak temennya atau 
gimana? 

Biasanya dia mungkin lihat 
ke brand nya dulu. Kalau 
untuk fungsi sepertinya gak 
terlalu. Baru setelah brand 
dia liat fungsinya. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

29 
Berarti dia up to date ya? Iya.  C  

Perkembangan 
jaman 

30 

Kalau ada barang 
elektronik baru berarti dia 
tertarik gara-gara 
brandnya? 

Iya brandnya. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

31 

Kamu pernah ini gak 
do…e…si SL ini pernah 
gak kayak waktu punya 
masalah cerita ke kamu 
perasaannya gimana kalau 
lagi ada masalah. 

Iya kadang dia nangis, 
diem, sendirian, cerita 
gitu. Emotional focus 

coping 
E *** Coping stress 

32 Cerita? Iya.     
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33 
Biasanya dia nangis dulu 
baru dia cerita atau nangis 
sambil cerita? 

Kadang cerita dulu terus 
sambil nangis. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

34 

Perasannya dia kalau lagi 
ada masalah gimana sih? 
Pusing mungkin, sedih atau 
gimana? 

Ya campur aduk semuanya 
sih, mungkin dia lebih 
karena dia tuntunnya 
banyak jadi ya tekanannya 
gede. 

Melankoli (mudah 
tertekan) 

D, F **** 
Masalah psikologis, 

tipe temperamen 

35 

Tuntuan? Maksud e dari 
kuliah atau…? 

Ya dari kuliah teruskan 
karena dia ngurusi adik-
adiknya juga. Jadi dia gak 
cuman ngurusi kuliah aja 
tapi dia juga ngurusi yang 
lain juga. Langsung secara 
langsung. 

Melankoli (mudah 
tertekan) 

D, F **** 
Masalah psikologis, 

tipe temperamen 

36 Adik-adiknya? Iya.     

37 

Terus menurutmu nie kalau 
si SL lagi ada masalah, 
aktivitas sehari-harinya 
keganggu gak? 

Biasanya keganggu 
meskipun tidak berdampak 
secara langsung tapi itu 
sedikit-sedikit tetep kena. 

 D  Masalah psikologis 

38 

Ee..contoh e ganggu 
aktivitasnya dia itu gimana 
do? 

Mungkin katakanlah, 
mungkin yang jadwalnya 
dia seharusnya mungkin 
harusnya e…harusnya hari 

 D  Masalah psikologis 
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ini mungin dia buat buat 
skripsi tapi karena ada 
masalah jadi dia gak bisa 
fokus jadinya mundur-
mundur-mundur gitu. 

39 

Eeemm ..terus kalau 
masalah dia, ee.. misalnya 
bikin skripsi terus gak 
dibuat, terus waktu yang 
sama itu dia ngapain? 

Mungkin dia diem, 
merenung, nangis, tapi 
ee..biasanya dia gak lama 
kayak gitu biasanya kalau 
udah cerita dia jadi agak 
lebih tenang. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

40 

Oohh ..ni kan kamu 
temennya SL ni do, pernah 
gak sih do dia buat salah 
sama kamu? 

Pernah. 

    

41 

Terus reaksi dia waktu itu 
gimana? 

Kadang..kadang ada dua 
reaksi, mungkin yang 
pertama kadang dia minta 
maaf tapi yang 
pertama..eee…ee yang 
kedua kadang dia ngotot 
karena egonya agak tinggi. 

Problem focus coping E ** Coping stress 

42 
Oh gitu. Tapi dia berusaha 
buat itu kamu ya? 

Iya. 
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Berusaha buat deketin 
kamu, sms-sms gitu, minta 
maaf gitu? 

43 

Menurutmu si SL ini 
tergolong orang yang 
mudah memaafkan diri 
sendiri gak sih do? 

Gak begitu. 
Melankoli 
(pessimistic) 

F **** Tipe temperamen 

44 

Contohnya do? Karena dia masih terlalu 
berfikir kalau masih terlalu 
banyak kekurangan dalam 
diri dia tapi dia gak 
melihat segi positif dari 
diri dia. 

Melankoli (citra diri 
rendah) 

F **** Tipe temperamen 

45 
Oh gitu? Iya, jadi dia terlalu 

memandang buruk. 
Melankoli (citra diri 
rendah) 

F **** Tipe temperamen 

46 

Emang dia sering cerita? Cerita enggak, cuman 
kalau yang aku lihat dari 
cara dia ngomong sama 
ee…kalau dia lagi 
nyampek-nyampek in 
sesuatu kalau lagi ada 
masalah, gak 
menyampaikan secara 
langsung tapi dia kayak 

Melankoli (sulit 
mengungkapkan 
emosi) 

F *** Tipe temperamen 
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gitu. 
47 Mungkin gak dia minder? Iya.     
48 Kelihatan sekali? Iya, kelihatan.     

49 

Mindernya karena apa do 
kira-kira? Karena 
penampilan atau hal lain? 

Kadang penampilan dia 
minder tapi untuk 
belakangan ini ee..untuk 
penampilan gak begitu 
terkadang dia mindernya 
karena hal-hal lain. Ya 
mungkin ini lebih ke 
akademik karena sekarang 
ini mungkin lebih ke 
skripsi, kok teman-
temannya skripsinya udah 
lebih jauh. Kok dia belum 
mulai, baru mulai sampek 
mana. Kadang dia 
mindernya di situ. 

Melankoli (citra diri 
rendah) 

F **** Tipe temperamen 

50 

Menurutmu ini tadi kan 
kamu bilang temen-
temennya skripsinya udah 
pada lebih jauh sedangkan 
dia belum. Lha menurutmu 
penghambatnya dia itu 

Rasa malas itu sendiri. 
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karena apa? 

51 

Oh gitu ya. Terus kalau 
misalnya dia lagi ada 
masalah, tindakan dia atau 
respon pertama yang dia 
lakuin itu apa do? 

Iya? 

    

52 

Kalau dia lagi ada masalah, 
respon pertama kali yang 
dia lakukan itu apa do? 

Ee … biasanya dia emang 
gak langsung ambil 
tindakan tapi diolah lagi 
masalahnya. Apa yang 
sebenarnya harus dilakuin 
mungkin kalau dulu-dulu 
dia lebih eee…bingung. 
Tapi kalau untuk yang 
sekarang-sekarang ini dia 
pasti ee..lebih berfikir kira-
kira harus apa ya…harus 
apa ya. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stress 

53 Jadi dia lebih ke mikir ya? Iya.     

54 
Gak langsung cerita ke 
orang ya atau ketemu 
orangnya… 

Iya. Mikir baiknya gimana. 
Emotional focus 
coping 

E **** Coping stress 

55 
Eemmm…kalau masalah 
tugas kuliah ni do untuk 

Ada. 
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skripsi sendiri, sebener e 
dia punya date line gak sih 
do? 

56 
Dia buat step by step gitu, 
ada? 

Iya, ada. 
    

57 

Eee..sejauh ini kamu lihat, 
dia tepat waktu atau sering 
nepatin janji e dia atau 
sering mangkir? 

Mungkin belakangan 
kurang ya mungkin karena 
kondisinya pun tidak 
mendukung jadi bukan dari 
faktor internalnya tapi dari 
faktor eksternalnya yang 
mengharuskan dia 
mungkin untuk ke sini-sini 
atau mungkin ke tempat 
lain jadi bukan dari 
internalnya mungkin kalau 
aku lihat dari internalnya, 
dia kemauannya tinggi 
untuk cepet selesai. Tapi 
untuk dari eksternalnya itu 
yang justru 
melemahkannya di situ.  

Simtom depresi 
(tertekan) 

D *** Masalah psikologis 

58 
Eksternal yang laing 
menghambat dia itu kira-

Eee ..kalau ekseternalnya 
biasanya bisa dibilang 

Simtom depresi 
(tertekan) 

D *** Masalah psikologis 
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kira apa do? mungkin karena di rumah 
ya yang harusnya dia di 
rumah bisa merasakan 
enak tapi ini dia mungkin 
gak dapat feelnya buat 
dapat itu, bisa ngerasanya 
nyaman buat ngerjain.  

59 
Oh gitu. Karena mungkin 
dia ngurusi adiknya gitu? 

He.em. 
    

60 

Terus kalau dia lagi ada 
konflik dengan 
keluarganya biasanya yang 
dia lakuin apa do? Atau 
mungkin pergi dari rumah 
atau apa? 

Oh gak. Kalau misalnya 
lagi ada konflik gitu dia 
bagusnya berusaha jadi 
penengah. Jadi dia 
berusaha gak ikut alur 
katakanlah kalau lagi ada 
konflik dia berusaha gak 
ikut alur jadi katakanlah 
semuanya emosi dia gak 
emosi tapi berusaha 
mendinginkan. 

Melankoli 
(memperhatikan 
orang lain) 

F ** Tipe temperamen 

61 

Mendinginkannya dia itu, 
dia diem atau dia berani 
ngomong buat cari solusi? 

Dia diem untuk cari solusi 
kalau sudah ada solusi 
yang kira-kira tepat dia 
baru ngomong. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 
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62 

Jadi dia tetep diem dulu ya 
pertama kali? 

Iya, iya karena gak mau 
keburu-buru takutnya nanti 
kalau keburu-buru cuman 
ngikuti emosi nanti yang 
ada malah masalahnya 
tambah rumit lagi. 

    

63 

Kalau masalah hobinya si 
SL ni kamu tahu gak do 
hobinya dia apa? 

Hobinya ya paling jalan-
jalan, ngemall. Iya kan ya 
paling untuk 
menghilangkan stres 
paling ya. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stress 

64 

Oh oc. Balik lagi ni do 
kalau SL punya masalah 
biasanya dia 
mengungkapkan emosinya 
dia itu lewat apa? 

Biasanya lebih ke ngobrol 
langsung, ketemu langsung  
soalnya kan di situ bisa 
lebih lepas semuanya gitu 
lho kalau daripada kita 
hanya lewat telpon atau 
sms itukan kita kan 
ee….rasanya masih ada 
yang mengganjal gitu. Tapi 
kalau memang udah 
ketemu, udah ngomong 
semuanya itu bisa lebih 
enak. 

Problem focus coping E ** Coping stress 
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65 

Jadi kalau misalnya dia 
lagi emosi ni, lagi jengkel 
sama kamu, dia langsung 
ngomong sama kamu ya? 

Iya dan kadang aku juga 
yang minta langsung 
ketemu jadi supaya lebih 
enak. 

    

66 
Oh gitu. Jadi biar cepet 
selesai gitu ya masalahnya?

Iya. 
    

67 

Menurut kamu ni do, 
adaptasi SL ini cukup 
bagus gak do, di 
lingkungan baru? 

Bagus, bagus. 

    

68 

Dia berani buat minta 
kenalan sama orang gitu 
ya? 

Iya tetep. Bisa dibilang 
walaupun dia gak kenal 
tapi adaptasi ke orang dia 
bisa dibilang tetep 
(mengangguk). 

    

69 Gak malu-malu gitu ya? Gak.     

70 

Lha tadi yang kaitannya 
dengan minder tadi? 

Oh gak, gak. Terkadang 
dia cuman berfikir itu 
untuk hal awal-awal tapi 
begitu sudah masuk 
lingkungan, dia tahu justru 
sia itu orangnya supel. 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F *** Tipe temperamen 

71 
Tapi awal e dia minder 
dulu? 

Iya, minder ada tapi 
setelah tahu 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F *** Tipe temperamen 
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eee…bagusnya dia 
mungkin untuk kemarin-
kemarin aku mengakui dia 
lebih takut dari pada 
minder tapi untuk sekarang 
yang bagus ada 
perubahannya dia dari 
minder itu terus jadi 
kekuatannya sendiri 
gimana caranya aku harus 
bisa. 

72 Oh gitu? He.em.     

73 
Kalau masalah ini do, janji. 
Kamu pasti udah pernah ya 
janjian sama SL? 

Iya, iya. 
    

74 

Dia tipe orang yang 
menepati janji gak sih? 

Iya karena dia gak mau 
kalau dia punya janji sama 
orang lain gak mau 
diingkarin makanya dia 
berusaha buat gak 
ngingkain janjinya sendiri. 

Melankoli (menepati 
janji) 
 

F **** Tipe temperamen 

75 
Sekalipun misalnya ni dia 
udah janjian sama kamu 
tapi dia harus 

Lha itu baru dia mungkin, 
mungkin lebih ke 
mamanya tapi dia pasti 

Melankoli (menepati 
janji) 
 

F **** Tipe temperamen 
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ketemu..katakanlah sama 
mamanya gitu?  

bener-bener bilang. Tetep 
ada alasan yang mendasari. 
Kalaupun 
biasanya…kadang malah 
justru tetep sama aku kalau 
memang sudah buat janji 
dulu. 

76 
Berarti dia tipe orang yang 
tepat janji gitu ya? 

He.em  (mengangguk). 
    

77 

Kalau untuk keluarga ni 
do, setahumu keluarganya 
dia itu ada yang memiliki 
berat badan berlebih gak? 

Berat badan berlebih? 
(diam ) Adiknya yang laki.  G  Genetik 

78 Oh yang adiknya persis? He.em.     

79 
Untuk papa mamanya, tahu 
gak? 

Kalau untuk papa 
mamanya gak sih. 

    

80 
Gak? Berat badannya gak 
berlebih atau kamu gak 
tahu? 

Ideal kayaknya. 
    

81 Biasanya ya? Iya.     

82 

Kalau untuk masalah 
keluarganya, kamu tahu 
ada penyakit tertentu gak 
do? Misalnya kayak 

Kalau dia kan asma.  

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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jantung mungkin. 

83 
Oh kalau si SLnya ini 
asma? Kalau papa mama? 

Mamanya asma, ada asma 
juga. 

 G  Genetik 

84 Papa? Papanya gak ada.     

 
Kalau sejauh ini kamu tahu 
dia sehat? 

Iya, iya. 
    

85 Mama papa? Sehat? Sehat.     

86 

Kalau untuk asma sendiri 
baik dari keluarga, maksud 
e dari mamanya atau dari 
SL ini ada…maksud e 
mereka menjalani 
pengobatan gak do? 

Iya. 

    

87 
Minum obat gak do? Iya, minum obat. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

88 
Kalau si SL ini sering 
ngeluh sakit tertentu gak 
do selain asma? 

Kalau untuk selain asma 
gak, setahuku. Cuman 
paling dia asmanya aja. 

    

89 
Sakit asmanya ini sering 
kumat gak do? 

Untuk akhir-akhir ini 
sering. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

90 

Menurutmu itu gara-gara 
apa do? 

Kecapean terus mungkin 
karena lingkungan juga 
karena dia mungkin gak 
kuat asap rokok. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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91 Oh gitu? Iya.     

92 
Dia pernah general chek up 
gak sih do? 

Pernah biasanya dia kalau 
udah kumat gitu dia 
langsung chek up. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

93 
Chek up itu maksudnya 
chek asmanya aja atau 
chek seluruhnya? 

Cuman asma. 
    

94 Oh cuman asma? Iya.     

95 
Kalau misalnya dia lagi 
kambih ni do biasanya hal 
yang dia lakuin itu apa do? 

Biasanya kalau kambuh 
dia minum obat terus gak 
bisa tidur cuman duduk. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

96 Oh gitu. Kalau tidur? Sesek malah.     

97 
Kalau di rumah sendiri ni 
dia tinggalnya sama siapa 
sih do? 

Sama adik-adiknya. 
    

98 
Oh gitu. Kalau mamanya? Kan papanya ada dinas di 

Madiun. 
    

99 

Kalau untuk makanan 
sendiri ni ya do kalau si SL 
sendiri kalau makan itu dia 
masak, beli atau gimana? 

Campuran kadang masak, 
kadang beli. 

 J *** Pola makan 

100 
Tahu gak kira-kira…dia 
kan sering masak ya do 
kalau masak dia biasanya 

Kalau masak mungkin…itu 
tergantung selera yang di 
rumah ya. Kadang masak 

 J  Pola makan 
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masak apa do? sup, kadang masak spageti, 
kadang 
eee…bikin…(diam) atau 
kadang bikin tumis segala 
macam sayur. 

101 

Kamu tahu gak do, dia kan 
pasti punya kulkas di 
rumah. Isi kulkasnya itu 
apa kira-kira do? 

Yang aku tahu isinya itu 
yang pasti ada telur, susu 
ada sayurannya juga. Gak 
banyak, cuman itu sih. 

 J *** Pola makan 

102 Terus… Biasanya buah…buah.  J  Pola makan 

103 

Untuk makanan nuget 
mungkin, sosis mungkin? 

Iya..lebih ke..ke nuget 
mungkin kalau untuk 
makanan siap sajinya 
kalau sosis gak begitu. 

 J *** Pola makan 

104 

Kalau untuk tempat 
tinggalnya dia do, di 
sekitar tempat tinggalnya 
dia itu ada tempat makan 
gak do? 

Banyak. 

    

105 

Contonya do. Ada yang jual nasi goreng, 
ada yang jual bakso, ada 
yang jual ayam goreng, 
ada yang jual sate. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

106 Kalau untuk makanan- Steak, ada depan rumahnya  I  Lingkungan 
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makanan yang lain ni 
kayak misalnya KFC 
mungkin atau steak atau… 

sih. (obesitas) 

107 
Yang lainnya do? Paling itu kalau yang 

deket. 
    

108 

Kalau tadi kan kamu bilang 
kalau dia lagi senggang dia 
biasanya jalan-jalan ke 
mall ya do. Setahumu 
waktu itu dia ngapain? 
Jalan-jalan aja atau makan, 
nonton? 

Kadang kalau 
memang…..tapi seringnya 
kadang-kadang cuman liat 
aja, kadang-kadang jalan-
jalan aja. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

109 
Makan? Ya makan.  I  

Lingkungan 
(obesitas) 

110 
Nonton? Nonton untuk akhir-akhir 

ini gak. 
    

111 Oh akhir-akhir gak? Iya.     

112 

Kamu kan udah pernah 
jalan-jalan sama dia ya do, 
paling lama berapa jam do?

Paling lama…paling lama 
sekitar tiga jam. Kalau itu 
tanpa nonton lho cuman 
muter-muter. 

    

113 
Kalau nonton? Kalaun nontonnya 

sendirikan sudah dua jam 
ya mungkin kita datang 

Kegiatan monoton K *** 
Lingkungan 

(sedentary life) 
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satu jam sebelumnya 
mungkin jalan-jalan dulu, 
makan dulu atau gimana. 

114 

Kalau dia lagi pergi sama 
temennya ni ke mall gitu 
kira-kira kamu tahu gak do 
kira-kira berapa jam dia 
pergi? 

Biasanya lebih lama. 

    

115 
Kalau misalnya dia lagi di 
mall, lagi nyemil, biasanya 
yang dia makan itu apa do? 

Kalau yang paling sering 
dia makan, dia lebih suka 
ke es krim. 

 J ** Pola makan 

116 
Oh itu nyemil ya do? Iya kalau gak roti-roti pun 

gak begitu. 
    

117 

Kalau misalkan makan 
beratnya do? 

Kalau makan beratnya 
paling dia cari nasi tapi 
nasinya pun gak begitu 
banyak sama diimbangi 
sama salad dia biasanya. 

 J *** Pola makan 

118 

Biasanya dia makan di 
mana do? 

Biasanya…(diam) kalau di 
dalam biasanya di istana 
mie kadang di mpek-mpek 
Ny.Kamto. 

 J ** Pola makan 

119 
Oh ya ya. Dalam sehari dia 
bisa makan berapa kali do? 

Kalau makan nasi sehari 
satu kali. 

 J *** Pola makan 
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Makan nasi ni. 
120 Pagi, siang, sore? Pagi.     

121 
Oh pagi, sarapan ya 
berarti? 

Iya sarapan. 
    

122 
Biasanya ada lauk, sayur 
atau apa? Nasi terus…? 

Setahuku dia menghindari 
danging. 

    

123 
Oh dia menghindari 
danging? Kenapa do? 

Karena yang pertama dia 
takut lemak terus ya itu 
karena dia takut lemak. 

    

124 
Gara-gara lagi pantang, 
puasa ya do? 

Iya lagi pantang, puasa 
juga. 

    

125 

Ee ..ada gak makanan yang 
harus dia makan setiap 
harinya? Misalnya ni kalau 
gak makan ciki setiap hari 
itu rasanya aneh gitu. 

Kalau setahuku gak ada. 

    

126 
Kalau minuman do 
misalnya minum softdrink 
atau apa gitu? 

Minum juga biasa. 
    

127 

Kalau untuk orang 
disekitarnya SL do, kayak 
adeknya kalau tadikan 
kamu bilang si SL ini kan 
dia gadgetnya bisa dibilang 

Ngikuti semua, sama. 
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oke lah, mengikuti banget. 
Nah untuk adeknya gimana 
terus untuk mama papanya 
mungkin. 

128 

Up to date berarti ya. Iya, jadi mungkin ada yang 
dibeliin satu, oh aku juga 
minta ini, minta ini, gitu. 
Cumankan kadang dari 
pihak orang tua juga punya 
pertimbangan-
pertimbangan kira-kira 
kebutuhan anak yang ini 
apa dulu, sampek-sampek 
mana tetep dibatesin. 

Up to date soal 
barang elektronik, 
modelling 

K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

129 

Kalau untuk penggunaan 
laptop, komputer, internet 
gitu adik-adiknya juga 
pakek do? 

Pakek, tiap hari pakek. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

130 
Menurutmu do, seberapa 
deket sih si SL ini dengan 
keluarganya? 

Deket banget. 
    

131 Deket banget? Iya.     

132 
Contohnya do. Ee …contohnya (diam) 

kalau dia pernah bilang 
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juga kalau urusan keluarga 
itu dia paling nomor satu 
ngelebihin apapun tu 
makanya kadang kalau 
ungkin dia ada urusan 
e..sama keluarganya 
kadang e..skripsi pun dia 
tinggal dulu.  

133 
Yang penting keluarga ya 
do? 

He.e. 
    

134 

Emm..kalau soal barang 
elektronik lagi ya do dia tu 
kalau pengen, katakanlah 
ini lagi ada yang baru ni 
kalau dia pengen, minta 
langsung dikasih atau 
misalnya harus…papanya 
bilang nanti ya, nanti ya 
nunggu misalnya satu 
bulan lagi, dua bulan lagi.  

Eehh..kalau dia jarang ke 
minta, dia bilang gak mau 
minta kalau gak ditawarin. 

    

135 
Oh gitu. Jadi nunggu ya 
dia? 

Iya, jadi pakek yang 
seadanya. Kalaupun itu gak 
ditawari ya gak akan minta.

    

136 Kalau weekend do, dia Kadang kalau masih di  K *** Lingkungan 
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biasanya pergi ke mana do 
sama keluarganya? 

dalam kota paling ngemall, 
rata-rata gitu. Cuman 
kalau pas libur panjang 
kadang ke luar kota, jalan-
jalan. Kalau di dalam kota 
paing ya ngemall aja. 

(sedentary life) 

137 

Kalau untuk masalah 
perkuliahan ni do, sekarang 
dia masih ambil mata 
kuliah atau gak do? 

Gak, cuman tinggal skripsi. 

    

138 

Kalau dulu waktu masih 
kuliah, setahumu kalau dia 
ada waktu senggang 
katakanlah kuliah dari pagi 
terus sore, siangnya dia 
ngapain do? 

Siangnya paling kalau gak 
dia pulang paling kalau 
ada teman-temannya dia 
main kadang nongkrong 
juga. Mungkin kalau ada 
tugas sambil bikin tugas 
atau mungkin kalau pas 
udah ambil skripsi sama 
nyicil juga. Tapi rata-rata 
kalau dia ada tugas 
dikerjain dulu kalau ada 
waktu senggang kalau gak 
ya pulang. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

139 Itu ngerjainnya di kampus Di kampus.     
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atau…? 

140 
Di mana do? Kalau biasanya sih di 

perpus. 
    

141 
Itu sambil duduk ya do 
sama teman-temannya 
gitu? 

Iya, iya. 
    

142 
Eemmm…dia berapa 
bersaudara sih do? 

Empat.  L  Sosial ekonomi 

143 Dia anak ke..? Anak pertama.  L  Sosial ekonomi 

144 
Tahu gak orang tuanya 
kerja jadi apa? 

Di taspen.  L  Sosial ekonomi 

145 Itu papa? Mama? Papanya.     
146 Mamanya? Mamanya gak.     

147 

Oohh…untuk transport 
sehari-hari ni do si SL ini 
berapa sih do? Uang 
transportnya. 

Kalau untuk uang 
transportnya per hari aku 
kurang tahu ya karena dia 
kan langsung dikasih uang 
bulanan sama papanya. 

    

148 

Kamu tahu gak do, uang 
bulanannya kira-kira 
berapa? 

Kalau untuk uang bulanan 
aku juga kurang tahu pasti 
ya. Tapi mungkin karena 
campur-campur mungkin 
katakanlah kalau sekitar 
delapan itu ada, delapan 

 L  Sosial ekonomi 



 

351 
 

juta. 

149 

Satu bulan delapan juta. Iya itu sudah termasuk 
biaya lain-lain, biaya 
masak, untuk biaya sekolah 
adiknya juga untuk yang di 
sini.  

    

150 

Oh gitu, berarti dia yang 
ngolah sendiri 
keuangannya ya? 

Iya, ngolah sendiri 
keuanganya untuk biaya 
adiknya sekolah, bagi ke 
sangu-sangunya untuk 
listrik segala macam. 

    

151 Kira-kira ne delapan juta? Iya.     

152 

Kalau untuk si SL sendiri 
ni ya do, dalam sehari dia 
bisa keluar uang berapa do 
kalau misalnya ni di 
kampus, jajan atau 
misalnya dia beli pulsa 
dalam sehari. 

Kalau dalam sehari 
mungkin kalau sama jajan 
mungkin sekitar 15 sampai 
20 mungkin ya. Ya tapi dia 
juga jarang jajan. Gak 
begitu sering cuman kalau 
lagi pas di kampus 
mungkin pinginnya jajan. 

 L  Sosial ekonomi 

153 
Kalau di kampus aja ya 
jajannya? 

Iya, e.eh. 
    

154 
Kalau untuk pulsa sms, 
telpon gitu tahu gak do dia 

Kalau untuk pulsa dia 
sendiri mungkin dia 

 L  Sosial ekonomi 
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sebulan kira-kira habis 
berapa kalau untuk dia 
sendiri. 

sekitar…(melirik ke atas) 
100 ribu. 

155 
Oh gitu. Itu udah termasuk 
sms, telpon? 

Iya udah termasuk sms, 
telpon. 

    

156 Dia pakek BB gak sih do? Gak, gak pakek.     

157 
Pakek Hpnya apa? Samsung, android.  C  

Perkembangan 
jaman 

158 
Berarti pakek pulsa biasa 
ya? 

Iya pakek pulsa biasa. 
    

160 

Untuk biaya internet tahu 
gak do kira-kira sebulan 
berapa? 

Kalau internetnya dia gak 
pakek HP ya jadi langsung 
ke modem, per bulannya 
200. 

 L  Sosial ekonomi 

161 Oh 200 ribu Iya 200.     

162 

Do kayaknya ini dulu do 
yang aku tanyain soal SL 
mungkin kalau aku masih 
butuh info soal SL aku 
boleh tanya lagi gak do? 

Oh boleh. 

    

163 Makasih ya do. Oc.     
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HASIL WAWANCARA 
 

Triangulasi subjek III 
Inisial    : JL 
Hubungan dengan subjek : adik kandung 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Malem mas. Malem mbak.     

2 
Ni aku mau tanya-tanya 
soal SL. 

Iya gimana mbak. 
    

3 
SL tu kakak kandungmu 
ya? 

Iya bener mbak. 
    

4 
Kamu tahu gak usia ne dia 
ini saat ini berapa, tahun 
ini? 

Kalau gak salah teteh 
tahun ini usianya 22 tahun 
mbak. 

 A  Idetitas subjek 

5 
Eee..pendidikan yang saat 
ini ditempuh? 

Eee..dia saat ini lagi kuliah 
di Unika. 

 A  Idetitas subjek 

6 
Terus berat badan dia 
kamu tahu gak kira-kira 
berapa? 

Oohh..90 kilo mbak. 
 A  Idetitas subjek 

7 Kalau tinggi badan? Tinggi badannya 155.  A  Idetitas subjek 

8 
Di Semarang ini dia tinggal 
di kos atau di rumah? 

Di rumah. 
 A  Idetitas subjek 

9 Kalau pagi dia biasanya Bangunnya jam lima pagi.  B  Sedentary life 
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bangun jam berapa? 
10 Terus habis itu ngapain? Mandi terus masak. Aktivitas aktif B **** Sedentary life 

11 

Kalau misalnya SL ni lagi 
ada waktu luang biasanya 
dia ngapain sih? 

Ya paling di kamar, 
laptopan, tidur terus 
makan terus laptopan lagi 
terus tidur lagi. Ya gitu lah 
mbak, makan tidur, makan 
tidur gitu lah mbak. 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

12 

Kalau misalnya dia lagi 
bikin tugas posisi dia buat 
ngerjain tugas itu kayak 
apa? 

Ya dia itu ngerjainnya di 
kamar ya mbak terus dia 
itu bersanding di tembok 
tapi apa..yang jadi alasnya 
itu bantal jadi dia di atas 
kasur sambil dialasin 
bantal jadi ya suka bikin 
matanya sakit juga. Ya gitu 
lah mbak orangnya. 

    

13 
Kalau malam dia biasanya 
tidur jam berapa? 

Kalau malam dia biasanya 
tidur jam 10an mbak. 

 B  Sedentary life 

14 

Kalau untuk barang 
elektronik ni yang biasa 
dipakai sehari-hari itu apa 
aja? 

Ya setahu saya cuman HP, 
laptop, i-pod, komputer 
mbak. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

15 Kalau untuk transportasi Naik motor.  C  Perkembangan 
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sehari-hari dia biasanya 
naik apa sih? 

jaman 

16 
Ke kampus? Sama n aik motor juga. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

17 

Kalau misalnya ni si SL 
lagi sedih atau dia lagi 
punya masalah ni setahumu 
perasaan dia itu kayak 
gimana sih? 

Perasaannya kalau dia lagi 
punya masalah itu 
biasanya murung, diem 
terus tiba-tiba suka marah-
marah sendiri terus paling 
tragis kalau dia nangis itu 
masuk kamar, ngurung diri 
mbak, gak ma makan. 

Simtom depresi 
(murung), emotional 
focus coping 

D, E *** 
Masalah psikologis, 

coping stress 

18 Oh gitu ya? Iya.     

19 

Setahumu ni kalau si SL 
lagi ada masalah 
aktivitasnya terganggu gak 
sih? 

Ya kalau lagi ada masalah 
terganggu mbak tapi ya dia 
bisa mensiasatinnya tapi 
sama adek-adeknya di 
rumah gak bisa disiasati 
mbak. 

    

20 Oh gitu? Iya.     

21 
Kamu pernah gak sih 
berselisih paham sala SL? 

Pernah mbak. 
    

22 
Menurutmu dia pernah gak 
buat salah sama kamu? 

Banyak. 
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23 

Kalau misalnya dia 
lagi..buat salah sama kamu 
ni biasanya yang dia lakuin 
itu apa? 

Diem gak mau ngajak 
ngomong. 

Melankoli (sulit 
mengungkapkan 
perasaan) 

F *** Tipe temperamen 

24 
Sekalipun dia yang salah? Bener (mengacungkan 

jempol) diem, diem aja. 
    

25 

Terus ending dari masalah 
itu gimana? Kalian ngobrol 
atau terselesaikan secara 
otomatis? 

Terselesaikan secara  
otomatis sih mbak. Kadang 
aku dulu yang minta maaf 
kadang teteh dulu yang 
minta maaf kadang ya udah 
diemin aja tahu-tahu nanti 
juga ngobrol sendiri. 

Problem focus coping E *** Coping stress 

26 Oh gitu? Iya.     

27 

Menurutmu si SL ni mudah 
memaafkan diri gak sih 
misalkan dia punya salah 
sama kamu ni. 

Ya, dia orangnya mudah 
memaafkan kok mbak. 

    

28 

Eee…kalau misal dia yang 
punya salah sama kamu, 
dia yang langsung minta 
maaf atau diemin kamu? 
Posisi dia yang salah. 

Ya dia tetep minta maaf to 
mbak, dia tetep minta maaf 
tapi itu prosesnya lama. 
Gak kira-kira ya…gak 
langsung misalkan sehari 
lagi marahan ni posisinya 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 
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teteh yang salah, gak 
langsung hari itu dia minta 
maaf tunggu tiga hari, 
empat hari atau nunggu 
disuruh mama juga. 
Tunggu di sms mama baru 
dia mau minta maaf. 

29 

Oohh…terus kalau 
misalkan dia lagi ada 
masalah yang pertama kali 
dia lakukan itu apa? 
Mungkin dia cerita dulu 
sama mama atau mungkin 
dia nangis dulu baru cerita. 

Pertamanya kalau dia ada 
masalah dia nangis dulu, 
cerita sama mama abis itu 
dia gak tahu nglayap ke 
mana mbak, pergi gitu. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stress 

30 
Kalau ada masalah di 
sering pergi dari rumah 
gitu? 

Iya sering jarang di rumah 
gak ngerti main apa gak, 
aku nanya kok, males. 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stress 

31 

Ooohh terus si SL ini kan 
lagi skripsi ya. Menurutmu 
dia rutin gak sih buat bikin 
skripsinya itu? 

Wah aku kurang tahu itu 
mbak, aku gak pernah urus 
kayak begituan mbak 
(tertawa). 

    

32 
Oh gitu ya. Dia gak pernah 
cerita-cerita soal 
kuliahnya? 

Pernah sih, dia bilang sih 
susah, gini gini gini gini. 
Cumn kan aku gak enak 
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tanya-tanya takutnya 
nyinggung perasaannya, 
serba salah jadi aku diem 
aja, nunggu dia cerita 
mbak. 

33 

Eee..setahumu ni…sejauh 
ini eee…dia ini eee…dia 
rajin bimbingan gak sih? 
Yang kelihatan banget kan 
soal bimbingan skripsi ni. 

He.em. he.em. 

    

34 

Misalnya dia rutin apa gak, 
misalnya dia punya target-
target buat skripsinya, 
kamu tahu gak? 

Kalau akau lihat sih dia 
punya target-target sih 
mbak. Dia teliti orangnya. 

Melankoli (tekun, 
teliti) 

F ** Tipe temperamen 

35 

Terus kalau misalnya soal 
konflik ni, sama…misalnya 
sama….sama teman. Dia 
punya pacar gak sih? 

Nah itu dia masalahnya 
mbak, dia tu orangnya 
kayak herbivora mbak. Jadi 
semuanya disikat, cowok 
ganteng depan mata disikat 
semua mbak. Aku wae 
binggung pacar apa teman. 

    

36 
Kalau soal dia…tadi kan 
kamu udah crita masalah 
konflik dia sama kamu, dia 

Pernah sama orang tua. 
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pernah gak sih punya 
konflik sama orang tua 
atau sama temen yang 
kamu tahu gitu? 

37 

Terus eee….yang dia 
lakuin apa? Kalau tadi kan  
konflik sama kamu kan 
ceritanya sama mama. 
Kalau konflik sama mama 
misalnya terus dia 
ceritanya sama siapa? 

Ya dia gak cerita dia 
langsung….kalau misalnya 
sama adiknya dia lama 
minta maafnya mbak tapi 
kalau sama mama cepet 
minta maafnya. Misakan 
dia buat salah to, mama 
nangis terus dua jam 
kemudian dia minta maaf. 
Bilang ke mama, ma maaf 
ya gini gini gini gini. 
Soalnya dia mikir mbak, 
dia udah dewasa terus 
takutnya gak dikasih uang 
jajan sama gak dibayar 
kuliahnya nanti. 

     

38 
Kalau soal hobinya ni, 
kamu tahu hobinya SL itu 
apa? 

Hobinya? Tidur sama 
makan. Kegiatan monoton B, J *** 

Sedentary life, pola 
makan 

39 Kalau dia lagi ada masalah Wah meningkat mbak yang  B **** Sedentary life 
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menurutmu ini frekuensi 
hobinya meningkat atau 
menurun? 

paling meningkat itu 
tidurnya itu lho mbak. 

40 

Terus kalau misalnya dia 
lagi ada masalah setahumu 
cara dia ngungkapin 
emosinya itu kayak gimana 
to? Misalnya nyanyi-
nyanyi nangis atau ngapain 
gitu? 

Biasanya dia nangis mbak, 
nangisnya kayak njerit-
njerit gitu. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stress 

41 

Ada lain e gak? Selain nangis dia 
suka…apa ya (melihat ke 
atas) suka menyendiri gitu 
mbak. 

Sindrom depresi 
(penurunan energi), 
emotional focus 
coping 

D, E, 
F 

*** 

Masalah 
psikologis,coping 

stress, tipe 
temperamen 

42 

Untuk adaptasinya dia ni, 
menurutmu si SL ini 
mudah beradaptasi gak sih 
di lingkungan baru khusus 
e. 

Kalau menurut saya di 
lingkungan yang baru dia 
kurang begitu ahli untuk 
beradaptasi. Jadi kalau 
misalkan dia di lingkungan 
baru, dia itu menilai-nilai 
dulu mbak. Jadi kalau dia 
deketin orang milih-milih 
gitu lho, gak semuanya dia 
terima gitu mbak. 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F ** Tipe kepribadian 
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43 

Jadi menurutmu dia susah 
buat beradaptasi gitu? 

Iya. Jadi cuman orang-
orang tertentu aja yang 
jadi temennya apa lagi 
temen deketnya, gitu mbak. 
Gak sembarangan. 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F ** Tipe kepribadian 

44 
Buat janji ni, menurutmu 
dia orang e tepat janji gak 
sih? 

Gak, gak tepat janji kok 
(mata melotot).     

45 
Kenapa? Mmhh..sering dilanggar 

kok. 
    

46 Contohnya? Hah?      

47 

Contoh. Ya…adiknya itu kan minta 
beli kebab jam delapan lha 
dia itu lagi keluar, dia 
bilangnya nanti ya jam 
sembilan pulangnya tak 
beliin kebab ditunggu 
sampai jam sembilan lewat 
gak…gak pulang-pulang. 
Ehhh…pulang-pulang jam 
10 dia bilang, dek 
kebabnya tutup. Lha 
kenapa gak dari tadi jam 
sembilan dia pulang, 
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janjinya kan jam 
sembilang. 

48 Oh gitu? Iya.     

49 

Terus dia minta maaf gak? Gak tapikan besoknya 
dibeliin padahal kan 
janjinya kemaren. 
Misalkan kan janjinya hari 
kamis dibeliinnya masak 
jumat. 

    

50 

Oh ya ya. Eeemm..untuk 
masalah keluarga ni ya, di 
keluarga sendiri yang yang 
punya berat badan berlebih 
gak sih? 

Iya ada, ada empat orang 
mbak. 

 G  Genetik 

51 

Siapa? Pertama papa, kedua 
mama, ketiga teteh, 
keempat saya sendiri 
mbak. 

 G  Genetik 

52 

Kalau untuk penyakit ni, 
ada gak yang punya 
penyakit tertentu khusus e 
anggota keluarga yang 
punya berat badan 
berlebih. 

Ya ada yang pertama itu 
asma, penyakit gulu 
terus… 

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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53 

Itu siapa aja yang kena? Kalau gula itu papa, kalau 
asma itu teteh, kalau mama 
itu vertigo. Udah mbak 
kalau saya gendut tapi saya 
sehat (tersenyum). 

 G, H  
Genetik, penyakit 

yang dialami 

54 Oh gitu? Iya.     

55 

Untuk papa, mama sama 
SL ni. Kan sakit ni, ada 
sakit, pernah menjalani 
pengobatan gak? 

Iya mbak sering berobat. 

 G, H  
Genetik, penyakit 

yang dialami 

56 

Siapa? Semua ne? Iya mama sama papa 
sering berobat sama teteh 
juga sering berobat. Tapi 
buat mensiasati biar gak 
ketergantungan mereka 
juga sering olah raga 
mbak tapi ya sama aja 
tetep sering sakit. 

 G, H  
Genetik, penyakit 

yang dialami 

57 
Kalau SL sendiri berarti 
cuman asma ya? Gak ada 
penyakit lain? 

Gak ada vertigo juga mbak, 
asma sama vertigo.  H  

Penyakit yang 
dialami 

58 
Sering kambuh gak? Kalau asma nya ya sering 

kambuh kalau vertigonya 
jarang-jarang sih mbak. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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59 
Oohh..si SL ni sekarang 
tingga di Semarang sama 
siapa aja ya? 

Sama mama, papa sama 
adik-adiknya, empat 
bersaudara. 

    

60 Oh gitu? Iya.     

61 
Kalau untuk makan 
biasanya masak, beli atau 
gimana? 

Beli di luar mbak. 
 J *** Pola makan 

62 Jajan gitu ya? Iya.     

63 

Biasanya yang dimakan 
apa aja? 

Yang dimakan wah banyak 
mbak. Kalau kakakku itu 
doyannya sama KFC terus 
McD. Pokonya makanan-
makanan yang berlemak 
gitu mbak. 

 J *** Pola makan 

64 

Kalau di sekitar tempat 
tinggalmu saat ini ya, kan 
kamu tinggal serumah ni 
sama SL. Ada tempat 
makan gak di deket situ? 

Ada banyak. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

65 

Apa aja? Ya kayak misalkan bakmi 
jawa terus warteg terus 
ada tahu gimbal terus ada 
kwetiau. Wah banyak 
banget mbak rumah makan 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 
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padang…wah seringnya ke 
rumah makan padang itu. 

66 
Kalau deket-deket sini 
kayak fastfood gitu? 

Ada, burger. 
 I  

Lingkungan 
(obesitas) 

67 
Oh ada? Ada-ada, burger. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

68 
Terus kalau yang lainnya 
ada atau gak? 

Yang lainnya? Maksudnya 
mbak? 

    

69 

Ata misalnya deket-deket 
sini ada mall. Kan kalau di 
mall banyak ni restoran-
restoran cepat saji, ada 
gak? 

Ada mbak. 

    

70 

Di mana? Ya paling deket kalau sini 
kalau mall ya gak mall-
mall banget sih kayak 
supermall gitu Java gitu 
mbak. Suka makan di McD, 
KFC gitu mbak. Kalau lagi 
punya uang ya ke pizza hut 
mbak.  

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

71 
Kalau untuk ee…soal 
waktu senggang ni 
biasanya si SL ni perginya 

Buat waktu senggang 
eehhh..dia sukanya ke mall 
mbak. Kalau dia lagi 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 
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ke mana aja? banyak duwit itu biasaya 
dia belinya kalau cewek-
cewek normalkan biasanya 
beli baju, beli aksesoris, 
beli sepatu, ini gak. Dia 
kecewa kalau misalkan dia 
ke tempat baju, sepatu gitu 
soalnya gak ada yang muat. 
Jadi biasanya kalau di ke 
mall atau ke mana-mana 
gitu yang biasa dia cari ya 
makan mbak. 

72 

Oh gitu. Biasanya dia 
makan apa? 

Biasanya? 
Eehhh…biasanya 
makanannya itu yang 
berlemak semua mbak. 
Aku aja ngeliatnya sampek 
mau…eehhh…kenyang 
sendiri aku mbak. 

 J  Pola makan 

73 
Contohnya ni, apa aja yang 
biasa dia makan? 

Yang biasa dia makan? 
    

74 
Yang dia suka. Oh yang paling dia suka 

itu sebenernya burger 
mbak. 

 J  Pola makan 
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75 

Ohh terus ada lainnya? Selain burger 
itu..eemm…itu mbak dia 
suka sama pizza, pizza 
yang isinya itu kayak 
janggung, daging gitu 
mbak. 

 J *** Pola makan 

76 
Kalau dalam sehari ni dia 
bisa makan berapa kali sih? 
Makan berat. 

Makan berat? Makan berat 
itu bisa sapek tujuh kali 
mbak. 

 J * Pola makan 

77 

Oh waktunya? Misalkan eehh…dia kan 
makan pertama ya mbak, 
selangnya dua jam terus 
makan ketiga selangnya 
tiga jam, makan ke empat 
selang waktunya satu jam 
terus untuk selang…selang 
waktu berikutnya ya jatah 
makannya itu sekitar satu 
jam selama satu jam. Nah 
selama satu jam itu 
disambi sama ngemil-
ngemil juga mbak. 

 J * Pola makan 

78 
Oohh makanan yang biasa 
dia makan apa? Setahumu 

Dia suka makan itu…nasi 
sama daging. 

 J *** Pola makan 
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yang dalam sekian banyak 
dia makan yang katamu 
tadi tujuh kali tadi. 

79 

Oh dia suka daging? He.e daging sapi yang 
paling dia suka itu bebek 
mbak. Uhh nasi uduk sama 
bebek itu, uhh santapannya 
itu. 

 J *** Pola makan 

80 

Kalau untuk makanan ni 
dia ada makanan yang 
harus dimakan gak to 
setiap hari misalnya sehari 
gak makan ciki itu rasanya 
aneh atau apa gitu? 

Ada pernah, dia sehari 
bukan gak makan ciki, 
sehari gak makan makanan 
yang berlemak gitu mbak. 
Jadi dia pernah sehari itu 
mbak nyobain gak makan 
makanan berlemak gitu 
jadi dia makanannya 
vegetarian gitu, rasanya 
badannya lemes, gak bisa 
ngapa-ngapain gitu. 

 J  Pola makan 

81 

Oh dia pernah nyoba jadi 
vegetarian? 

He.e. tapi gagak soalnya 
badannya gak kuat. Pernah 
sampai masuk rumah sakit 
segala lho mbak. 

    

82 Kalau untuk minuman Kalau minun sendiri ya  J *** Pola makan 



369 
 

sendiri ada gak yang setiap 
hari harus dia minum? The, 
soda atau apa? 

biasanya dia suka beli 
coca-cola mbak. 

83 
Lainnya ada? Ya selain coca-cola ya itu 

to sodaranya coca-cola, be 
cola. 

 J *** Pola makan 

84 Oh gitu? Iya.     

85 

Hhmm..kalau untuk barang 
elektronik di keluarga ini 
ya, kayak kamu sendiri, itu 
gadgetmu gimana sih? 
Lebih bagus dr SL atau 
sama atau gimana? 

Gadgedku? Punyaku lebih 
jelek mbak, punya dia 
bagus banget.  

    

86 

Up to date gak kalian? 
Mungkin kamu, SL sama 
adik-adikmu sooal gadge. 

Ya kalau misalnya soal 
gadge tu kita up to date 
mbak. Tapi itu pun up to 
datenya kalau orang tua 
lagi aa kantong aja, lagi 
ada isinya. Kalau gak ada 
ya udah jadi tunggu dari 
orang tua mbak. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

87 
Jadi kalau gadge gitu 
nunggu dikasih sama 
mama papa gitu? 

He.em. kebanyakan dikasih 
gak minta gitu. Kalau 
minya ya isin. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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88 

Menurutmu ni, setahumu, 
seberapa deket sih si SL ini 
sama kamu, sama adik-
adik, mama, papa gitu. 

Kalau dulu sih gak begitu 
deket mbak ada jarak tapi 
kalau sekarang ya rumayan 
deket lah mbak, ketimbang 
dulu. 

    

89 

Kalau saat weekend ni, 
sama keluaga biasanya ke 
mana? 

Biasanya kita suka 
berwisata ke tempat-
tempat kayak pantai, kolam 
renang. Nah di pantai 
sama kolam renang itu 
sasaran utamanya kan 
biasanya orang-orang itu 
liat pemandangan, olah 
raga tapi kalau kakakku ke 
tempat makan lagi, ke 
tempat makan lagi. 

 J, K *** 
Pola makan, 
lingkungan 

(sedentary life) 

90 
Jadi kalau weekend 
sekalipun pergi gitu makan 
gitu ya? 

Iya (mengacungkan 
jempol) tetep makan dia 
mbak. 

 J *** Pola makan 

91 

Terus soal kuliah ni 
ya..soal kuliahnya si SL. 
Misalnya dia kulah pagi 
terus dia kuliah lagi sore 
setahumu jeda kuliah dia 

Setahuku kalau dia ada 
waktu senggang itu dia 
pulang dulu ke rumah. Ya 
dari kampus itu dia beli 
makanan terus dibawa 
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itu biasanya dia ngaain sih? 
Kan ada waktu senggang tu 
siangnya setahumu dia 
ngapain? 

pulang kan kita emang gak 
pernah masak, jarang 
masak sih. 

92 
Oh berarti dia pulang buat 
nganterin makanan gitu? 

He.e nganterin makanan 
terus dia tidur dulu, 
bangun terus kuliah lagi. 

Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

93 
Oh gitu, gitu. Kalian ini 
berapa bersaudara? 

Empat bersaudara mbak. 
 L  Sosial ekonomi 

94 SL ini anak ke berapa? Anak pertama.  L  Sosial ekonomi 
95 Kalau kamu? Anak kedua.     

96 
Berarti masih ada adik lagi 
ya? 

Iya. 
    

97 
Orang tuanya bekerjanya 
sebagai apa? 

Sebagai pegawai negri 
mbak. 

 L  Sosial ekonomi 

98 Papa apa mama? Papa yang kerja.     

99 

Kalau sehatumu dalam satu 
minggu si SL ini habis 
uang transport berapa? Dia 
kan naik motor jadi 
sehinggu bisa habis 
berapa? 

Kalau setahu saya 
seminggu itu dia habis 200 
ribuan lah mbak. 

 L  Sosial ekonomi 

100 
Buat bensin motor? Ya itukan buat beli apa gitu 

mbak, bensin motor kan 
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suka ditilep-tilep gitu mbak 
sama dia. Dia mintanya 
200 kok mbak setahuku. 

101 

Tapi setahumu pengeluaran 
bensin motor itu 
sebenernya berapa 
seminggunya? 

Ya paling kan..motornya 
kan motor bebek paling ya 
50 ribu seminggunya. 

 L  Sosial ekonomi 

102 
Terus sisanya? Kan ada 
150 to? 

Iya diabuat beli makan 
kalik, dia kan suka makan. 

    

103 
Terus kalau dalam sehari 
pengeluaran SL ini berapa? 

Sehari? 
    

104 

Iya. Buat makan mungkin 
atau buah beli-beli makan 
gitu. 

Wah kalau sehari kalau aku 
liat ya mbak ya..menurut 
kacamata saya kurang 
lebih 75 ribuan lah mbak. 

 L  Sosial ekonomi 

105 Sehari itu? Iya.     

106 

Kalau untuk pengeluaran 
pulsa? Sms, telpon terus 
mungkin langganan BB 
mungkin menurutmu dia 
habis berapa? 

Sebulan itu..dia gak pakek 
BB pakeknya android. Jadi 
kalu dia kan pakek paketan 
internet 50 ribu terus sama 
pulsa biasa paing 10 ribu. 
Setahuku itu mbak. 

 L  Sosial ekonomi 

107 Jadi sebulannya 60 ribu? Iya mbak, sekitar segitu.     
108 Kalau untuk biaya internet Di rumah dia pakek     
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sendiri dia pakek HP aja 
apa pakek modem? 

modem, teteh pakek 
modem. 

109 Sebulannya berapa? Sebulannya 200 ribu.  L  Sosial ekonomi 
110 Oh gitu? He.e     

111 

Mmhhh..kayak e itu dulu 
aja mbak yang mau aku 
tanyain. Nanti kalau ada 
informasi yang kurang 
boleh tanya lagi gak? 

Ya boleh mbak. 

    

112 Makasih banyak ya. Iya sama-sama.     
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HASIL WAWANCARA 
 

  
Subjek I             Keterangan intensitas: 
Inisial    : NA           * : tidak pernah 
Usia   : 22 tahun          ** : jarang  
Jenis kelamin  : perempuan          *** : sering 
Status   : mahasiswa          **** : sering sekali 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 

1 
Hallo selamat malam, 
gimana kegiatan hari ini? 

Malam, cetar membahana. 
    

2 Usiamu tahun ini berapa to? Berapa ya? Piro yo? 22.  A  Identitas subjek 

3 22? Iya bener 22.  A  Identitas subjek 

4 
Ini sekarang kamu lagi 
kuliah ya? 

Iya tow ya kuliah. 
 A  Identitas subjek 

5 
Kuliah di mana?ambil apa? Di Unika to ya, ambil 

DKV. 
 A  Identitas subjek 

6 
Eee…kalau boleh tahu  ni 
berat badanmu sekarang 
kira-kira berapa ya? 

Napa meh mbok kiloiin? 
70 kilo.  A  Identitas subjek 

7 
Kalau tinggi badannya kira-
kira berapa? 

150. 
 A  Identitas subjek 



 
 

106 
 

8 
Ini kamu di Semarang kan 
kuliah, tinggal di mana? 

Kos. 
 A  Identitas subjek 

9 
Kalau pagi biasanya bangun 
jam berapa? 

Nek pagi bangun setengah 
enam. 

 B *** Sedeentay life 

10 Terus kalau udah bangun? Tiduran. Kegiatan monoton B *** Sedeentay life 
11 Kenapa? Males berdiri (tersenyum). Kegiatan monoton B *** Sedeentay life 

12 
Ee … kalau ada waktu 
nganggur gitu biasanya 
ngapain? 

Masak 
Aktivitas aktif B * Sedeentay life 

13 Oohh ..masak di kos ya? Iya, bikin cemilan  J * Pola makan 
14 Oohh …suka nyemil ya? Oohh…suka banget Kegiatan monoton J **** Pola makan 

15 

Kalau misalnya kuliah gitu 
ada tugas kalau belajar 
biasanya gimana? 
Posisinya? Sambil duduk 
mungkin, tiduran ? 

Lesehan, njengking ngono 
kuwi (tertawa). 

 B * Sedeentay life 

16 
Berarti kalau bikin tugas 
gitu sukanya lesehan gitu 
ya? Di lantai? 

Iya di lantai, kan gambar , 
motong kertas. Kegiatan monoton B * Sedeentay life 

17 

Berapa lama itu biasanya 
kalau  ngerjain tugas? 

Tergantung, kalau tugasnya 
banyak ya lembur sampek 
pagi gak tidur, seminggu 
dua minggu sudah biasa. 

 B * Sedeentay life 

18 Duduk terus gitu? Iya, ya duduk , jongkok ya Kegiatan monoton B * Sedeentay life 
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macem-macem, berbagai 
pose (tersenyum). 

19 
Lha terus kalau  ngelembur-
ngelembur gitu tidurnya jam 
berapa? 

Gak tidur. Paling cuman 
tidur sejam dua jam.  B * Sedeentay life 

20 

Bobo pagi berarti? Iya pokok e di jeda-jeda 
bikin tugas itu aku tidur 
sejam dua jam  entar 
bangun lagi bikin tugas 
lagi. 

 B * Sedeentay life 

21 

Itu tidurnya di tempat tidur 
atau ketiduran di lantai? 

Di mana saja. Kalau  pas 
sadar ya di tempat tidur 
kalau gak ya di lantai kalau 
gak dengan duduk pun 
saya bisa tidur. 

    

22 

Wah luar biasa ya 
perjuangannya buat kuliah. 
Kalau untuk sehari-hari ini, 
barang elektronik yang 
biasa dipakek apa? 
Misalnya HP, laptop atau 
apa? 

Semuanya kecuali i-pad 
saya gak punya e. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

23 
Oh..gitu, punya HP berapa? Banyak mbak 

 C  
Perkembangan 

jaman 
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24 

Kalau boleh tahu berapa HP 
nya? 

Ada 3 di sini. Ada BB, ada 
HP yg 2 simcard. 
Tujuannya yang 2 simcard 
itu ada TV nya, ada 
radionya. Ada satu lagi itu 
khusus buat sms, buat 
denger musik. Jadi itu 
punya fungsi yang beda-
beda (tangan diangkat ke 
atas). 

 C  
Perkembangan 

jaman 

25 
Oohh.. kalau ke kampus 
gitu biasanya naik apa? 

Bareng temen, dijemput to 
ya. Gak sanggup saya 
jalan. 

Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

26 

Berarti transport yang biasa 
digunakan itu ya nebeng 
temen ya? 

Ya kadang nebeng, kalau 
gak ada yang ditebengi ya 
naik angkot. Capek kalau 
jalan, pegel awakku. 

Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

27 

Menyangkut alat elektronik 
tadi, kalau misalkan dalam 
sehari, HP ketiga-tiganya 
misal saat kuliah 
ketinggalan atau mungkin 
gak ada, hilang gitu. Terus 
perasaannya kira-kira 

Wah, stress aku bisa 
boring, sedih banget 
(tangan menyangga 
kepala).  D  Masalah psikologis 
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gimana?  

28 

Kenapa? Ya tidak ada hiburan, 
hiburan saya ya bersama 
mereka, bersama HP-HP 
saya. 

 B, C  
Sedentary life, 
perkembangan 

jaman 

29 
Dengan berbagai fungsi tadi 
itu ya? 

Iya. HP saya itu harusnya 
4 tapi jatuh di angkot terus 
ilang 

 C  
Perkembangan 

jaman 

30 
Berarti dulu HPnya 
harusnya 4? 

Iya 4, padahal yang ilang 
itu HP yang 3 simcard 

 C  
Perkembangan 

jaman 

31 

Kalau fungsi dari laptop 
sediri? 

Otomatis buat ngerjain 
tugas, bikin tugas gitu. 
Nonton bokep gitu 
(tertawa). 

 C  
Perkembangan 

jaman 

32 
Oohh gitu ya, ya ampun Gak lah..kuliah-kuliah gak 

boleh kayak gitu 
    

33 

Kalau misalnya ini kamu 
lagi mengalami masalah. 
Misalnya mungkin tengkar 
sama pacar atau mungkin 
berselisih paham dengan 
teman. Itu perasaan 
dominan yang dirasain apa, 
kalau misal lagi tengkaran? 

Ya paling di kamar 
sendirian nyemil, nyetok 
coklat 

Kegiatan monoton B,J **** 
Sedentary life, pola 

makan 
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34 

Suka coklat ya? Kalau lagi boring ya 
makan coklat, bikin 
cemilan sendiri yang sehat. 
Kan kalau beli di luar gak 
sehat, kalau goreng sendiri 
bikin sendiri itu lebih sehat 
(mengacungkan jempol). 

 J **** Pola makan 

35 

Perasaan yang biasa 
dirasakan apa? 

Ya kalau lagi ada masalah 
ya jengkel, sedih, ya 
kadang sampek nangis 
sendiri di kamar, coret-
coret tembok gak jelas gitu 
dech 

Emotional focus 
coping 

D *** Masalah psikologis 

 

Terus itu mengganggu 
rutinitasmu gak? 

Ya bisa dibilang 
mengganggu bisa dibilang 
tidak. Terkadang dengan 
kesedihan itu saya bisa 
mendapatkan inspirasi 
untuk mengerjakan tugas 
saya 

 D ** Masalah psikologis 

36 

Misalnya kalau kamu punya 
masalah sama temen, 
misalnya sama temen deket, 
biasanya apa yang dilakuin? 

Otomatis kalau saya 
menyadari saya salah ya 
saya langsung minta maaf. 
Langsung to the point, 

Problem focus coping D ** Masalah psikologis 



 
 

111 
 

kalau jadi orang itu gak 
boleh plin plan kalau salah 
ya langsung minta maaf 

37 

Terus ada perasaan 
menyalahkan diri sendiri 
gak? 

Ya rasa menyesal itu pasti 
ada, kok saya tadi bisa 
seperti itu sama temen 
saya, itu pasti ada. Tapi ya 
itu tadi, dengan secepatnya 
saya sadar saya langsung 
minta maaf. 
Kalau gak saya gak bisa 
nebeng nanti. 

Problem focus coping D,E ** 
Masalah psikologi, 

coping stres 

38 
Oh jadi gitu ya? Iya, jadi saling membantu 

itu namanya. 
    

39 

Kalau misalnya ni kan lagi 
jalan-jalan di mall kan kamu 
lagi asik jalan-jalan terus 
tiba-tiba ada mbak-mbak 
bawa minuman nabrak 
kamu dech terus jadi 
minumannya tumpah di 
bajumu. Kira-kira apa yang 
akan kamu lakukan? 

Iya gakpapa, paling saya 
cuman bilang ati-ati ya 
mbak, untung nabraknya 
saya coba kalau nabrak 
orang lain kalau dimarahin 
kan repot mbak, lain kali 
ati-ati ya. Minumnya abis 
ya mbak ya? Mau beli lagi? 

 D ** Masalah psikologi 

40 Oh gitu ya..gak marah Ya tidak, namanya orang  D ** Masalah psikologi 
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berarti ya? kan ya pasti pernah salah. 
Lha besok kalau saya gak 
sengaja bawa minum terus 
saya nabrak orang, 
bagaimana nanti? 

41 
Karma ya nanti? Iya, firman Tuhan kan 

berkata kayak gitu  
(tertawa). 

    

42 

Ohh gitu ya..haleluya 
Terus kalau misalnya 
sedang ada masalah hal 
yang dilakukan pertama itu 
apa?apa nangis-nangis dulu 
baru menyelesaikan 
masalah atau gimana?  

Ya yang pasti saya sedih 
terus saya nangis tapi 
selagi saya nangis itu saya 
instrospeksi diri, saya 
berdoa kepada Tuhan 
sebenernya saya salah atau 
enggak to? Kalau emang 
saya salah tunjukkan salah 
saya dimana saya pasti 
akan minta maaf 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stress 

43 

Kalau misalnya nangis-
nangis nya udah bedoa juga 
udah terus yang dilakukan? 

Ya menenangkan diri 
berusaha menyelesaikan 
masalah itu dengan kepala 
jernih 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 

44 
Kalau dalam menyelesaikan 
masalah itu butuh temen 

Tergantung masalahnya 
kalau masalah intern atau 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stress 
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gak sih? Perantara, misalnya 
kamu minta tolong 
temenmu dulu atau cerita ke 
temen dulu minta solusi gitu 

pribadi  itu saya berusaha 
menyelesaikan sendiri 
karena saya adalah tipe 
orang yang suka 
menyelesaikan masalah 
saya sendiri selagi saya 
bisa kalau saya gak bisa 
baru saya membutuhkan 
teman. Jangan merepotkan 
orang kalau bisa kita yang 
menolong orang jangan  
kita yang ditolong. 

45 

Kalau lagi ada masalah ni 
kasang-kadang 
pelampiasannya itu ke pa 
gitu atau misalnya kalau 
punya hobi jadi kalau 
hobinya lari kalau ada 
masalah larinya jadi tiap 
hari 

Ya yang saya bilang tadi, 
ah mbaknya gak dengerin. 
Nyemil mbak (tangan 
digerakkan ke depan). 

 E **** Coping stress 

46 
Oh jadi hobinya nyemil Iya mbak masak, nyemil, 

itu. 
    

47 
Kalau hobi lain itu gak bisa 
misalnya baca , lari atau 

Ya nulis saya biasanya 
suka nulis-nulis puisi. 

Emotional focus 
coping 

E, F **** 
Coping stress, tipe 

temperamen 
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apa? Kalau lagi sedih, jengkel 
saya orang kayak misal 
saya jengkel sama temen 
kos itu misalnya. Temen 
kos saya itu ada yang saya 
jengkel itu saya tulis di 
puisi saya kadang saya 
juga menulis tentang 
kehidupan teman saya 
tentang pacarnya apa lagi 
kalu kita lagi hunting 
bareng. Kayak temen saya 
akrab itu sering hunting 
bareng ke kota lama atau 
ke mana gitu. 

48 

Oh gitu ya. Kalau misalnya 
lagi ada tugas kuliah banyak 
banget yang biasa kamu 
lakukan apa? Langsung 
ngerjain atau ditunda dulu 
atau minta bantuan orang 
lain mungkin? 

Pertama yang saya lakukan 
adalah mengambil kertas 
dan pulpen saya akan tulis 
mana yang harus 
dikerjakan dulu dan mana 
yang tidak. Setelah itu baru 
step by step kita kerjakan 
perlahan yang penting hari 
H selesai. 

Prolem focus coping E ** Coping stress 
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49 
Sampek ngelembur-
ngelembur kayak tadi itu 
ya? 

Iya 
    

50 

Kalau pas lagi emosi orang 
yang lagi punya masalah 
kan emosinya kan lagi gak 
stabil, biasanya cara 
mengungkapkannya itu 
lewat apa?  Misalnya 
nyoret-nyoret tembok 
mungkin, maki-maki? 

Kalau saya sih lebih ke 
puisi itu tadi sambil nyari 
teman di mana…bukan 
untuk saya cerita..tapi cari 
teman untuk saya bisa 
merasakan kebahagiaan 
dengan jalan-jalan saya 
dia atau kalau gak saya 
suka jalan-jalan sendirian 
mbak. Kalau lagi stress 
banyak masalah pergi 
sendiri saya karna tidak 
mau merepotkan orang 
saya mbak. 

Sanguin (riang, suka 
bergaul) 

F *** Tipe temperamen 

51 

Jadi kalau stress kadang-
kadang malah jalan-jalan 
gitu ya? Ada temen maupun 
tidak ada temen? 

Iya 

    

52 
Kamu sukanya nulis puisi 
ya..jadi nanti kalau puisinya 
sudah banyak mungkin bisa 

Biasanya sih saya langsung 
kasih puisi saya ke orang 
yang bersangkutan mbak. 
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diterbitkan ya.. 

53 
Oh langsung dikirimkan 
gitu? 

Iya . 
    

54 

Kalau misalnya ini kayak 
dulu waktu PTMB kan 
kamu ini dari luar kota to? 
Datang ke sini kan gak 
kenal siapa-siapa, 
kenalannya dikit mungkin. 
Nah itu yang dilakukan 
waktu itu apa kalau lagi 
dilingkungan baru? 

Ya bahasa gaulnya SKSD, 
sok kenal sok dekat gitu. 
Namanya juga orang 
perantauan, ya cari 
kenalan terutama sama 
anak-anak kos dululah 
yang welcome lah kenalan 
sama kakak-kakak. 

Sanguin (mudah 
bergaul) 

F *** Tipe temperamen 

55 

Terus kalau di kampus juga 
gitu ya berarti?  

Kalau di kampus ya 
kenalan sama teman satu 
kelompok atau ya kenalan-
kenalan gitu tukeran 
nomor HP ya biasalah 
anak muda 

Sanguin (mudah 
bergaul) 

F *** Tipe temperamen 

56 
Berarti kenalan dulu ya 
sebelum diajak kenalan 

Iya  
    

57 Aktif sekali ya.. Iya      

58 
Kalau misalnya hari minggu 
kamu sudah punya janji 
sama temen, sudah lama 

Saya akan membagi waktu, 
saya akan anter mama 
saya ke rumah nenek dulu 

Melankoli (tepat 
janji)  

F *** Tipe temperamen 
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banget janjinya mau jalan-
jalan. Tiba-tiba mama 
telpon pokoknya hari 
Minggu itu nganterin mama 
ke rumah nenek. Apa yang  
kira-kira dilakukan ni? 

setelah itu saya ijin ada 
janji sama teman, nah jadi 
saya pergi sama teman 
saya (kedua tangan 
digerakkan ke kanan dan 
kiri).  

59 

Kenapa gak milih salah satu 
aja?  

Oh gak boleh. Pertama, 
janji yang sudah lama 
janjian  itu harus ditepati. 
Kedua karena adalah orang 
tua yang menyuruh kita 
tetap harus melakukannya . 
jadi itu adalah resiko kita 
untuk memenuhi kedua-
duanya. Mau kita capek 
kayak apapun kita harus 
memenuhinya. Karena gak 
selamanya kita 
membutuhkan diri kita 
sendiri kita juga 
membutuhkan orang lain. 
(mata melotot) Jangan 
sampek kita membuat 
kecewa orang, sakit itu 

Melankoli (tepat 
janji)  

F *** Tipe temperamen 
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rasanya. 

60 

Udah pernah ya dulu? Ya itu saya belajar dari 
pengalaman dan jangan 
sampai saya menyakiti 
orang. Biar orang itu 
memperlakukan saya 
seperti itu saya tidak 
memperlakukan orang 
seperti itu. 

Melankoli (tepat 
janji) 

F *** Tipe temperamen 

61 

Wah curhat ya ini kayaknya.
Yak ini sekarang sedikit 
ganti topik, soal keluarga. 
Kalau di keluarga ini kira-
kira ada yang memiliki 
berat badan berlebih gak?  

Ya kalau menurut saya itu 
ya gak ada cuman saya 
mungkin ya mbak yang 
kelainan. Jadi saya ini, 
saya juga binggung. 
Semoga saya bisa 
mengatur pola hidup yang 
lebih baik. Saya punya 
temen kos, dia itu tidak 
mendukung saya sama 
sekali, saya itu mau diet, 
berusaha kurus tapi dia itu 
ngajak saya makan aja. 
Padahal…mbak tahu gak? 
Ini serius ini…, dia itu 

 G  Genetik 
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behelan tapi makannya itu 
banyak tapi itu lho dia itu 
ngajak jalan-jalan terus 
mbak lha saya itu tipe 
orang yang  selagi saya 
bisa membantu orang saya 
pasti bantu. 

62 
Sekalipun itu harus makan 
ya? 

Saya hargai itu 
    

63 

Jadi kamu ini sekarang lagi 
diet ya? 

Pinginnya sih gitu tapi 
ya..tapi ya bagaimana 
ya..namanya juga manusia 
ya mbak ya, duniawi. Anak 
kos kalau dapet gratisan 
masak ya gak mau. 

    

64 

Kalau anggota keluarga ini 
ada punya penyakit tertentu 
gak? Misal diabetes, 
jantung..   

Gak ada itu, sehat walafiat  

    

65 

Kalau kamu sendiri ni? 
Udah pernah belum  
ngrasain nyeri di dada atau 
tekanan darah tinggi terus 
misalnya luka tapi kok 

Ya kalau di dada pasti 
benjol ya mbak ya. Mbak 
nya juga benjolkan mbak 
kalau di dada. 
Gak sih mbak ya paling 

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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lukanya gak kering-kering 
atau benjolan di bagian 
tubuh tertentu mungkin? 

cuman lebih cepet capek, 
jalan dikit gitu capek 
lagian ini kan saya juga 
darah rendah juga. Jadi 
dikit-dikit pusing, 
kecapean. Kalau kurang 
minum itu juga, mumet gitu 
pusing. 

66 

Ada yang dirasain lain e 
gak? Misalnya sakit 
pinggang, pinggang e 
gimana gitu rasanya 

Lebih cepet pegel mbak, 
nyeri  H  

Penyakit yang 
dialami 

67 
Nyeri di pinggang? Iya, encok kan kalau 

kelamaan duduk di lantai, 
bokong tepos 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

68 

Terus dari gejala itu udah 
pernah nglakuin general 
chek up belum? Periksa ke 
dokter gitu. 

Udah, malah masuk rumah 
sakit mbak. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

69 

Sakit kenapa? Ya karena itu sakit 
kecapean sampek bener-
bener lemes, badan e kaku 
semua 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

70 Udah berapa kali masuk Baru sekali sih mbak, ya     
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rumah sakit? jangan lagi lah. 

71 

Itu sakitnya katanya dokter 
gara-gara apa? 

Karena kurangnya zat 
kapur dalam tubuh saya. 
Makanya saya tidak boleh 
makan makanan yang 
berpengawet itu alasan 
kenapa saya masak, biar 
lebih sehat.  

 H  
Penyakit yang 

dialami 

72 

Ini sekarang sudah sembuh 
atau lagi pengobatan? 

e..ini tu belum…ee gmn ya 
mbak ngomongnya. 
Dibilang sembuh ya 
sembuh, dibilang gak 
sembuh ya gak sembuh. 
Ambigu. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

73 

e..ini yang dilakuin apa biar 
gak kumat lagi atau 
kambuh? 

Ya dengan menjaga 
kesehatan tubuh, ya 
dengan minum vitamin 
kalau udah capek ya 
istirahat jangan terlalu 
diforsir terus. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

74 
Tapi ini akhir-akhir ini 
sering kumat gak? 

Gak sih untungnya tidak, 
sudah mulai bisa mengatur 
pola hidup. 

    

75 Masih minum obat? Nah itu jeleknya saya  H  Penyakit yang 
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mbak, saya tidak mau 
terlalu tergantung dengan 
obat. Jadi saya tidak mau 
minum obat kalau saya 
kambuh pun saya tidak 
mau minum obat mbak 
(tangan mengepal).  

dialami 

76 

Ohh.. kenapa? Karena saya ingin 
menikmati hidup, masak 
orang hidup tergantung 
sama obat 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

77 

Jadi kalau misalnya tiba-tiba 
kabuh berarti cuman 
istirahat aja? 

Iya, tidur, minum air yang 
yang banyak. Ya dikompres 
air anget atau kita lakukan 
secara alami ajalah 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

78 
Di kaki ya biasanya? Iya di kaki, tangan 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

79 

Kamu ini kan di kos ya 
kalau untuk masalah makan 
sendiri apakah selalu masak 
atau kadang-kadang beli 
atau kadang-kadang dikasih 
temen 

Itu mbak yang saya bilang 
tadi sebenernya saya ingin 
masak tapi karena temen 
saya itu sukanya ngajak 
jalan-jalan. Kadang saya 
makan di luar juga tapi 
tetep melihat tempat-

 I *** 
Lingkungan 
(obesitas) 
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tempat yang higienis yang 
terjamin. Kalau masalah 
makan itu mahal sedikit ya 
gakpapa mbak yang 
penting terjamin 
kehigienisnya kan 
mengimbangi teman saya 
kalau makan keras gak bisa 

80 

Kalau masak sendiri gitu 
berarti bahannya belanja di 
pasar? 

Iya belanja di pasar sama 
temen saya itu tadi mbak. 
Ya kadang karena anak kos 
ya mbak, jujur-jujuran, 
kadang ya patungan, beli 
buah paroan 

 I * 
Lingkungan 
(obesitas) 

81 
Wah sepertinya kalian setia 
sekali ya 

Ya kebetulan kos saya ini 
kos setia-setia gitu mbak 

    

82 

Kalau di sekitar tempat 
tinggal berarti di sekitas 
kos-kosan sekarang ini ada 
tempat makan apa aja sih? 

Ada banyak, kucingan 
somai, bakmi jowo, gado-
gado, kayak warteg, bakso, 
macem-macem mbak 

 I *** 
Lingkungan 
(obesitas) 

83 
Berarti kayak makanan 
rumahan gitu aja ya? 

Iya. Ya kalau steak, bistik 
gitu ya gak ada mbak. 

 I *** 
Lingkungan 
(obesitas) 

84 
Sering beli di situ? Ya…gak juga sih mbak 

kan sekarang saya masih 
 I * 

Lingkungan 
(obesitas) 
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sibuk jadi jarang makan di 
luar. Tapi kembali lagi itu 
mbak, temen saya itu mbak 
yang ngajakin, saya kan 
gak bisa nolak mbak 
kasihan kan dia, ngajakin. 

85 

Ooh..gitu ya..apa lagi kalau 
gratisan ya kan anak kos? 

Ya gimana ya mbak, 
sebenere ya gak gratisan 
juga mbak kalau saya yang 
lagi punya duwit ya tepo 
saliro mbak saya yang 
bayar 

    

86 

Kalau sabtu minggu ini kan 
berarti gak ada kegiatan ya? 
Kalau misalnya kamu lagi 
pengen jalan-jalan tempat 
yang biasa di kunjungi 
mana? 

Ya jalan-jalan ke mall ya 
macem-macem sih kadang 
merakyatlah ke pasar ke 
mall tapi yang paling 
sering ya ke mall. Lagi-lagi 
sama temen saya itu yang 
ngajaki. Hobinya ngemal 
terus makan di mall. 

 I **** 
Lingkungan 
(obesitas) 

87 

Kalau misal ke mall itu 
cuman jalan-jalan aja 
nonton makan atau ngapain? 

Ya jalan-jalan, kadang 
kalau berangkatnya pagi 
sampai sore itu ya jalan-
jalan terus kita makan. 

 I **** 
Lingkungan 
(obesitas) 
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Makan nongkrong di mana 
gitu ya makan. Nongkrong 
itu biasanya ya misal kalau 
saya berangkat jam 10 
pulang ti sampek jam 5 
sore. Jam 10 itu kita jalan-
jalan dulu nanti jam 12 
kita makan, nongkrong-
nongkrong gitu. Muter-
muter lagi nanti jam 2 nya 
kita nongkrong lagi di 
Tong Jie atau di mana 
sambil nyemil, muter-
muter, sebelum pulang kita 
makan lagi dulu terus baru 
pulang. Biasanya gitu. 

88 

Berarti kalau makan gitu 
kan tadi bilangnya 
berangkatnya jam 10, 
berarti makannya di mall 
2x? Biasanya makan apa 
aja? 

Iya mbak. 
Tergantung perginya ke 
mall mana dulu kalau di 
paragon biasanya makan 
di Robuchon ya macem-
macem sih kadang ya 
makan shusi, bakso ya 
gitu-gitu mbak. Kalau gak 

 I **** 
Lingkungan 
(obesitas) 
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ya kalau missal pergi ke 
CL atau ke Java biasanya 
Istana Mie, Solaria, Happy 
Bee itu yang paling suka. 

89 

Kalau dalam sehari ini 
kamu kira-kira bisa makan 
berapa kali? 

Ya kalau makan nasi 
sebenernya dikit, sehari 
2X. Cuman 2X tok tapi 
nyemilnya itu mbak ya 
sehari mungkin ya sering 
banget. Nonton TV nyemil, 
ngerjain tugas nyemil, mau 
tidur aja nyemil dulu mbak 

 J **** Pola makan 

90 
Berarti selalu sedia stok 
cemilan ya? 

Iya  J **** Pola makan 

91 

Cemilannya apa ja? Crekres, coklat, kacang-
kacangan kayak almond, 
kacang mete ya gitu-
gitulah. 

 J **** Pola makan 

92 
Wah enak-enak ya, kayak e 
kapan-kapan boleh ni bagi-
bagi.  

Aduh mbak, ya kalau pas 
ada setoran ya. Kalau 
dikirimi mama biasaya. 

    

93 
Oh dikirimi? Iya. 

Stick balado. 
 J * Pola makan 

94 Kalau misalnya pas makan Nasi terus yang pasti ada  J **** Pola makan 
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berat biasanya makan yang 
dikonsumsi apa? 

sayurnya entak sup, 
kangkung entah soto tapi 
yang pasti selain sayur itu 
ada gorengannya.  

95 

Oh suka gorengan? Iya, gorengan itu tidak bisa 
lepas dari hidup saya. 
Sekali makan itu biasanya 
habis gorengan 4 atau 5 
(tersenyum). 

 J **** Pola makan 

96 
Itu udah pakek nasi tapi 
tetep segitu ya jumlahnya. 

Iya tapi biasanya nasi 
separo, gorengannya yang 
kenceng.  

 J **** Pola makan 

97 

Itu setiap makan harus ada 
gorengan atau gimana? 

Ya kalau biasanya kalau 
makan ya ada krupuk 
kalau gak mendoan atau 
gorengan gitu. 

 J **** Pola makan 

98 

Itu hampir tiap makan 
kayak gitu ya? 

Iya. 
Itu di lemari saya selalu 
nyetok yang namanya 
krupuk. Gak percaya buka 
aja mbak. Itu nanti mau 
saya setor ke temen saya 
satu mbak. Saya kan kalau 
gendut ngajak-ngajak. 

 J ** Pola makan 
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99 

Oh gitu jadi kalau diet batal 
ya batal bareng, kurus ya 
kurus bareng gitu ya? 
Kalau makanan yang biasa 
dikonsumsi sehari-hari, 
misal kayak cemilan tadi 
yang selalu ada itu apa? 

Aku sih biasanya 
nyetoknya itu tadi mbak, 
coklat, sama kacang 
almond itu mbak.  J ** Pola makan 

100 
Tapi kan kacang almond 
nya nunggu kirimannya 
mama? 

Iya, tapikan kalau habis 
tinggal bilang mama.     

101 

Ohh..enak sekali. Kalau 
minuman gitu apa ada yang 
selalu dikonsumsi? 
Misalkan soda gitu atau 
minuman berarkohol atau 
apa? 

Gak sih mbak, biasanya 
saya nyetok nya itu Miraii 
Ocha itu lhoo. 

 J ** Pola makan 

102 Oh teh ya itu berarti? Iya     

103 
Tiap hari selalu minum atau 
kadang-kadang? 

Ya hampir tiap hari mbak, 
sehari bisa 2 atau 3 kali. 
Kopi itu wajib. 

 J ** Pola makan 

104 
Sehari bisa sampek 2-3 
botol? 

Iya  
    

105 Kopi sehari sekali? Kalau kopi sehari bisa 4X   J ** Pola makan 
106 Ooh biar matanya melek iya     
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terus gitu ya? Buat bikin 
tugas?  

107 
Ada lainnya gak? Gak ada mbak paling air 

putih itu pasti.  
 J  Pola makan 

108 

Ini kan kamu tinggal di kos 
ya, temen-temenmu itu soal 
barang-barang elektronik 
yang mereka  miliki itu 
seperti apa? Soal gadget 
mungkin.  

Ya kalau punya anak kos 
itu lebai-lebai sih kalau 
menurut saya. Ya lebai-
lebai sih untuk takaran 
anak kos ya. Itu di kamar 
punya TV sendiri bahkan 
di kamar ada yang kulkas 
sendiri.  

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

109 

Oh di kamar ada kulkas 
nya? 

Iya. 
Tapi kalau di kamar saya 
paling yang berlebihan 
cuman kipas karena ya 
panas banget. Jadi saya 
butuh kipas, kipas saya 2 
mbak.  

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

110 

Ohh.. 2? Gak sekalian 
pasang AC aja? 

Gak, cukup kipas angin 2 
kadang kalau ada temen 
kos pulang kampung 
kipasnya saya ambil jadi 
kipasnya 3. Tapi kadang 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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yang paling banyak itu 
speaker jadi pada gede-
gedean speaker. Jadi kalau 
pas nyetel musik itu aduh 
mbak…(tangan meyentuh 
dahi) 
Laptop, speaker. Jadi 
kayaknya yang paling 
utama di kos-kosan saya 
itu lapto, speaker, itu. 
Tapi ya itu tadi untuk 
temen saya yang lain itu ya 
ada kulkas di kamar, TV 
layar datar, ipad, iphone 
itu biasa.  

111 

Jadi rata-rata temennya pada 
punya gitu ya? 
Kalau untu spesifikasi HP 
sendiri ni, gimana sih 
temen-temenmu di kos? 
Mungkin HP yang super 
canggih atau gimana? 

Iya 
Ya rata-ra sih BB, BBnya 
yang throuch screen ya ini 
sudah ada beberapa yang 
menggunakan iphone, 
Samsung galaxy, tap itu, 
terus apa namanya ee…apa 
ya pokoknya kalau udah 
ada keluar yang baru itu ya 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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saya harus punya duluan. 
Tapi sorry sorry to say 
mbak kalau saya lebih 
melihat fungsi dah 
kebutuhannya.  

112 

Eee..kalau kamu sendiri ni, 
HP mu kan tadi banyak 
banget yak ok bisa mikir 
beli HP sebanyak itu tu 
kenapa tu lho?  

Ada tujuan dan fungsinya 
yang pasti. Kalau BB saya 
itu untuk komunikasi 
masalah kuliah biasanya 
kalau ada pengumunan-
pengumunan gitu lebih 
cepet lewat BB terus buat 
nelpon pacar saya itu 
pakek Fren jadi saya 
pakeknya BB yang CDMA 
itu tujuannya. Kalau M3, 
HP saya yang dua simcard 
itu M3 dan simpati, yg M3 
itu khusus buat sms an, 
nonton TV, dengerin radio 
karena kalau nonton TV 
sama dengerin radio itu 
lebih praktis. Kan saya 
anak DKV jadi kamar saya 

 C  
Perkembangan 

jaman 
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penuh jadi gak perlu TV 
gak perlu radio bisa denger 
lewat HP. Terus kenapa 
pakek telkomsel? Karena 
buat telpon orang rumah, 
orang rumah saya pakek 
simpati nomornya. Kalau 
yang satunya lagi buat 
dengerin musik makanya 
pakek mentari soalnya gak 
begitu-begitu penting.   

113 
Jadi yang mentari cuman 
buat dengerin musik ya? 

Iya karena saya beli HP 
nya yang spesifikanya buat 
dengerin musik. 

    

114 
Oog berarti beli HP ini 
karena khususnya fungsinya 
ya? 

Iya  
    

115 

Ada mungkin pengaruh dari 
lingkungan? Kok beli HP 
sebanyak itu. 

Ya pertama karena fungsi, 
kedua ya karena sempet 
berfikir sih takut 
ketinggalan jaman aja sih 
mbak. Kok temen-temen 
saya, temen-temen deket 
saya sudah pakek kok 

Modelling  K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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kayaknya komunikasinya 
enak pakek itu, ya terus 
saya usaha gitu. 

116 

Oh berarti ada juga 
kepinginan kok liat 
temannya punya terus beli 
gitu? 

Ya tapi harus menjadi 
catatan bukan cuman 1 
atau 2 orang aja yang 
punya. Kalau barang itu 
dalam komunitas besar 
sudah digunakan saya ya 
beli. Tapi kalau cuman 1 
atau  orang ya itu namanya 
iri mbak, gak boleh itu. 

Modelling  K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

117 

Kalau misalnya untuk 
membeli barang elektronik 
baru, itu langsung minta ke 
mama papa atau nunggu 
kamunya dikasih atau 
gimana? Misalnya lagi 
pengen beli HP baru ni. 

Usaha mbak, nabung 
mbak. Nabung, kerja atau 
apalah mbak.  

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

118 Kerja juga to? Iya mbak     

119 

Kerja, nabung, cuman buat 
beli yang dipengeni atau 
memang duitnya ditabung? 

Ditabung mbak karena 
kalau saya berfikir 
tabungan itu suatu saat 
pasti akan tergunakan 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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untuk pengeluaran-
pengeluaran yang tak 
terduga. Misalnya untuk 
memenuhi keinginan untuk 
sesuatu benda.  

120 

Terus ada usaha lainya?  Ya itu tadi, nabung dari 
pemberian orang tua tiap 
minggunya berapa saya 
sisihkan. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

121 
Jarang minta ya berarti atau 
memang tidak pernah? 

Jarang sekali mbak 
    

122 

Terus kalau lagi weekend ni 
kalau missal lagi di kos-
kosan lagi gak pulang 
kampung, itu biasanya kalau 
di kos ngapain sih? 

Masak mbak 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

123 

Sama siapa? Ya sama temen kos mbak, 
biasanya masak bareng, 
rame-rame entar makan 
bareng, ya 
kekeluargaannya dapetlah 
(mengacungkan jempol). 

    

124 
Terus selain masak? Ya dengerin musik, on line 

terus ngemall ya berbagai 
 K  

Lingkungan 
(sedentary life) 
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macam aktivitaslah.  

125 

Yang penting kebersamaan 
ya? 

Iya yang penting 
kebersamaan. Nanti kalau 
saya kenapa-napa kalau 
gak punya temen kan ya 
repot to. 

    

126 

Oc…kalau lagi kuliah ni. 
Selama proses kuliah 
biasanya ngapain sih di 
kelas?  

Ya kalau bosen dengerin 
dosen ya biasanya bawa 
cemilan.  

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

127 

Emang makan di kelas 
boleh? 

Ya asal gak ketahuan kan 
gakpapa, yang pasti minum 
itu nyetok. Kadang main 
HP, update status lah, 
BBMan atau napa. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

128 

Kalau misalnya ni kuliahnya 
pagi sama siang ka nada 
jeda kuliah itu biasanya 
ngapain? 

Ya biasanya temen-temen 
saya main ke kos, kita 
nongkrong kalau gak 
biasanya di TA kalau gak 
di perpus. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

129 

Biasanya kegiatannya 
ngapain? Nongkrongnya itu 
dalam bentuk ngapain? 
Duduk mungkin atau tidur, 

 Ya duduk, ngobrol-
ngobrol gitu. Kalau emang 
jedanya lama misalnya 
kuliah setengah 8 sampai 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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sambil tiduran? setengan 10 disambung 
lagi jam 3 kan lama banget 
to, biasanya jalan-jalan ke 
mall nongkrong-nongkrong 
kalau gak ya ke tempat 
nongkrong biasanya, KFC 
atau mana gitu. 

130 Sekalian makan gitu? Iya     

131 

Berarti kalau semakin 
banyak jeda kuliah, 
makannya sering di luar 
dong? 

Makannya sering di luar 
tapi kan saya bawa bekal. 

    

132 

Oh..bawa bekal, masak 
sendiri gitu ya di kos? 

Iya, tapi kadang masih 
jajan mbak walaupun bawa 
bekal (tertawa). Jadi 
misalnya di KFC, saya 
bawa bekal tapi tetep aja 
makan mbak di KFC.  

 J  Pola makan 

133 

Kalau misalnya lagi jalan-
jalan sama temen ni, temen 
kuliah ya khususnya itu 
paling seneng ke mana sih?  

Ya kalau gak ke McD ke 
KFC, nongkrong. Hobinya 
sih foto-foto, makan. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

134 
Kamu ini suka banget ya 
makan KFC atau gimana? 

Ya lebih sukanya nyemil 
sih mbak 

 J **** Pola makan 
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135 

Nyemil ayam gitu? Ya gak mbak, es krim nya, 
krim-krimnya, kan KFC 
enak tu. Makan salad 
sambil minum float. 

 J  Pola makan 

136 
Temen-temennya juga suka 
di sana? 

Iya mbak biasanya kira 
nongkrong-nongkrong 
bareng.  

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

137 
Seru banget ya kayak e jalan 
sama temen-temenmu. 
Kapan-kapan boleh ni. 

Kalau mau mbak, asal 
nabung dulu intinya.      

138 

Emang kenapa? Kadang kita makannya 
gila-gilaan mbak. Biasanya 
kita patungan beli yang 
buket itu yg gede itu, 2 
buket.  

 J,K  
Pola makan, 
Lingkungan 

(sedentary life) 

139 
Buat berapa orang itu? Buat berlima, berenam. 

 J, K  
Pola makan, 
Lingkungan 

(sedentary life) 

140 

Apa? Sebuket itu kan sudah 
banyak banget? 

Sambil main, main kartu 
gitu kan yang kalah makan 
gitu atau gimana gitu. Kan 
seru. 

 J,K  
Pola makan, 
Lingkungan 

(sedentary life) 

141 
Pakek nasi atau dicemil aja? Kalau saya sih kadang 

kalau bawa bekal kan 
 J  Pola makan 
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berarti bawa nasi sendiri. 
Kalau gak kan paling 
jadiin cemilan.  

142 
Oohh.. empat sampai lima 
orang makannya 2 buket 
ya? 

Biasanya kita sambil main 
sih mbak nanti yang kalah 
makan.  

 J, K  
Pola makan, 
Lingkungan 

(sedentary life) 
143 Jadi gak kerasa ya? jadi gak kerasa.     

144 
Itu seberapa sering? Ya mungkin seminggu bisa 

sampet 2 sampai 3 kali.  
 K  

Lingkungan 
(sedentary life) 

145 

Kayak gitu? Mesti kayak 
gitu? 

Iya, gimana ya mbak ya 
kita mikirnya bukan ke 
makannya aja sih mbak 
tapi kebersamaannya dapet 
terus rasa 
kekeluargaannya itu ada 
gitu. 

 J, K  
Pola makan, 
Lingkungan 

(sedentary life) 

146 
Occ..ini sekarang soal 
keluarga lagi ya. Kamu ini 
berapa bersaudara sih? 

Tiga mbak 
 L  Sosial ekonomi 

147 Kamu ini anak ke berapa? Oo .. pertama mbak   L  Sosial ekonomi 

148 
Oo ..anak pertama, 
kelihatan sekali ya makmur 
keluarganya.  

Amin  
    

149 Adiknya masih kecil? Masih   L  Sosial ekonomi 
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150 Adiknya ada berapa? 2  L  Sosial ekonomi 
151 Cowok, cewek? Cowok, cewek  L  Sosial ekonomi 

152 

Ee …kalau orang tua ni 
kalau boleh tahu kerjanya 
jadi apa ya? 

Ya kerjanya kecil-kecilan 
sih mbak, pengusaha tapi 
cukup sukses. Ya, punya 
banyak toko cabang-
cabang gitu. 

 L  Sosial ekonomi 

153 
Di mana? Di kota saya, saya kan 

aslinya wong Solo mbak 
(tertawa) 

 L  Sosial ekonomi 

154 
Oohh ..wong Solo? Aslinya orang Solo nah 

orang tua saya itu punya 
toko konfeksi di sana. 

 L  Sosial ekonomi 

155 

Kalau misalnya untuk 
transport setiap minggunya 
ni biasanya kalau lagi gak 
ada tebengan ni itu biasanya 
habis berapa? Untuk naik 
angkot atau apa yang lain. 

Ya bisa..kalau untuk 
transport sendiri itu ya 
bisa 120 ribu sendiri.  L  Sosial ekonomi 

156 Satu minggu? Iya mbak     

157 

Itu biasanya naik apa? 
Kalau naik angkot masak 
mahal banget 120 ribu? 

Lha itu kan kalau cuman ke 
kampus paling cuman 
seribu perak seribu lima 
ratus. Tapikan kalu pergi 

 C, L  
Perkembangan 
jaman, sosial 

ekonomi 
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jarak jauh biasanya naik 
taxi. 

158 
Oohh naik taxi, kirain naik 
angkot terus. 

Gak mbak, panas mbak. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

160 

Kalau dalam satu harinya 
pengeluaranmu biasanya 
berapa sih? Ya buat jajan, 
buat makan. 

Sehari itu bisa sampek 100 
ribu mungkin.  

 L  Sosial ekonomi 

161 

Buat jajan, buat makan gitu? 
Itu sudah termasuk tugas? 

Iya.  
Enggak tugas beda lagi 
kalau tugas biasanya saya 
langsung belanja bulanan. 

    

162 
Berarti sehari kira-kira 100 
ribu? 

Iya 
    

163 

Itu transport sudah 
termasuk? 

Belum itu transport beda 
lagi, seperti yang saya 
bilang tadi transport itu 
120an. 

 L  Sosial ekonomi 

164 

Lha 100 ribu itu kira-kira 
buat apa? Makan, jalan-
jalan? 

Ya buat jalan-jalan, 
kadang kalau shoping atau 
apa itu malah bisa lebih 
mbak. 

 L  Sosial ekonomi 

165 
Oohh gitu ya, banyak juga 
ya kalu untuk ukuran anak 

Sebulan itu saya khusus 
buat pulsa 150. 

 L  Sosial ekonomi 
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kos. 
Kalau untuk biaya pulsa ni 
misal untuk sms, telpon atau 
langganan BB terus untuk 
biaya internet, sebulan kira-
kira habis berapa?  

166 

Itu buat sms sama telpon? Itu buat modem 50 ribu, 
buat BB 50 ribu, buat sms 
M3 25 ribu, pulsa simpati 
10 ribu, pulsa Mentari 10 
ribu. 

 L  Sosial ekonomi 

167 
150 itu pasti apa kadang-
kadang membengkak?  

Kadang membengkak. 
    

168 
Kalau membengkak bisa 
sampek berapa? 

Ya kadang bengkaknya 
paling nambah 30, 40 ribu 
lah mbak 

 L  Sosial ekonomi 

169 
Banyak juga ya. Tapi itu 
terlapas dari uang mingguan 
eh harian tadi ya? 

Iya  
    

170 

Kalau seminggu ni kalau 
boleh tahu uang jajanmu 
berapa sih? 

Kalau seminggu uang jajan 
saya? Aduh gimana ya 
mbak ya saya jadi malu 
menyebutnya mbak. Ya 
kurang lebih satu lah 

 L  Sosial ekonomi 
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mbak. 
171 Satu minggu ya itu? Iya     

172 
Ee ..tapi itu tetep bisa 
nabung ya? 

Iya mbak 
    

173 

Waahh banyak sekali ya 
uang jajannya kalau untuk 
ukuran anak kos. Kayak e 
boleh ni kapan-kapan saya 
di traktir, mungkin dalam 
satu minggu kalik mungkin 
gratis makan. Kan gitu kan 
rumayan. 

Makan di kucingan situ ya 
mbak ya? 

    

174 

Boleh-boleh juga. Kalau 
misalnya nge mall gitu 
mungkin saya bisa diajak. 

Iya gakpapa mbak 
mungkin kan nanti saya 
bisa nebeng mbaknya. Kan 
saling menguntungkan gitu 
ya. 

    

175 

Occ ini kayaknya untuk saat 
ini pertanyaannya ini aja 
dulu mungkin nanti kalau 
informasi yang aku 
butuhkan kurang gitu 
mungkin bisa menghubungi 
mbaknya lagi? Buat tanya-

Mbaknya emang fakultas 
apa to? 
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tanya  

176 
Saya Psikologi Oohhh skripsi yaa mbak 

ya, angkatan 2000 berapa? 
    

177 
2009 Oo berarti gak salah ya 

kalau saya manggil mbak 
nya itu mbak ya? 

    

178 
Kenapa? Lha kan saya baru masuk 

2010 mbak (tertawa). 
    

179 
Masak? Iya mbak soalnya dulu 

waktu saya lulus SMA itu 
saya kursus dulu. 

    

180 
Dari SMK ya? Iya, saya kursus dulu 

sekitar 1 tahun baru kuliah 
    

181 
Makasih ya mbak buat 
waktunya. 

Iya mbak ati-ati. 
    

 
 
 



 
 

184 
 

HASIL WAWANCARA 
 
Subyek II             Keterangan intensitas: 
Inisial    : GL           * : tidak pernah 
Usia   : 22 tahun          ** : jarang  
Jenis kelamin  : perempuan          *** : sering 
Status   : mahasiswa          **** : sering sekali 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Selamat siang mbak Siang      

2 
Hari ini aktivitasnya 
ngapain aja? 

Tadi habis ngurus KRSan 
ke wali, dosen 

    

3 
Berarti habis dari kampus 
ya? 

Iya 
    

4 Sama siapa tadi perginya? Tadi pergi sama temenku     

5 
Kalau boleh tahu usianya 
tahun ini berapa ya? 

Kalau aku itu kelahiran 91 
berarti 22 

 A  Identitas subjek 

6 
Oh 22, ini sekarang 
mahasiswa? 

Iya.  A  Identitas subjek 

7 Semester berapa? Semester 6.  A  Identitas subjek 

8 
Berat badan mbak sekarang 
kira-kira berapa kilo ya? 

Kalau berat badan itu aku 
sekitar 103. 

 A  Identitas subjek 

9 103? Kilogram ya? Iya     
10 Kalau tinggi badannya? Tinggi badannya 170 cm.  A  Identitas subjek 
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11 170 pas? Pas     

12 
Ini di Semarang kan kuliah, 
tinggal di rumah atau di 
kos? 

Kebetulan di rumah. 
 A  Identitas subjek 

13 

O di rumah. Kalau pagi 
biasanya bangunnya jam 
berapa? 

Tergantung kalau kuliah 
itu bisa jam 5 sudah 
bangun tapi kalau libur 
jam 9 baru bangun. 

 B  Sedentary life 

14 
Kalau yang deket-deket ini? Kalau deket-deket ini ya 

jam 9an jam 10an 
 B  Sedentary life 

15 

Kalau habis bangun 
biasanya ngapain? 

Kalau habis bangun kalau 
ada kegiatan, mandi, siap-
siap tapi kalau gak ya buka 
komputer. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

16 Terus ngapain? Ngenet. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

17 
Lebih sering ada kegiatan 
atau gak ada kegiatan? 

Biasanya lebih sering ada 
kegiatan. 

Aktivitas aktif B **** Sedentary life 

18 
Berarti habis bangun 
langsung siap-siap ya.  

Iya 
    

19 
Siap-siapnya gitu mandi 
gitu? 

Ya mandi ya terus nyiapin 
buat kegiatannya itu.  

Aktivitas aktif B  Sedentary life 

20 
Kalau misalnya ni lagi ada 
waktu luang biasanya kira-
kira ngapain aja? 

Kalau waktu luang 
sih..ee..biasanya aku lebih 
sering bantu-bantu bapak 

Aktivitas aktif dan 
kegiatan  monoton 

B **** Sedentary life 
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ibuku kan kebetulan ada 
kantor sama warung jadi 
lebih sering di sana. 
Cuman kalau lagi gak 
sibuk banget ya aku di 
rumah. 

21 
Bantu di sana itu kerjaannya 
apa ya? 

Itu kebetulan bapakku 
wiraswasta percetakan 
tiket kapal, gitu 

 L  Sosial ekonomi 

22 

Kegiatan di sana?  Kegiatan di sana, aku sih 
lebih ke bagian ngurus 
pajak sama keuangan 
kalau di kantornya. Kalau 
di warung bagian masak.  

Kegiatan monoton 
dan aktivitas aktif 

B **** Sedentary life 

23 

Itu lebih banyak duduknya, 
berdiri atau…maksudnya 
kegiatan fisiknya 

Tergantung kalau lagi gak 
rame ya banyak duduknya 
cuman kalau di sana lagi 
rame aku 
bagian…ee..bagian apa? 
Keluar-keluar ambil tiket 
atau ke mana gitu, jemput 
penumpang gitu. 

Kegiatan monoton 
dan aktivitas aktif 

B *** Sedentary life 

24 
Kalau di tokonya masak itu 
sambil duduk atau berdiri? 

Masak sambil berdiri 
mbak. (tersenyum) 

Aktivitas aktif B *** Sedentary life 
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25 

Eee…kalau misalnya lagi di 
rumah ni lagi belajar atau di 
kos temen lagi belajar. Itu 
posisi belajar paling pewe 
itu gimana? Yang sering 
banget dilakuin pas belajar 

Kalau tempatnya 
memungkinkan aku lebih 
suka tiduran maksud e 
sama tengkurep, pakek 
bantal itu aku lebih pewe 
kalau gak. Kalau gak ya 
di..di meja kayak biasanya 
itu (batuk) 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

26 Berarti duduk ya? He.em     

27 

Terus kalau belajar kira-kira 
sehari bisa berapa jam? Bisa 
juga ngerjain tugas gak 
harus belajar  

(mata melirik ke kanan) 
Kalau ngerjain tugas 
tergantung, ya tergantung 
apa ya..ee..kalau (batuk) 
gampang banget mungkin 
bisa satu jam dua jam 
sudah selesai. Kalau sulit 
banget maksimal bisa 
empat jam lah lima jam an. 

Kegiatan monoton B  Sedentary life 

28 
Kalau di rumah lebih 
banyak buat belajar/ngerjain 
tugas atau buka komputer? 

Lebih banyak buka 
komputer. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

29 Itu belajar atau main game? Semuanya. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
30 Oo ..nyambi gitu ya? Iya      
31 Kalau malem tidurnya jam Kebetulan aku sukanya Kegiatan monoton B  Sedentary life 
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berapa? tidur malem kalau waktu 
kuliah gitu sering tidurnya 
jam satu jam dua gitu baru 
tidur tapi kalau libur jam 
empat pagi baru tidur. 

32 
Oo ..jam empat bagi baru 
tidur? 

Iya 
    

33 

Kalau yang sekarang? 
Deket-deket ini kan lagi SP 
ni, itu tidur jam berapa? 

Kalau ini aku lebih sering 
tidur jam satuan, jam satu 
jam dua an soalnya kan 
paginya aku ada aktivitas 
ya bantuin orang tua tadi. 

Aktivitas monoton B **** Sedentary life 

34 
Terus katanya kalau bangun 
jam empat pagi tadi, 
tidurnya cuman tiga jam? 

Iya 
    

35 

Kalau untuk barang 
elektronik ni, barang 
elektronik yang biasa 
dipakek dalam sehari-hari 
itu apa? 

Barang elekronik itu HP 
pasti, komputer iya. Ya 
cuman itu, sama TV sama 
AC. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

 
Laptop gitu? Laptop jarang. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

36 
Kenapa lebih suka pakek 
komputer? 

Ya lebih nyaman aja. Ya 
sebenarnya lebih nyaman 

 C   
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laptop tapikan karena 
programnya lebih komplit. 

37 

Kalau main game gitu, lebih 
suka pakek komputer apa 
laptop? 

Kalau main game gitu aku 
lebih suka pakek komputer 
karena ya itu tadi karena 
programnya lebih komplit, 
lebih leluasa, lebih 
eee…layarnya juga lebih 
lebar kan, gitu 

Kegiatan monoton B, C  
Sedentary life, 
perkembangan 

jaman 

38 

Ooo …gitu ya. Terus kalau 
misalnya TV gitu, lebih 
suka nonton TV apa main 
game? 

Kalau nonton TV ya 
rumayan kalau misal lagi 
bosen ngegame ya aku 
nonton TV kalau lagi males 
sama acara-acara TV nya 
ya aku ngegame. Jadi ya 
gentian gitu (tersenyum). 

Kegiatan monoton B, C  
Sedentary life, 
perkembangan 

jaman 

39 
Jadi di kamar itu ada TV, 
komputer, laptop, AC, HP. 
DVD ada?  

DVD ada. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

40 

Sering ditonton juga? Kalau DVD jarang, 
tergantung filmnya kalau 
udah sering ditonton 
filmnya ya buat apa 
(memutar kepala). 

Kegiatan monoton B, C ** 
Sedentary life, 
perkembangan 

jaman 
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41 
Jadi kalau di rumah, jarang 
keluar kamar ya? 

Ya kalau lagi sendirian, 
lagi males ke mana-mana 
gitu ya aku di kamar terus. 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

42 
Kalau untuk kesehariannya, 
transportasi yang biasa 
digunakan apa? 

Aku motor, pasti.  
 C  

Perkembangan 
jaman 

43 Pasti ya? Pasti.     

44 
Berarti kamu ke kampus 
juga naik motor ya? 

Iya.  C  
Perkembangan 

jaman 

45 

Kalau misalnya ni dalam 
satu hari atau kepepetnya 
gak pakek HP gak ada TV 
gak ada barang-barang di 
kamar, elektronik gitu 

Ya aku sih gakpapa. 
Perasaan sih pasti bosen, 
sebener e sih gakpapa 
cuman nek aku aku sih 
harus ada temen istilahnya 
buat pencair suasana buat 
ngalihin rasa bosen yang 
penting ada yang buat ajak 
omongan atau kalau gak 
pergi-pergi ke mana gitu. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

46 
Berarti gak masalah ya 
kalau gak ada itu? 

Gak masalah 
    

47 
Kalau manfaat yang di 
dapat dari mungkin HP, TV 
itu kira-kira apa?  

Kalau manfaat sih 
tergantung itu kan pasti 
buat komunikasi terus buat 

 C  
Perkembangan 

jaman 
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browsing-browsing, 
internetan biar gak bosen 
(pilek,batuk). Terus kalau 
TV itu pasti buat nonton ya 
cari-cari informasilah 
cari-cari hibuan kayak 
bertita atau gossip gitu. 
Kalau komputer yang pasti 
buat bikin tugas, buat 
ngegames, juga internetan 
juga cari-cari informasi. 

48 
Eeh itu komputer sama 
internet itu langsung 
koneksi internet ya?  

Iya aku pakek modem. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

49 
Selalu ada ya? Selalu bisa 
diakses? 

Selalu ada. Selalu bisa 
diakses. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

50 

Waah enak sekali. Terus 
kalau ini ya masalah tentang 
pribadi ya tentang kalau 
misalnya ni kamu lagi ada 
masalah, perasaan yang 
biasanya muncul itu apa? 
Misal lagi tengkar sama 
temen atau lagi tengkar 

Kalau perasaan sih 
lebih..ee..lebih pa ya? Aku 
itu orangnya lebih 
cenderung emosional jadi 
kalau ada masalah, ada 
orang lain ganggu gitu 
eee.. aku bawaannya marah 
terus gitu lho. Jadinya 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
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sama orang tua. Perasaan 
yang biasanya muncul apa? 

ee..jadinya ya lebih baik 
aku di kamar gitu ya kalau 
gak kemana gitu, diem. 

51 
Kalau misal  di kamar 
berarti sendiri?  

Sendiri. 
 

Emotional focus 
coping 

D, E **** 
Masalah pskologis, 

coping stres 

52 

Kalau pergi, juga sendiri? Kalau pergi kalau pas ada 
orang lain aku diem, diem. 
Males ngomong, males 
ngobrol gitu lho. 

Emotional focus 
coping, melankoli 
(moody) 

E, F **** 
Coping stres, tipe 

temperamen 

53 

Kadang kalau lagi punya 
masalah itu mengganggu 
aktivitasmu gak? Misalnya 
aktivitas belajarnya atau…  

Tergantung masalahnya 
kalau misal gak terlalu 
berat ya masih bisalah 
buat have fun, buat have 
fun atau bikin tugas masih 
bisa. Cuman kalau udah 
berat banget sampai 
ganggu pikiran itu 
mungkin bisa ada 
imbasnya sendiri pada 
pelajaran, kuliah. 

Masalah berat akan 
mengganggu rutinitas 

D ** Masalah pskologis 

54 

Kalau misalnya punya 
masalah gitu jarang atau 
sering cerita ke temen? 

Kalau cerita sich sering ya 
mungkin cerita, shared, 
sharing-sharing gitu aja 
cerita-cerita, ya mungkin 

Bercerita kepada 
teman 

D ** Masalah pskologis 
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lebih banyak minta saran 
sama solusi. 

55 Sama temen ya? He.em     

56 

Kalau sama orang tua? Kalau orang tua lebih..e.. 
lebih apa ya? Jarang sih 
kalau sharing sama orang 
tua gitu 

 D * Masalah pskologis 

57 

Eee….kalau misalnya ni 
kebetulan kamu lagi punya 
masalah sama temen nah 
kebetulan kamu yang salah 
sih, kira-kira apa yang akan 
kamu lakukan? 

Kalau aku sih biasanya 
ngedeketin orang yang aku 
bikin salah itu terus aku 
tanya kamu kok kayak gitu 
to sama aku terus kalau 
aku yang salah, aku minta 
maaf . 

Problem focus coping E *** Coping stres 

58 
Kalau kayak gitu, ada 
perasaan bersalah gak sih 
pada diri sendiri? 

Ya pastilah 
    

59 

Gitu ya. Mudah memaafkan 
diri sendiri gak kira-kira, 
misalnya kamu menyakiti 
temen deketmu? 

Kalau…tergantung kalau 
dia bisa maafin ya aku bisa 
maafin diriku sendiri. 

Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D ** Masalah psikologis 

60 
Misalnya dia tidak..ee..atau 
mungkin belum bisa 
memaafkan 

Ya aku masih mencoba 
buat minta maaf. 

Simtom depresi 
(merasa bersalah), 
problem focus coping 

D, E ** 
Masalah psikologis, 

coping stres 
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61 

Oo ..gitu, kalau misalnya ni 
kamu lagi jalan-jalan di 
mall nie, lagi jalan-jalan. 
Terus tiba-tiba ada mbak-
mbak yang nabrak kamu 
padahal posisi dia bawa 
minum terus minumannya 
jatuh, tumpah di baju mu. 
Reaksimu, spontan saat itu, 
meskipun kamu gak kenal 
sama mbak nya itu?  

Aku marah 
(menganggukkan kepala).  

 D  Masalah psikologis 

62 

Marahnya dalam bentuk 
apa? Mukul gitu atau kata-
kata? 

Kata-kata, lebih apa ya..? 
eee …mungkin kan aku 
kayak yang tadi aku bilang 
aku kan orangnya 
emosional. Lebih ke 
makian atau aku ya 
pastinya marahlah. 

Problem focus coping E ** Coping stres 

63 
Kenapa? Ya gak terima aja kok dia 

bisa sampek seteledor itu 
gitu lho. 

    

64 
Oohhh..gitu ya? Gak peduli 
itu di tempat umum ya? 

Iya gak peduli 
    

65 Kalau misalnya ni lagi ada Ya yang spontan ya itu Emotional focus E *** Coping stres 
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masalah, hal yang spontan 
dilakuin itu apa? 

tadi, diem, diem terus 
nangis mungkin gitu. 

coping 

66 

Sering nangis ni kalau ada 
masalah? 

Ya kalau udah sampek 
empet banget gak bisa 
cerita sana sini aku nangis. 
Lebih sering di kamar 
gitulah, males keluar-
keluar, males diajak 
ngomong sama orang-
orang rumah. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stres 

67 

Ada hal lain gak 
mengungkapkan kesedihan? 
Misalnya, misalnya corat 
coret atau nulis. 

Eee …kalau aku sih 
biasanya bikin notes, notes 
di laptop itu lho. Ya aku 
ngungkapin semua di situ 
lha nanti tak save, gitu. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stres 

68 
Berarti lebih ke menulis 
cerita di laptop ya gak di 
buku  

He.em..gak mbak udah 
kawak kalau di buku.     

69 
Oohhh gitu ya? Modern kok 
ya sekarang? 

Iya to ya. 
    

70 

Kalau misalnya kamu lagi 
kuliah, tugasnya banyak 
banget, itu yang biasa 
dilakuin apa? Langsung 

Yang pasti aku klasifikasiin 
dulu yang mana istilahnya 
yang mepet, yang lebih 
berat itu yang mana. Buat 

Melankoli (detail)  F *** Tipe temperamen 
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dikerjainkah, Tanya temen 
atau…? 

dari yang berat ke ringan 
terus aku tanya sama 
temen, ini kamu bikinnya 
kayak gimana, step-stepnya 
kayak gimana, aku boleh 
tahu gak? Biasanya kita 
saling sharing gitu lho, 
tanya ke temen, ya udah 
aku bikin dulu, kamu bikin 
dulu nanti kita shared lewat 
email, punyaku kayak gini 
punyamu kayak gimana, 
gitu  

71 

Kalau misalnya ini kamu, 
ini lebih ke orang tua ya. 
Kalau lagi ada konflik 
dengan orang tua, itu kan 
orang terdekat kita ya. 
Tindakan yang biasa 
dilakuin apa? 

Misalnya tindakan itu 
contohnya (tangan 
memainkan tali tas). 

    

72 

Misalnya ada 
kesalahpahaman, misalnya 
kamu sama mama, tindakan 
yang biasanya langsung 

Kalau salah paham sih, aku 
sering ya salah paham 
sama mamaku soalnya kan 
kalau mamaku itu emang 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stres 
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dilakuin itu apa? Terus 
misalnya diemin mama dulu 
atau terus langung ngajak 
mama ngobrol 

wataknya keras dan apa 
ya? Ee …egonya tinggi 
banget dan aku juga tinggi 
jadi kalau salah paham 
keras gitu sering. Ya aku 
pertama yang diperbuat ya 
diem-dieman tapi setelah 
itunya nanti bisa cerita-
cerita lagi kalau gak ya 
nanti di rumah dideketin 
atau gimana gitulah. 
Diajak-ajak cerita, diajak-
ajak shared gitu. 

73 
Biasanya habis konflik itu 
diem dulu ya? 

Diem dulu, ya istilahnya 
buat mendinginkan 
suasanalah. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 

74 

Kalau konflik dengan pacar 
ni? 

Kalau konflik dengan 
pacar sih aku lebih ngalah, 
lebih suka ngalah, soalnya 
apa ya? Eee ..soalnya kan 
kita egonya sama-sama 
tingii banget ya dan lebih 
childis. Aku ngaku kalau 
aku lebih kekanak-kanakan 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stres 
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(tersenyum) dan saya 
ngaku dia lebih…amat 
sangat-sangat kekanak-
kanakan jadi kalau… 

75 

Oohh ..lebih kekanak-
kanakan dari kamu gitu ya? 

Kalau andaikan aku sama 
dia tetep panas-panasan, 
panas dalam arti kata 
emosinya itu panas. Jadi 
malah bubrah, istilahnya ya 
apa ya? Ancur lah 
hubunganku sama dia, jadi 
nanti malah ndak…ndak 
nggenah gitu. Jadi aku 
lebih baik diem kadang 
kalau dia yang salah dia 
yang deketin dulu kalau 
aku yang salah aku yang 
minta maaf, gitu. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 

76 

Dalam kediamanmu itu, 
biasanya kamu di kamar? 

Tergantung yang pasti aku 
menjauh dari dia dan 
dalam kediamanku itu aku 
ya gak diem aja tapi aku 
mikir kalau aku salah aku 
mikir aduh minta maafnya 

Emotional focus 
coping, simtom 
depresi (merasa 
bersalah) 

E, D **** 
Coping stres, 

masalah psikologis 
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gimana ya, caranya 
gimana. Kecuali kalau dia 
yang salah, ya udah tak 
cuekin terserah dia mau 
ngapain . 

77 Di kamar gitu? Enggak     

78 

Sambil nangis gak? Kalau masalah pacar sih 
jarang kalau terlalu berat 
banget ya pasti nangis lah. 
Kalau masih enteng-enteng 
aja, ya sudahlah biarkan 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 

79 
Tapi kalau kuliah tetep 
lancar ya? 

Ya…ya tergantung 
    

80 

Kalau mengurung diri di 
kamar gitu pernah gak? 
Bener-bener gak mau 
keluar, males. 

Oohh jarang 

    

81 Jarang atau gak pernah? Pernah tapi jarang     

82 

Oohh gitu ya. Itu kalau 
masalahnya udah berat 
banget gitu ya terus gak 
mau keluar gitu? 

He.em 

    

83 
Kalau untuk ee… kamu ada 
hobi gak sih? 

Hobi aku ada 
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84 Itu dilakuin tiap apa? Kalau lagi pengen aja     
85 Hobinya apa? Masak     

86 

Oohh masak. Kan ada orang 
ni kalau lagi stress hobinya 
lari, dia bisa lari, frekuensi 
melakukan hobinya lebih 
sering, kalau kamu? 

Kalau aku stress tak bikin 
masak, masakan e gak 
enak mbak.  

Simtom depresi 
(kehilangan minat) 

D *** Masalah psikologi 

87 

Oohh ndak enak? Ngefek 
berarti ya? 

Maksud e masakan nya 
adalah....asinlah…dulu 
pernah bikin. Jadi lagi gak 
mood tak paksain bikin 
roti, bantet hasilnya 
(tersenyum). 

Simtom depresi 
(kehilangan minat) 

D *** Masalah psikologi 

88 

Jadi kalau stress gitu malah 
langsung menghindar dari 
hobi ya? 

He.em aku menghindar 
soalnya ya itu tadi, eman-
eman bahan yang buat 
dimasak malah mubazir. 

Kehilangan minat D  Masalah psikologi 

89 

Oohh gitu ya terus kalau 
selain…tadi kan kalau ada 
masalah katanya diem di 
kamar terus emosional juga 
ya, kadang-kadang marah-
marah terus ada yang terus 
nulis notes. Ada hal lain 

Mengungkapkan emosi 
dengan cara lain? Ya itu 
tadi nangis. 

Emotional focus 
coping, simtom 
depresi (perasaan 
tertekan) 

E, F **** 
Coping stres, tipe 

temperamen 
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gak, jadi kayak 
mengungkapkan emosi ini 
dengan cara lain ada gak? 

90 

Selain itu? Nyanyi mungkin 
atau…. 

Kalau nyanyi…kalau aku 
nyanyi lebih ke….kalau 
orang kan biasanya kalau 
lagi ada masalah kan 
nyanyi lagu-lagu mellow. 
Kalau aku sih enggak sih 
malah tak hindari lagu-lagu 
melow gitu. Kalau aku ya 
apa ya? Yang merubah 
istilahnya yang merubah 
suasana hati sendiri itu lho 
kalau emang aku lagi ada 
masalah ya udah aku 
nyetel..nyetel…nyetel apa? 
Film yang lucu-lucu atau 
searching video yang lucu-
lucu jadinya bisa ngerubah 
emosi sendiri gitu lho. 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stres 

91 
Jadi kalau sedih kalau lagi 
ada masalah malah 
menghindari lagu mellow 

He.em 
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ya? 

92 

Lagu favoritnya bergenre 
apa? 

Kalau aku sih tergantung, 
tergantung mood bisa jazz 
bisa ada apa ya…pokoknya 
yang beet nya cepet gitu 
lho 

    

93 

Ini kalau masalah 
adaptasimu ni, dulu waktu 
masuk ke unika temennya 
banyak yang dari SMA? 

Tmen dari SMA itu ada sih 
banyak cuman kan beda 
fakultas 

    

94 

Itu adaptasimu dulu 
gimana? Kamu yang 
nunggu terus orang lain 
yang dateng minta kenalan 
apa kamu yang dateng 
minta kenalan? 

Kalau aku sih, kalau aku 
ya…kalau aku mulai kenal 
orang pertama kali pasti 
liat orangnya dulu dari 
luar. Istilahnya orangnya 
itu enak enggal diajak 
ngomong kan sudah 
kelihatan dari liar. Itu ya 
aku ihat dulu kalau ada 
kemungkinan enak ya aku 
deketin. Aku ajak…ya aku 
ajak ngobrol sih. 

    

95 
Kamu yang deketin dia apa 
kira-kira orang lain yang 

Aku yang deketin dia. Sanguin (mudah 
bergaul) 

F ** Tipe temperamen 
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deketin kamu dulu? 

96 
Kalau di ingkungan baru 
gitu ya? 

He.em iya 
    

97 
Menurutmu kamu orangnya 
gampang gak sih buat 
beradaptasi? 

Ya lumayan, tergantung 
orang-orangnya juga kan     

98 

Kalau misalnya ni hari 
Minggu, kamu sudah ada 
janji ni jalan-jalan, ya jalan-
jalan, ya nonton. Terus tiba-
tiba mamamu telpon, 
pokoknya kamu harus 
nemenin mama ni ke 
rumahnya nenek. Kira-kira 
apa yang kamu lakukan 
soalnya ni kamu udah janji 
sama temenmu ini udah 
lama banget. 

Ya kalau memang janjinya 
bisa dibatalin sih gakpapa. 
Akusih lebih milih…lebih 
mentingin ke mama sih. 
Tapi tergantung kalau 
andaikan aku dah janji 
sama temen tapi di rumah 
ada mungkin ada mungkin 
kakakku atau siapa bisa 
minta…tolong..dimintai 
tolong, mungkin eee…aku 
lebih bilang mungkin 
cobalah siapa gitu yang di 
rumah yang bisa dimintai 
tolong jangan aku terus, 
gitu. 

Sanguin (mudah 
membatalkan janji) 

F *** Tipe temperamen 

99 
Kalau gak ada orang di 
rumah? 

Kalau gak ada orang, aku 
pulang. 
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100 
Berarti lebih milih nganterin 
mama ya? 

Iya 
    

101 

Padahal kan kamu sudah 
janji sama temenmu ni? 

Ya pasti dia sudah tahulah, 
mbak. Diakan pasti juga 
punya orang tuakan jadi 
tahu rasanya gimana. 

Sanguin (mudah 
membatalkan janji) 

F *** Tipe temperamen 

102 

Oocc dech..berarti langsung 
bilang ke temenmu ya, mau 
nganterin mama gitu? 

Iya. Diakan kebalikannya 
juga gitu kadang-kadang 
kalau dia janji sama aku 
terus ditelpon mamanya ya 
udah…ya udah kita gak 
jadi jalan-jalan atau gak 
jadi kemana gitu juga 
gakpapa. 

Sanguin (mudah 
membatalkan janji) 

 *** Tipe temperamen 

103 

Ooh gitu ya,occ. Nah ini 
soal keluarga ni. Kalau di 
keluargamu ini ada punya 
berat badan yang berlebihan 
juga gak? 

Ada. 

    

104 Kalau boleh tahu siapa? Kakakku      

105 
Ada lagi? Gak, gak ada sih yang 

berlebih cuman aku sama 
kakakku. 

    

106 Sebelas dua belas gitu? Sepuluh dua belas     
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(tersenyum)  
107 Yang sepuluh siapa? Saya     

108 
Oohh kamu..berati 
kakaknya lebih gemuk? 

Iya insyaallah (ketawa) 
    

109 

Memang kalau boleh tahu 
berat badan kakakmu 
berapa? 

Kalau kakakku sih 
cenderung badannya 
pendek kalau mungkin 
ee..kalau tingginya sih 
setahu saya sekitar 165 
berat badannya sekitar 
90an. 

    

110 90? Iya     

111 
Tapi memang relatif pendek 
ya? 

Iya, pendek sekali. 
    

112 Cewek apa cowok? Cewek.     

113 

Oohh cewek. Kalau di 
keluarga ini ada yang sakit 
gak? Kayak sakit jantung 
mungkin, diabetes terus 
misalnya tekanan darah 
tinggi? 

Darah tinggi ada, mamaku. 

 G  Genetik 

114 
Oohh mama tekanan darah 
tinggi. Papa mungkin? 

Papa alhamdulilah sehat.  
    

115 Kakak sehat juga? Kakak itu dia ada asma,     
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ada maag. 
116 Gula gitu berarti bebas ya? Iya bebas.     

117 

Kalau dari keluarga sendiri 
kayak mama, kakak yang 
sakit tadi itu upaya yang 
sudah dilakukan apa? Kan 
kalau misalnya orang sakit 
kan pengen sehat, pengen 
pulih kayak gitu, misal 
berobat atau misalnya apa 
gitu.  

Yang pasti jaga pola 
makan, ya…meskipun kita 
gemuk kan bukan berarti 
kan kita makannya banyak, 
ya mungkin banyak kan 
tapi tetep ada gizinya 
mungkin pakek sayur, 
jangan terlalu kering-
keringan, jangan cuman 
daging-daging tok gitu. 
Atau kalau gak ya 
diusahakanlah makan buah 
gitu meliputi buah-buahan. 

 G  Genetik 

118 

Itu sekeluarga mama, papa, 
kakak, kamu kayak gitu apa 
cuman mama sama kakak 
aja? 

Tergantung mood 

    

119 
Oohh makan itu tergantung 
mood ya? 

Iya (menganggukkan 
kepala). 

    

120 
Apa yang dimakan juga 
tergantung mood 
(tersenyum)? 

Iya. 
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121 

Kalau moodnya lagi banyak 
ini makannya makin banyak 
atau makin sedikit? 

Kalau moodnya lagi bagus 
sih…ya banyak 
(tersenyum,tangan 
menggaruk ke kepala). 

 J *** Pola makan 

122 
Oohh kalau moodnya lagi 
bagus makannya semakin 
banyak? 

Iya. 
 J  Pola makan 

123 
Kalau lagi sedih gitu gak 
doyan makan malah? 

Malah gak doyan makan.  J *** Pola makan 

124 Kamu gitu juga? Iya, ngemil.  J *** Pola makan 
125 Oh kamu suka ngemil? Iya.   J *** Pola makan 

126 

Oohh..kalau kamu sendiri 
suka mengalami keluhan-
keluhan gitu? Misalnya 
nyeri di dada, ada benjolan 
di bagian tubuh tertentu atau 
tekanan darah tinggi. 

Kalau aku sih…kalau aku, 
kalau aku sih e..lebih 
sering keluhan…kalau aku 
kenanya asma juga. Jadi 
kadang-kadang..e..aku 
lebih ke alegi bulu hewan. 
Itu kalau..he.em...aku kan 
juga suka kucing to, jadi 
kadang-kadang kucingku 
tak ciumi atau piye jadi 
kadang kalau ada sesuatu 
yang masuk hidung itu 
langsung ke rumah sakit. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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127 
Langsung? He.em..soal e dada ne 

sesek, gitu..sering. 
 H  

Penyakit yang 
dialami 

128 
Itu asmanya kena gitu ya? He.em..dokter e bilang 

asmanya kena. 
    

129 

Ooo …sudah tahu alergi 
bulu kok masih melihara 
kucing? 

Lha kucingnya imut-imut, 
enak buat bantal juga sih 
(tersenyum, tangan 
mencubit pipi) 

    

130 

Lha..ee..itukan 
kompensasinya kau sering 
masuk rumah sakit? 

Ya gak masuk rumah sakit, 
maksudnya itu sih..kadang 
3 bulan sekali paling gak, 
ya tergantung kondisi 
tubuh juga sih kalau lagi fit 
kucingku tak ciumi juga 
gakpapa sih akunya. Lha 
gak ada yang dicium-cium. 

    

131 
Tekanan darah tinggi gitu? Gak, kalau tekanan darah 

aku malah darah rendah. 
 H  

Penyakit yang 
dialami 

132 
Ooh darah rendah, mungkin 
kalau luka kok gak kering-
kering gitu? 

Oohh gak. 
    

133 
Oh gitu ya..e.. jadi ini 
pernah general chek up gak? 
Kan tahu kalau sakit asma 

Jarang. Gak pernah 
(batuk).     
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terus konsul aja semuanya. 
Pernah? 

134 

Ee … kamu kan sudah tahu 
ni kamu sakit asma kok ya 
tetep melihara kucing? 

Ya itu tadi soalnya dari 
kecil aku emang udah suka 
apa ya? Hewan-hewan 
kayak gitu bahkan dulu tu 
pernah aku punya kelinci 
itu tu kalau dia…ya 
kelincinya itu penurut gitu 
lho, aku tidur dia ikut tidur 
di kamarku gitu kalau tak 
bikin guling gitu dia juga 
manut.  

    

135 

Kucingnya juga d kamar 
ini? 

Gak kucingku juga di 
kantor ini kebetulan kan 
jaga kantor gitu soalnya 
kalau di kamar kan 
kadang-kadang….kadang-
kadang tak bawa pulang. 
Kadang-kadang ya..kalau 
pas drop gitu ya…ya udah 
asma tapi papaku, orang 
tuaku juga udah paham 
kok. Jadi kadang-kadang 
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kalau aku cium-cium 
kucing gitu dimarahi terus 
disuruh jaga jarak sih sama 
kucing yang pasti ya…ya 
diusahakan kucingnya itu 
bersih. 

136 
Oh gitu, mandi rutin gitu? Enggak, kalau mandi dia 

sendiri. 
    

137 Lho? Gak pernah tak mandiin.     
138 Oh gak pernah dimandiin? Nyakar (nyengir)     

139 

Terus usaha lain yang 
dilakukan menghindari biar 
asmanya gak kumat? Misal 
kayak pola makan dijaga. 

Gak kok itu, kena angin 
malem, dikurangi kena 
angin malem. Perjalanan 
jauh gitukan misalnya 
kalau…aku pernah itu luar 
kota semarang sampek 
wonogiri naik…naik motor 
itu kan kalau apa itu? Gak 
pakek sleyer itu kan 
aduh…rasa ne ndak enak-
enak oo blas.   

 H  
Penyakit yang 

dialami 

140 
Kamu juga jaga pola 
makan? 

Tergantung. 
    

141 Ee ..berarti tidak setiap kali Iya.      
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menjaga? 
142 Faktornya apa? Mood.     

143 
Oh yang tadi ya..moodnya 
bagus makannya banyak.  

Iya. 
    

144 
Moodnya jelek makannya 
sedikit. 

Jarang makan malahan 
mbak. 

Simtom depresi 
(kehilangan nafsu 
makan) 

D *** Masalah psikologis 

145 
Kalau ini moodnya lagi 
bangus? 

Iya lagi bagus. 
    

146 Waah? Bahaya berarti mbak.     

147 
Oh bahaya ya. Ini kamu 
tinggal di rumah ya berarti? 

He.em 
    

148 

Di rumah ada siapa aja? Di rumah itu ada aku yang 
pasti orang tua. Kakakku 
kan udah nikah jadi dia 
rumah sendiri. 

    

149 Jadi bertiga ya di rumah? He.em     
150 Ada pembantu? Gak ada.     

151 
Kalau untuk makan 
biasanya kamu beli, masak, 
atau gimana? 

Masak.  
    

152 
Masak sendiri apa mama? Ya tergantung sih kalau 

lagi pengen masak, ada 
pengen apa ya? Ngolah 

Orang tua wiraswasta I, L  
Lingkungan 

(obesitas), sosial 
ekonomi 
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bahan aku masak sendiri 
tapi kan mamaku buka 
warung jadi lebih ke mama 
sih yang masak.  

153 Mama warungnya apa to? Warung makan.  L  Status ekonomi 

154 
Ohh warung makan, kayak 
warteg gitu? 

Iya tapi lebih…iya 
sih..kayak warteg gitu.. 

    

155 Tapi makanan rumahan? Iya makanan rumah.     

156 
Oohh..lebih sering mama ya 
yang masak? 

Iya. 
    

157 
Kalau kamu jangan-jangan 
makan ngambil dari 
warung? 

Iya (mata melotot). 
 I **** 

Lingkungan 
(obesitas) 

158 Oh pantes. Lha terus dari mana?     

160 
Iya..ya..ya kan mungkin 
mama masak sendiri, kamu 
masak sendiri. 

Oh gak, jadi satu. Kalau 
masak sendiri-sendiri kan 
malah repot. 

    

161 
Biasanya yang dimakan apa 
aja? Maksudnya kalau untuk 
makanan. 

Kalau makanan itu yang 
pasti harus nasi.  J **** Pola makan 

162 

Harus ya? Harus..harus nasi. Ya 
soalnya kan jaga, aku juga 
ada maag, maag (pegang 
perut). Maagnya gak begitu 

 J **** Pola makan 



 
 

213 
 

akut sih cuman kalau ada 
maag gitu gak dikasih 
nasikan juga gak enak di 
perut gitu lho. Nasi itu 
pasti terus yang kalau lauk 
pauk itu ya tergantung 
masakan e mamaku juga. 
sih. 

163 

Kalau di sekitar tempat 
tinggalmu ni ada tempat 
makan lain gak selain 
warungmu sendiri? 

Ada. 

    

164 
Apa? Warung makan padang 

ada, warung makan orang 
lain juga ada (tertawa).  

 J  Pola makan 

165 

Relatif banyak atau jarang-
jarang? 

Ya kalau disekitar di 
lingkup tempatku itu ada 
empat tempat itu termasuk 
warung padang itu tadi. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

166 
Kamu tinggalnya daerah 
mana to? 

Pelabuhan.  
    

167 
Kalau misalnya kayak 
frech-frech gitu gak ada ya? 
Kayak frech chiken-frech 

Oh jauh, jauh. 
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chiken gitu? 

168 

Kalau misalnya ni kamu 
lagi ada watu senggang 
terus kamu pingin jalan-
jalan, tempat yang biasa 
dikunjungi itu apa? 

Tergantung mood. 

    

169 

Paling sering dikunjungi? Paling sering 
dikunjungi….ee…aku 
lebih ke…biasanya nonton 
sih.  

Kegiatan monoton B, K *** 
Sedentary life, 

lingkungan 
(sedentary life) 

170 
Ke mall berarti ya? He.em. kalau gak biasanya 

aku cari-cari baju, baju di 
awul-awul gitu lho. 

Aktivitas aktif K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

171 
Di mana, di mana itu? Atas, daerah atas, 

Banyumanik. 
    

172 

Kalau misalnya lagi di mall, 
itu hanya jalan-jalan, nonton 
atau ngapain? 

Kalau jam nontonnya 
masih lama ya makan. 

Kegiatan monoton K, I *** 

Lingkunga 
(sedentary life), 

lingkungan 
(obesitas) 

173 

Makan? Biasanya makan 
apa? 

Kalau aku sih makan lebih 
ke…(mata melihat ke atas), 
itu lho makanan masakan-
masakan lebih ke kayak 
Solaria gitu. Aku lebih ke 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 
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Solaria sih soalnya kan 
kalau di sana harganya 
sudah pas kayak porsinya.  

174 

Banyak ya? Mahal tapi 
banyak? 

Ya. Mahal tapi sesuai, gak 
banyak sih. Sesuai 
maksudnya enak, sesuai 
selera gitu.  

    

175 

Kalau di mall gitu biasanya 
berangkat jam berapa 
pulang jam berapa? 

Kalau jam berapa pulang 
jam berapa kan tergantung 
situasi juga. Kalau aku sih 
maksimal 4-5 jam 
biasanya.  

    

176 

Itu isinya jalan-jalan, 
nonton, makan? 

Kalau nonton mungkin 
sampek 4jam an 5 jam an 
cuman kalau sekedar 
makan, jalan-jalan cuman 
dua jam lah (tangan 
berputar-putar) 

Kegiatan monoton B, I *** 
Sedentary life, 

lingkungan 
(obesitas) 

177 
Lebih suka mana kalau ke 
mall? Jalannya atau 
makannya? 

Makan.  
 I  

Lingkungan 
(obesitas) 

178 
Misalnya ni makan, ni udah 
pesen makan, udah selesai 
nah itu langsung pulang 

Pulang, pulang. Ya kalau 
gak ada tujuan lain 
langsung pulang. 
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atau kongkow dulu? 

179 
Oohh jadi gak ngobrol, 
nongkrong-nongkrong dulu 
gitu? 

Gak, males sih aku kalau 
kayak gitu.     

180 Gak suka nongkrong? Gak.     

181 

Dalam satu hari bisa makan 
berapa kali? Biasanya 
makan berapa kali? Makan 
berat bukan nyemil. 

(mata melotot) Iya makan 
berat itu aku biasanya satu 
kali sih. 

 J **** Pola makan 

182 Satu kali? Iya.     

183 

Itu biasanya pagi, siang, 
sore, malem? 

Itu lebih ke sore jadi sore 
makan sekali langsung buat 
besok lagi (tangan bergerak 
ke depan).  

    

184 
Jadi tadi belum makan? 
Tadi di kantin nyemil? 

Nyemil (tersenyum). 
    

185 

Kalau misalnya pas lagi 
makan ni yang satu kali 
tadi, itu biasanya lauknya 
apa? Yang paling sering 
dimakan selain nasi ni, lauk 
ya. 

Iyalah nasi pokok kok. Ya 
tergantung…tergantung 
masakannya apa kalau ada 
ikan ya aku masak ikan 
kalau ada ayam ya ayam 
kalau telur ya telur. 

 J **** Pola makan 

186 
Kalau yang paling suka 
makan apa? 

Kalau aku sih lebih ke 
fleksibel. Fleksibel kalau 

    



 
 

217 
 

selera ikanya lagi tinggi ya 
makan ikan kalau selera 
ayamnya lagi tingga ya 
ayam kalau gak ya 
nggoreng telur. 

187 
Terus udah? Makannya 
cuman sama itu tok salah 
satu itu?  

Ya sama sayur, sama sayur 
pasti.   J **** Pola makan 

188 

Kalau sayur biasanya sama 
apa? 

Ya kan tergantung 
mamaku masaknya masak 
apa kalau ada kangkung ya 
kangkung kalau lodeh ya 
lodeh, sop ya sop yang 
pasti harus ada sambel. 

 J  Pola makan 

189 
Ohh sambel itu pasti? 
Kenapa? 

Ya kan karena aku suka 
pedes.  

    

190 

Kalau maem gitu harus ada 
nasi, lauk, sambel atau bisa 
lauk tok sama sambel 
atau…? 

Yang pasti harus ada 
sambel sama krupuk.   J **** Pola makan 

191 
Dua hal yang wajib ya? Ooh 
tiga ya sama nasi ya? 

Iya 
    

191 
Kalau masalah lauk sama 
sayur itu fleksibel ya? 

Iya fleksibel. 
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192 

Terus kalau masalah sehari-
hari itu kamu suka ngemil 
apa? 

Kalau nyemil ya…ya 
adanya apa….adanya 
apalah di rumah. Kalau di 
rumah ada cemilannya 
wafer ya wafer kalau ada 
roti-roti….ee..kalau aku 
sih ya suka sukanya yang 
kering-kering dari pada 
yang basah-basah gitu.  

 J **** Pola makan 

193 

Yang basah itu yang kayak 
apa? 

Ya kayak roti basah, 
resoles apa apa, itukan 
basah-basah semua kalau 
kering ya kayak makroni 
apalah kayak citos kayak 
goodtime gitu lah. 

 J **** Pola makan 

194 
Tiap hari pasti ada ya? Gak, gak lah uang dari 

mana (tersenyum). 
    

195 
Itu tu cemilannya ada di 
ruang tamu apa di kamar? 

Kamar (tertawa dan 
mencubit).  

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

196 
Berarti kayak ciki-ciki gitu 
banyak ya di kamar? 

Iya. 
    

197 
Itu hampir setiap hari 
makan atau..? 

Gak…. tiap jam (tertawa).  
    

198 Oohh jadi tiap hari nyemil? Ya kalau…kalau lagi  J **** Pola makan 
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kosong gitu ya nyemil. 

199 

Biasanya kalau nyemil itu 
pas apa? Misalnya sambil 
ngerjain tugas ni sambil 
nyemil sambil 
nyam..nyam..nyam… 

Ya kalau apa ya..kalau 
ngerjain tugasnya…..kalau 
pas nonton TV, pas nonton 
TV jarang sih. Kalau pas 
nonton TV biasanya 
langsung ketiduran soalnya 
ya itu tadi soalnya kalau 
pas nyemil itu gak pernah 
sambil nonton TV. Kalau 
ngobrol, ngegame di 
internet gitu aku lebih 
sering nyemilnya. Kalau 
bikin tugas malah jarang 
soalnya kan…apa 
ya…fokus..iya fokus. Jadi 
untuk cemilannya ya sudah 
nanti. 

Kegiatan monoton B, J **** 
Sedentary life, pola 

makan 

200 
Kalau untuk cemilan favorit 
itu apa? Jenisnya. 

Kalau aku sih krupuk 
udang.  

 J **** Pola makan 

201 Krupuk udang itu cemilan? Iya.     

202 
Biasanya orang buat lauk ya 
kalau krupuk udang. 

Ya kalau aku bisa lauk bisa 
cemilan. Orang taro aja 
bisa buat lauk kok apa lagi 
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krupuk udang (mata 
melotot). 

203 

Kalau untuk minuman ada 
gak yang harus….misalnya 
sukanya kalau tiap hari 
harus minum sofdrink kalau 
gak, gak enak rasanya atau 
teh? 

Gak, gak. Aku sih kalau 
minuman tergantung 
tempatnya. Kalau di rumah 
harus minum air putih.  

 J  Pola makan 

204 

Sehari bisa berapa gelas 
atau berapa botol? 

Kalau aku kan pakeknya 
botoal aqua, aqua botol 
yang 1500 ml itukan 1,5L 
itu ya minimal satu botol 
itu harus habis. 

    

205 Satu hari ya? He.em.     

206 

Ee … kalau misalnya ni 
untuk…ee berarti orang di 
deket kamu kalu di rumah 
kan mama sama papa, itu 
mereka barang elektronik 
yang biasa dipakai apa? Di 
kamar juga ada sama kayak 
kamu gitu? 

Ya..kecuali komputer sih. 
Kalau mamaku tu lebih ke 
TV, HP sama radio, AC 
juga ada.    K  

Lingkungan 
(sedentary life) 

207 
Mama HP nya berapa? Kalau mamaku sih jangan 

ditanya. 
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208 
Berapa? Yang keliatan cuman 2 

yang gak kelihatan 6 
(tertawa). 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

209 
Berarti 8 totalnya? Itu 
dipakek semua? 

Iya. 
    

210 Buat apa? Gak tahu.     
211 Itu benaran dipakek? Dipakek.      

212 
Papa? Papa cuman 2.  K  

Lingkungan 
(sedentary life) 

213 Yang gak kelihatan? Gak..kelihatan semua.     

214 
Itu mama ngisi pulsa gak 
pusing ya ngapalin 
nomornya gak pusing? 

Ya mingkin kalau udah 
bosen, ganti nomor, ganti 
nomor gitu aja. 

    

215 
Tapi 8 itu pasti aktif semua 
ya? 

Iya. 
    

216 

Lebih deket sama mana? 
Mama atau papa? 

Tergantung. Kalau lagi 
pingin curhat gitu sama 
mama kalau lagi butuh 
uang sama papa. 

    

217 
Kalau untuk temen deket ni, 
kamu pasti punya temen 
deket to? 

Ada. 
    

218 
Kalau yang kelihatan, 
gadgetnya mereka gimana 

Gadget maksudnya? 
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sih? 

219 

Gadget misalnya kayak up 
to date banget ni misal HP 
terbaru, ipad atau mungkin 
mecahin rekornya mama 
HPnya lebih dari 8 
mungkin? 

(tertawa) Kalau untuk 
temen deket sih ya kan 
seperti orang sekarang 
kalau gak pakek BB gak 
gaul gitu lho. Banyak sih 
yang pakek BB tapi ada sih 
beberapa temen yang 
punya BB itu buat 
sampingan, istilahnya buat 
kommunikasi dengan yang 
lainnya terus dia punya HP 
lagi buat smsan atau 
gimana cuman pakek 
nomor yang lama. Jadi 
gak..gak yang selalu up to 
date atau gimana. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

220 

Terus kalau temen-temen 
entah temen deket atau 
temen-temen biasa kalau ke 
kampus biasa naik apa? 

Teman tiri (tersenyum). 
Lebih sering naik motor. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

221 
Kalau mama papa kalau 
pergi-pergi juga naik motor?

Tergantung. Perginya 
kemana dulu kalau 
memang…perginya ke luar 
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kota ya naik mobil bisa. 
222 Kalau dalam kota? Tergantung.     

223 
Tergantung semuanya. 
Kalau ujan naik mobil gitu 
ya? 

Iya naik mobil. 
 K  

Lingkungan 
(sedentary life) 

224 

Kalau kepanasan? Gak…kalau ujan emang 
naik mobil. Terus kalau 
mamaku kan biasanya beli 
barang-barang buat 
warung gitu ya biasanya 
naik mobil. Kalau gak ya 
naik motor sendiri-sendiri 
kalau gak ya napa naik 
mobil. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

225 
Ohh gitu ya…kamu penya 
temen deket berapa to? 

Satu. 
    

226 
Deket banget ya? He.em..sampek bosen 

(tersenyum). 
    

227 
Ee .. menurutmu gadgetnya 
dia occ gak? Missal e up to 
date apa gak..atau…? 

Gak. 
    

228 
Kalau ke kampus biasanya 
dia naik apa? 

Tergantung. Tapi lebih 
sering diparapi sama 
temen-temen “miss 
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angkot”. 

229 
Oohh biasanya dia naik 
angkot? Rumahnya mana? 

Rumahnya sama sih daerah 
dr.Cipto, daerah bawahlah. 

    

230 
Tapi naik angkot ya? Naik angkot. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

231 

Kalau kamuni, kamu kan 
punya HP ada TV juga kan 
di kamar, komputer, laptop 
komlitlah, AC dan lain-lain. 
Kamu punya kayak gitu 
dikasih sama mama atau 
papa atau kamu minta atau 
gimana? 

Kalau TV….TV sama AC 
itu udah kayak apa..? Apa 
ya… fasilitas gitu lho. 
Fasilitas TV, AC sama… 
ya pokoknya sebagian 
besar lebih ke fasilitas 
cuman kalau komputer itu 
punyanya pacar. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

232 

Oohh punya pacar, kok di 
rumah?  

Iya kan soalnya pacarku 
sekarang kerja di Semarang 
jadi sekarang dia lebih 
sering tinggalnya di tempat 
kerja papaku gitu lho. Tapi 
komputernya ditaroh di 
kamarku. 

    

233 
Ohh kerjanya di tempat 
papa? 

Iya, sementara. 
    

234 
Kalau HP beli sendiri 
maksud e milih sendiri, 

Milih sendiri tapi uangnya 
dari papa. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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dikasih apa …? 
235 Dua-duanya kayak gitu ya? Yang satunya lungsuran.     

236 
Ooo..lungsuran, dari mama 
ya? 

Gak…dari papa. 
    

237 

Kalau laptop uga milih 
sendiri? 

Kalau laptop itu dulu 
kebetulan dibeliin mama. 
Kebetulan tetanggaku ada 
yang jual second jadi 
dibeliin…dibeli sama 
mama gitu lho.  Istilahnya 
digenteni lah. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

238 

Kalau misalnya kamu beli-
beli gitu tu, kamu tahunya 
dari apa sih? Kamu tahunya 
dari iklan atau dari temen 
atau ikut-ikut mama 
mungkin? HP nya bisa 
banyak atau gimana? 

(tertawa) Kalau ikut-ikut 
mama gak mungkin ya 
karena aku gak punya 
budget segitu banyaknya 
yang pasti kalau aku beli 
barang-barang elektronik 
itu lebih ke spesifikasinya. 
Yang…yang pertama 
spesifikasi kalau emang 
spesifikasinya bagus 
harganya murah ya tak 
ambil kecuali kalau 
spesifikasinya bagus ya 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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mungkin…kalau barang-
barang elektronik kan pasti 
ada kelemahan sama 
keuntungan jadi aku lebih 
ambil…..jadi aku 
bandingin misalnya kayak 
dulu waktu beli HP ini 
(mengeluarkan HP ) aku 
dulu pengen itu…. 

239 
HP nya jenis apa? Ini Samsung…Samsung 

Galaxy Mini yang pertama.
 C  

Perkembangan 
jaman 

240 

Android ya berarti? Iya android. Itu antara 
Samsung sama mamaku 
dulu nawari buat 
Blackberry. Ya aku 
bandingin dong kalau aku 
pakek Samsung untungnya 
apa pakek Blackberry 
untungnya apa terus pakek 
Samsung ruginya apa 
pakek Blackberry ruginya 
apa. Jadinya ya aku lebih 
ke untung ruginya dulu 
baru aku lihat ke harganya 
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gitu lho.  

241 
Ohh gitu ya. Akhirnya 
memutuskan untuk 
membeli? 

Samsung 
    

242 

Kenapa? Karena aku orangnya apa 
ya…..ingin tahunya itu 
tinggi apa lagi kalau buat 
aplikasi. Aku…aku…suka-
suka nyoba aplikasi apa 
lagikan Samsung kan 
aplikasinya….maaf lho 
mbak bukan iklan lho ini 
ya (tangan kanan ke depan) 
aplikasinya kan lebih 
banyak dari pada 
Blackberry itu kan. Kalau 
Blackberry kan paling 
cuman buat bbm an terus 
aplikasinya sedikit terus 
apalah…ters kadang 
signalnya…aahhh (tangan 
kanan bergerak kebawah) 
aku gak..gak begitu interest 
lah sama yang namanya 

 C  
Perkembangan 

jaman 
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Blackberry. Dulu emang 
kayak gitu dan yang satu, 
lebar. Lebar…he.em..kalau 
yang galaksi kan lebih 
slimi terus lebih enak 
throuch screen gitu kan. Ya 
memang sih mungkin 
banyak orang yang bilang 
kalau itu istilahnya ringkih 
atau gimana cuman aku 
lebih suka 
aplikasinya..aplikasinya itu 
lebih..lebih apa? Aku 
pengen nyoba aplikasinya 
itu aplikasi apa gitu. Kalau 
masalah aplikasi iya.  

243 
Jadi lebih ke fungsi ya kalau 
beli-beli apa gitu? 

Iya. 
    

244 

Kalau misalnya lagi 
weekend ni, biasanya kamu 
ngapain sih sama orang-
orang di deketmu? Misal 
kalau di rumah ya sama 
mama papa, biasanya 

Kalau di rumah sih 
biasanya aku ya…ya (mata 
melirik ke kanan) biasa aja 
sih paling cuman ngobrol-
ngobrol, nonton TV, makan 
bareng, udah gitu aja.  

Kegiatan monoton B, K *** 
Sedentary life, 

lingkungan 
(sedentary life) 
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ngapain?   

245 
Ngobrolnya itu sambil 
duduk gitu? 

Kalau gak duduk ya 
tiduran.  

 B *** Sedentary life 

246 
Bertiga gitu? Ya bertiga kadang-kadang 

pacarku nimbrung gitu.  
    

247 

Oohh gitu kayak e sudah 
akrab banget ya? Sering 
keluar gak? Jalan-jalan… 

Keluar jalan? Ya 
tergantung kalau situasi 
rumah lagi memungkinkan 
untuk keluar ya aku  keluar 
kalau gak ya aku di rumah. 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

248 

Ngobrol, tidur…? Ya (alis kanan naik ke atas) 
kadang ngobrol kadang 
tidur kadang kegiatan 
bantu-bantu gitulah. 

Kegiatan monoton, 
aktivitas aktif 

B *** Sedentary life 

249 

Bantu-bantu apa? Kan 
weekend? 

Lha iya bantu-bantu, tetep 
buka. Ya kalau masalah 
pertiketan itu kan harus 
tiap hari 24 jam 7 
minggu…eehhh…7 hari 24 
jam. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

250 
Berarti papamu gak pernah 
libur? 

Gak pernah.  
    

251 
Kerja terus? Minggu gitu 
buka? 

Iya kecuali hari besar itu 
Idul Fitri aja. Kalau 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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semacam imlek, natal, 
tahun baru itu gak. 

252 

Jadi setuhun libur 1x ya 
berarti, eehh…2x? 

Ya….selama 
hari…ee…hari itu aja 
selama Idul Fitri itu aja. 
Soalnya kebetulan juga kan 
karyawan kita kan juga 
muslim semua. Jadinya kan 
lebih fleksibel gitu lho. Ya 
ada sih yang nasrani tapi 
kita juga kasih kelonggaran 
ke dia.  

    

253 

Kalau misalnya ni kamu 
lagi kuliah, kuliahnya itu 
pagi sama siang, jeda kuliah 
ngapain? 

Kalau ada tugas aku lebih 
bikin tugas .  K **** 

Lingkungan 
(sedentary life) 

254 

Di mana? Ya kalau gak di kampus ya 
di kos temen. Atau kalau 
gak aku dateng ke kos 
temen numpang istirahat 
atau gimana. 

 K *** 
Lingkungan 

(sedentary life) 

255 
Tidur ya? He.em (menganggukkan 

kepala). Atau kalau gak ke 
perpus sama temen-temen 

Kegiatan monoton K **** 
Lingkungan 

(sedentary life) 
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juga di sana juga kalau 
gak baca-baca, bikin tugas 
ya tidur. 

256 Oohh di perpus tidur? Iya.     

257 
Lebih seringan mana? Bikin 
tugas atau numpang tidur di 
kos temen? 

Numpang tidur. 
Kegiatan monoton K **** 

Lingkungan 
(sedentary life) 

258 Numpang tidur? Iya.     

259 

Kok memilih tidur kenapa? Ya kan biar fresh gitu ya 
dari pada kuliah keduanya 
bosen terus aku tinggal 
tidur di kelas kan malah 
gak enak to sama 
dosennya. 

    

260 

Oohh ya tadi, menyinggung 
sedikit tentang 
kebiasaannya ya. Kamu itu 
rutin olah raga gak?  

Kalau olah raga sih kayak 
yang berat-berat kayak 
fitness, buat lari pagi itu 
jarang. Lebiihh 
eee…jarang sih…dulu 
pernah..berhenti.  

    

261 
Dulu pernah? Ikut club 
gitu? 

Iya, ikut member lah.  
    

262 
Sekarang udah berapa lama 
berhenti? 

Satu tahun (ketawa). 
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263 

Ohh udah satu tahun? 
Berarti udah lama banget 
ya? Ada perubahan gak 
yang dirasakan, badannya 
lebih enteng mungkin? 

Kalau buat hari pertama sih 
sih mungkin hari hari 
pertama emang pegel-
pegel, pegel semua 
kan….maksudnya buat 
menyesuaikan kan cuman 
buat hari-hari berikutnya 
enak sih.  

    

264 

Kok gak berlanjut? Soalnya kan waktu itu aku 
sama temen dan aku belum 
akrab sama orang-orang 
sana dan kebetulan orang-
orang sana itu lebih dewasa 
gitu lho. Jadi aku 
sulit…sulit apa ya? Buat 
ngobrol gitu kok ketok e 
aku gak nyaman ya 
sedangkan aku di 
tempat…di suatu tempat 
yang orang yang tak ajak 
ngobrol itu gak nyaman, ya 
udah aku gak nyaman. 

    

265 
Terus akhir e keluar ya? 
Gak ikut lagi? 

He.em berhenti. 
    



 
 

233 
 

266 

Ohh ya ni ngomong-
ngomong soal keluarga lagi. 
Maap ya rada mlencar 
soalnya tadi lupa tanya.  
Eehhh…kamu ini berarti 2 
bersaudara? Kamu 2 
bersaudara? 

He.em. 
Kalau aku sih sebenernya 
tu aku itu anak tunggal, 
kakakku itu anak angkat.      

267 

Oohh gitu. Kalau orang tua 
ini bekerjanya…kalau papa 
di kantor selama 24 jam 
selama 7 hari? 

Ya enggak, kalau 24 jam 
sih enggak cuman kan kita 
kantornya memang buka 
selama 24 jam cuman kan 
yang karyawannya itu ada 
sift-siftannya juga. Gitu 
lho. Jadi papa cuman 
ngecek-ngecek aja. 

    

268 
Kantormu di…ee..kantormu 
sama rumah jauh? 

Gak sih kalau jalan kaki 
cuman 5 menit. 

    

269 
Kalau jalan kaki cuman 5 
menit? 

(menganggukkan kepala) 
    

270 
Kalau tokonya mama berarti 
serumah? 

Sebelahan sama kantornya 
papaku.  

    

271 
5 menit juga ya? Gak..kalau…kalau…apa? 

dari toko ke rumah apa dari 
kantor ke rumah? 
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272 
Dari toko ke rumah. Kalau dari toko ke rumah, 

ya 5 menit. 
    

273 

Eee…kalau misalnya ni, 
kamu kan setiap saat naik 
motor ya mau ke kampus, 
kemana-mana naik motor. 
Seminggu ini budget buat 
beli bensin berapa? 

Kebetulan kan rumahku 
daerah bawah jadi kan 
kalau naik itu kan cukup 
menguras bensin juga itu 
sekali naik itu 10 ribu. 

 L  Sosial ekonomi 

274 

Sekali naik 10 ribu, belum 
turunnya? Berarti 20 ribu? 

Ya gak, udah naik turun 
(tertawa). Ya kan kalau 
udah sampek di kampus 
kan ya gak di kampus aja 
to ya paling makan keluar 
daerah Tembalang atau 
keluar ke Sampangan 
ngapain gitu, itu kan juga 
keluar tenaga motornya 
(tangan menapuk lantai). 
Apa lagi juga bawa beban 
kan, kasihan. Sehari 10 
ribu. 

    

275 Sehari 10 ribu ya? He.em.     

276 
Kalau misalnya ni dalam 
satu hari juga ni kira-kira 

Ya kurang lebih 30 ribu. 
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kamu ngeluarin duwit 
berapa sih? Buat jajan, buat 
jalan, buat makan, buat beli 
minum, nyemil mungkin 
beli kentang? 

277 
Satu hari? He.em (menganggukkan 

kepala) 
    

278 
Sehari uang sakunya juga 
segitu? 

Enggak. 
    

279 
Kalau boleh tahu sehari 
uang sakunya berapa? 

Sehari itu aku 40 ribuan.  
    

280 
Sehari 40 ribuan? Kira-kira 
mendekati 50 kah? 

40 50an. 
    

281 
40? Lebih sering 40 atau 
50? 

50 mbak (tersenyum). Uang saku per hari 50 
ribu. 

L  Sosial ekonomi 

282 
Berarti itu tadi harusnya 
bilangnya 50an. 

Ohh gitu ya (tertawa). 
Oohh ya udah, ya kan saya 
malu mbak.  

    

283 Seharinya 50 ribu ya? Iya.     
284 Kalau hari ini juga 50 ribu? Enggak.     
285 Berapa? 20.     

286 
Lho kok cuman 20? Habis 
dong buat beli bensin. 

Lha kan gak keseringan 
lagian ini tadi aku juga 
pakek notor temenku kok. 
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Jadi bensin urusannya dia. 

287 

Ohh gitu, kalau duwit 50 ini 
biasanya sisa apa kurang? 

Tergantung kebutuhan 
kalau kebutuhan hari itu 
banyak ya kurang tapi 
kalau lagi gak banyak 
pengeluaran ya sisa.  

    

288 
Kalau sisa ditabung? Tak buat besoknya lagi 

(tersenyum).  
    

289 

Buat jajan besoknya lagi? (tertawa) Ya gak..ya buat 
besok kalau ada 
pengeluaran mendadak gitu 
kan enak, gak perlu ke sana 
ke sini, gitu lho.  

    

290 

Kalau untuk biaya pulsa 
sms, telpon terus biaya 
internet gitu kira-kira 
sebulan habis berapa kalau 
untuk pulsa sms. 

Kalau sms sih aku per 
minggu itu 10 ribu.  

 L  Status sosial 

291 
Per minggu 10 ribu? He.em. sms, telpon. Sms, 

telpon 10 ribuan lah. 
 L  Status sosial 

292 

Kalau untuk internet? Kalau internet aku pakek 
bulanan 50. Jadi satu 
bulan itu kurang lebih 100 
ribu. 

 L  Status sosial 



 
 

237 
 

293 
Untuk pulsa sms, telpon 
sama internet? 

He.em. 
    

294 
Ee ..kayaknya ini aja yang 
mau ditanyain. Ee ..makasih 
banyak ya bantuannya. 

Iya sama-sama. 
    

295 

Besok kalau mungkin kalau 
aku masih butuh informasi 
bolehkan aku bertanya lagi? 

Eee ..ya nanti diusahakan 
ya mbak ya. Tergantung 
waktunya kalau ada waktu 
ya tak bantu.  

    

296 Makasih ya. Iya.      
 
 
 
 



276 
 

HASIL WAWANCARA 
 

Subyek III             Keterangan intensitas: 
Inisial    : SL           * : tidak pernah 
Usia   : 22 tahun          ** : jarang  
Jenis kelamin  : perempuan          *** : sering 
Status   : mahasiswa          **** : sering sekali 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Selamat pagi mbak. Selamat pagi.     

2 
Tadi dari mana aja? Eee …gak kemana-mana 

sih baru mandi aja. 
    

3 
Oh gitu ya. Kalau boleh 
tahu ni usiamu tahun ini 
berapa? 

Ee ..22.. ya (tangan 
menunjuk ke atas).  A  Identitas subjek 

4 
Berarti sekarang 
pendidikannya… 

Pendidikannya lagi proses 
S1. 

 A  Identitas subjek 

5 Ohh sedang kuliah ya? Iya sedang kuliah.     
6 Kuliah di mana? Kuliah di Unika.     

7 
Kalau boleh tahu berat 
badanmu  saat ini berapa 
kilo? 

Oohh sekarang berat 
badannya 89,5.  A  Identitas subjek 

8 
Kalau tinggi badannya 
berapa cm? 

Tingginya kira-kira 153. 
 A  Identitas subjek 
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9 
Kamu ini kan di Semarang 
kuliah. Kamu ini kos apa 
tinggal di rumah? 

Tinggal di rumah. 
 A  Identitas subjek 

10 Rumahnya daerah mana? Daerah Majapahit.     

11 
Terus kalau bangun pagi 
biasanya bangun jam 
berapa? 

Bangun pagi itu jam 5 
terus mandi gitu mbak. Aktivitas aktif B  Sedentary life 

12 
Terus habis mandi 
biasanya? 

Siapin sarapan adek terus 
nganter sekolah.  

Aktivitas aktif B **** Sedentary life 

13 Masak gitu ya? Iya. Aktivitas aktif B **** Sedentary life 

14 

Kalau misalnya ni kamu 
lagi ada waktu luang kalau  
lagi jeda kuliah atau lagi 
libur gitu biasanya 
ngapain? 

Kalau misalkan jeda kuliah 
aku jajan. Nek misalkan 
lagi libur itu aku ya…di 
rumah aja, nonton TV, 
main komputer gitu mbak. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

15 

Kalau pergi sama temen 
gitu sering apa gak? 
Misalkan kalau lagi ada 
waktu luang.  

Jalan-jalan sama temen 
jarang kok mbak soalnya 
eee…mendingan uangnya 
tak tabung aja. Aku lebih 
seneng nonton TV, gratis 
kok mbak (tersenyum). 

Kegiatan monoton B  Sedentary life 

16 
Kalau misalnya ni kamu 
lagi belajar atau ngerjain 
tugas, posisi paling pewe 

Kalau lagi ngerjain tugas 
itu ya komputer (kedua 
tangan bergerak ke depan) 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
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itu gimana? duduknya ada senderan 
terus kanan minumanku 
kiri cemilan (kedua tangan 
bergerak ke kana kiri). 

17 Itu di rumah kayak gitu ya? Iya sih.     

18 

Kalau belajar atau ngerjain 
tugas di rumah sehari bisa 
berapa jam? 

Kalau ngerjain 
tugas…misalnya ngerjain 
tugas 1 jam ya mbak, 
tugasnya 30 menit, 30 
menit internetan. 

Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

19 

Kalau ngerjain tugas ni, ka 
nada tugas kelompok ni, 
kadang-kadang ngerjain 
bareng temen di mana? 

Di rumahku. 

    

20 
Terus ngumpul-ngumpul 
gitu ya? 

Iya. 
    

21 
Biasanya ngerjainnya di 
lesehan atau di meja 
bareng-bareng?  

Lesehan di lantai di rumah 
itu gak ada meja kok mbak. Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

22 
Jadi duduk di bawah gitu 
ya? 

Iya. 
    

23 
Terus biasanya kalau tidur 
malem jam berapa? 

Malem tidurnya jam 
setengan 9, jam 9. 

 B  Sedentary life 

24 Sudah tidur jam segitu? Sudah tidur.     
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25 

Eee …kalau masalah 
barang-barang elektronik 
ni biasanya dalam sehari-
hari itu kamu pakek apa 
aja? Misalnya kayak HP, 
TV atau apa? 

Sehari-hari? Aku pakeknya 
HP iya, TV, computer. 
Kalau misal komputer aku 
duduk ya mau di kasur 
makeknya laptop gitu.  

Kegiatan monoton B, C **** 
Sedentary life, 
perkembangan 

jaman 

26 
Kalau DVD gitu ada? Ada cuman kalau nonton 

DVD kalau liburan aja. 
Gak sering. 

 C ** 
Perkembangan 

jaman 

27 
Kalau laptop sama 
komputer itu langsung 
akses internet ya? 

Iya ho.o. 
    

28 
Terus kalau ada barang 
elektronik lain di rumah? 

Ee …yang ada di rumah? 
    

29 

Iya yang biasa dipakek. Yang biasa dipakek ada 
ipod terus DVD ada tapi 
jarang dipakek. Apa 
ya….(mata melirik ke 
kanan) ada sih alat olah 
raga yang buat itu lho 
mbak massage yang buat 
perut (tangan memegang 
perut), kaki kayak gitu.  
Jadi bisa sambil nonton TV 

 C  
Perkembangan 

jaman 
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terus bisa perutnya goyang-
goyang gitu lho mbak.  

30 
Kalau kulkas? Ada di 
rumah? 

Ada, he.e kulkas. Iya ya 
mbak elektronik. Radio 
ada. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

31 
Magic com mungkin? Magic com terus speaker di 

kamar. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

32 

Oohh di kamar ada 
speaker? 

Terus ada kipas angin. Duh 
alat elektronik banyak 
mbak, sampek bingung 
(tangan menggaruk 
kepala). 

 C  
Perkembangan 

jaman 

33 
Terus kalau masalah alat 
transportasi ni, biasa yang 
digunakan sehari-hari apa? 

Motor. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

34 
Ke kampus naik motor? Naik motor.  C  

Perkembangan 
jaman 

35 
Terus biasanya ke mana 
aja? 

Ke kampus ke gereja. 
Udah. 

    

36 
Nganter adek? Iya nganter adek sekolah, 

itu aja mbak. 
    

37 
Kalau misalnya ni dalam 
satu hari tiba-tiba gak ada 
barang elektronik itu tadi 

Suwung mbak. Gak tahu 
mau ngapain soalnya ya 
biasanya aku sama 

Kegiatan monoton B,C *** 
Sedentary life, 
Perkembangan 

jaman 
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kira-kira yang kamu rasain 
apa? Gak ada HP gak ada 
kulkas gak ada TV gak ada 
yang lainnya. 

barang-barang elektronik 
itu. Soalnya aku orangnya 
males keluar rumah sih 
mbak, males panas, debu 
dah gitu jerawatan. Aduh 
pusing nanti mbak. 

38 

Emang manfaat barang 
elektronik yang kamu 
pakai itu apa to? 

Ya buat nemeni aku, ya itu 
tadi karena aku kan males 
kepanasan. Gitu ya jadi di 
rumah TV itu sangat 
membantu mbak. 

Kegiatan monoton B,C **** 

 
Sedentary life, 
Perkembangan 

jaman 

39 

Kalau HP ni, dari HP 
manfaat dari HP yang 
kamu rasain apa? 

Ya misalkan apa…? Kalau 
temen-temen mau buat 
tugas ya aku suruh temen-
temen ke rumah aja. 
Soalnya aku males keluar 
kok mbak. Nah itu fungsi 
HP, ngubungi temen-
temen, mereka lagi apa 
terus gitu-gitulah mbak. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

40 
Kalau…tadi ada laptop ya? 
Fungsinya sejauh ini? 

Buat tugas sama itu 
deeng…nonton di you 
tube. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

41 Kalau komputer? Komputer sama. Paling  C  Perkembangan 
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tambahannya ya ngegame 
sih mbak. 

jaman 

42 Ohh.. suka ngegame ya? Suka ngegame. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

43 

Kalau misalnya ni 
kulkas…kulkas kayak di 
rumah itu biasanya 
makanannya di dalamnya 
seputar apa aja sih? 

Ohh…di situ ada sosis, ada 
nugget, ada apa…? Itu 
yang daging di kaleng itu 
apa sih namanya mbak? 

 J ** Pola makan 

44 

Sarden? Ya sarden…kadang-
kadang mama suka beliin 
kornet. Jadi tu….ee…soal 
e aku seneng banget makan 
daging kok mbak. Kalau 
makan tapi gak pakek 
danging itu rasanya kayak 
belum makan gitu. 

 J **** Pola makan 

45 

Kalau ada tadi Iphone ya? 
Itu buat apa? 

Kalau itu buat dengerin 
musik, fungsi utamanya sih 
mbak soalnya aku seneng 
musik. Ya itu aku tu 
seneng duduk diem, 
dengerin musik terus 
sambil ngelamun kayak 
gitu seneng kok mbak 

Kegiatan monoton B,C **** 
Sedentary life, 
Perkembangan 

jaman 
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(tertunduk). 

46 

Suka ngelamun? Suka mbak soalnya ya…ya 
jarang keluar sih mbak 
jadi kalau mau mikir ya 
tahu-tahu ngelamun gitu, 
sendiri sambil dengerin 
musik.  

Kegiatan monoton, 
emotional focus 
coping 

B,E *** Sedentary life, 
coping stres 

47 

Terus kalau ini…eee…ini 
sedikit masalah pribadi 
ya…kalau misalnya ni 
kamu lagi ada masalah. 
Misalnya ni kamu lagi 
tengkaran sama temen atau 
sama adek, biasanya 
perasaan yang muncul itu 
perasaan yang kayak 
gimana? 

Kalau lagi tengkaran, 
pertama kali itu ya sedih 
ya mbak yak ok bisa to aku 
sampek tengkaran gitu. Ya 
kecewa kenapa to orang 
gak ngerti aku 
(menunduk). Gitu mbak. 

Simtom depresi 
(perasaan sedih) 

D *** Masalah psikologis 

48 

Terus kalau misalnya ni 
kamu lagi ada masalah itu 
kira-kira itu ganggu 
aktivitasmu gak? 

Ohh ya mbak , misalkan 
kayak aku berantem sama 
adekku di rumah 
berantemnya cuman 
setengah jam, pagi pula itu 
satu hari aku bisa galau 
mbak. Soal e aku mikirin 

 D ** Masalah psikologis 
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kok bisa to aku berantem 
sama adekku, gitu mbak 
(tangan kanan mengepal). 

49 

Perasaannya waktu itu 
gimana? 

Iya sedih, kok adekku itu 
tega banget gitu lho sama 
aku terus ya binggung 
soalnya mau baikkan 
dianya ya kayak gitu. Jadi 
ya dengerin musik aja 

Simtom depresi 
(perasaan sedih), 
emotional focus 
coping 

D,E *** 
Masalah psikologis, 

coping stres 

50 
Sambil ngelamun ya? Iya, mikir gitu lho mbak. Emotional focus 

coping 
E *** Coping stres 

51 

Kalau masalah relasimu 
dengan teman, kalau 
misalnya kamu ada salah 
sama temen, berbuat salah 
sama temen itu 
perasaannya gimana? 

Kalau aku berbuat salah 
sama temen itu aku 
rasanya bersalah banget 
gitu mbak. Apa…eee 
(diam lama) aku kan gak 
mau kalau temen itu punya 
salah sama aku, lha nek 
misalkan aku salah sama 
temen itu ya rasane piye 
gitu lho mbak. Sedihlah 
pokoknya mbak. 

Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D *** Masalah psikologis 

52 
Terus habis itu biasanya 
ngapain kalu udah 

Ya aku berusaha minta 
maaf, aku sms. Misalnya 

Problem focus coping E *** Coping stres 
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melakukan salah sama 
temen. 

orangnya gak mau maafin 
ya minta maaf terus gitu. 
Ketemu gitu mbak, jelasin 
sebenernya gimana. 
Pokoknya ya minta maaf 
dulu. 

53 

Kamu orangnya mudah 
memaafkan diri sendiri gak 
sih kalau kayak kasus yang 
tadi kamu buat salah sama 
temen. 

Sejauh ini sih gak ya mbak 
soalnya..ee….(terdiam 
lama dan menunduk) apa..? 
aku orangnya gak mau ada 
salah gitu mbak. Jadi nek 
misalkan aku marah 
tu..(diam), kenapa to kok 
bisa salah gitu lho mbak. 

Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D *** Masalah psikologis 

54 

Banyak berfikir ya, mikir 
kenapa kok kamu salah? 

Iya mbak mikir. . .ini kok 
bisa kayak gini gitu 
soalnya setiap hal kan 
pasti ada sebab akibatnya 
to mbak. Padahal aku 
sudah berusaha, gitu mbak. 

Melankoli  F *** Tipe temperamen 

55 

Kalau misalnya temenmu 
ini sudah maafin kamu, 
perasaan itu terus muncul 
atau hilang seketika? 

Masih…masih terus 
walaupun dia sudah 
maafin bilang udah 
gakpapa tapi masih duh 

Merasa bersalah 
(simtom depresi) 

D, F *** 
Masalah psikologis, 

tipe temperamen 
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aku tu dah buat salah sama 
dia. Jadi kayak kertas gitu 
lho mbak kalau udah 
diremukin kan ya gak bisa 
balik lagi, mulus lagi, gitu. 

56 

Oohh gitu ya. Terus kalau 
misalnya ini kamu lagi 
jalan, jalan-jalan di mall 
terus tiba-tiba itu ada 
mbak-mbak yang nabrak 
kamu posisi dia minuman 
ya alhasil minumannya 
tumpah to di bajumu. 
Reaksi yang muncul saat 
itu apa kira-kira. Kamu gak 
kenal sama mbak-mbaknya 
ini. 

Eee ….reaksi pertama 
yang muncul itu pengen 
marah kalik ya tapi ya gak 
bisa marah, soalnya kan 
itu tempat umum, malu. 
Jadi ya pura-pura aja, ya 
mbak gakpapa, gakpapa ya 
padahal itu sebenernya 
sebel apa lagi kalau baju 
putih (tangan kanan 
mengepal lalu memukul 
tangan kiri). Waduh itu 
nyuci nya susah, gitu 
mbak. 

Melankoli (sulit 
mengungkapkan 
emosi) 

F *** Tipe temperamen 

57 
Tapi sebernya pengen 
marah? Tapi karena malu 
jadi diem aja? 

Iya mbak..ya berusaha 
mengiklaskan.     

58 
Jaim gitu ya? Jaim..soalnya tempat 

umum coba kalau berdua 
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doang…waahh…hajar 
langsung (tangan 
mengepal) 

59 

Oocc..ooccc. Kalau 
misalnya kamu lagi ada 
masalah kayak tengkaran 
tadi. Nah tindakan yang 
kamu lakukan apa untuk 
melampiaskan misal e 
sedihmu mungkin, 
jengkelmu, marahmu. 

Dengerin musik mbak, 
dengerin musik di kamar 
kadang tu eee…kalau 
misalkan masalahnya berat 
aku tu di kamar, mikir, 
nangis gitu mbak. Terus 
nyetel-nyetel musik yang 
galau-galau gitu mbak. 

Kegiatan monoton, 
emotional focus 
coping 

B,E **** 
Sedentary life, 
coping stres 

60 
Oo kalau lagi sedih 
dengerinnya malah lagu 
galau ya? 

Iya supaya nangis mbak 
soalnya biar keluar 
emosinya gitu lho mbak. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 

61 

Kalau kamu dengerin 
musik gitu kamu lebih suka 
duduk atau sambil 
berkegiatan to? 

Lebih suka duduk. He.e 
sambil mikir gitu lho mbak 
soalnya mau ngapain juga 
bingung mbak, udah salah, 
gitu mbak.  

Kegiatan monoton, 
simtom depresi 
(lamban) 

B,D *** Sedentary life, 
masalah psikologis 

62 
Kalau misalnya suka nulis 
atau corat coret gitu? 

Gak..soalnya tulisanku 
juga jelek. 

    

63 
Oohh gitu. Jadi ke nangis? Iya nangis, meluk guling. 

Kadang-kadang kalau 
misalkan aku bener-bener 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 
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gak tahan itu tu mukaku 
tak tutupi bantal terus aku 
teriak gitu mbak (tangan 
menutupi wajah). 

64 
Di kamar ya? Iya tapi pintunya tak kunci 

biar orang, keluarga yang 
lain itu gak tahu. 

    

65 
Jadi kamu lebih suka di 
kamar menyendiri gitu ya? 

Iya.  
    

66 

Kalau misalnya ni soal 
kuliah, kamu ini lagi 
banyak tugas, tuganya 
banyak banget. Hal yang 
kamu lakuin apa sih? 

Kalau tugasnya banyak, hal 
pertama yang aku lakuin 
itu, apa..? kenapa to kok 
dosen kasih tugas banyak-
banyak, itu dulu.  

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stres 

67 

Oohh itu dipikirin duluya? He.e…(menganggukan 
kelapa) baru tugas yang 
gampang dulu yang 
susahnya nanti. Nanti 
kalau misalkan yang susah 
gak kelar-kelar, minta 
tolong teman gitu. 

Problem focus coping E *** Coping stres 

68 
Kamu kalau misalnya 
minta toong ke temen itu 
tanya atau langsung minta 

Tanya cara bikinnya lah 
mbak, kan gengsi masak 
suruh bikinin. 
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dibikinin? 

69 

Ini kalau misalnya kamu 
lagi…..ini masalah konflik 
dengan orang tua ini. 
Misalnya konflik dengan 
mama, berselisih paham. 
Ini yang biasa kamu lakuin 
apa? Mama kan mungkin 
orang terdekat kita ya. 

He.e…(menunduk ke 
bawah) waktu itu aku 
pernah ribut sekali sama 
Emama mbak. Ya itu tadi 
mama kan orang terdekat 
ya mbak sesama 
perempuan pula, sampai 
rebut besar itu mbak. Aku 
pernah lari dari rumah. 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stres 

70 

Lari? Enggak jadi aku itu aku 
pernah pergi dari rumah 
diem-diem. Diem-diem gak 
ya….?(diam) enggak waktu 
itu aku nangis di kamar, 
masuk kamar dulu. Pintu 
kamarnya tak kunci, aku 
nangis. Tapi ditungguin 
mama tu gak buka-buka 
pintunya. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 

71 

Padahal berharap mama 
dateng? 

Padahal berharap mama 
dateng gitu, minta maaf. 
Eehh gak dateng-dateng 
juga, ya udah aku keluar 

Emotional focus 
coping 

E ** Coping stres 
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mama lagi di depan TV, 
pintunya tak banting terus 
aku pergi. Eeehhh ternyata 
gak dicari-cari juga.  

72 Terus? Terus pulang (tersenyum).     

73 
Terus sampek rumah? Sampek rumah malah 

dimarahi, gitu mbak. 
    

74 

Dimarahi karena pergi itu 
tadi, gak pamit? 

Iya dimarahi…malah 
tambah dimarahi gitu lah 
mbak. Heran aku..ya 
udahlah aku diem aja, di 
kamar gitu mbak. 

Kegiatan monoton, 
emotional focus 
coping, murung 

B,E, F **** 
Sedentary life, 

coping stres, tipe 
temperamen 

75 

Terus masalahnya 
diselesaikan gak tu? 

Enggak, lha mau apa? Mau 
nyelesein gimana? Lha 
ngomong sedikit salah lagi. 
Ya udah lah mending 
didiemin aja lah mbak, 
nanti juga selesai sendiri. 

 D  Masalah psikologis 

76 
Kalau kamu ni…kamu ada 
adek kan? 

Ada mbak. 
    

77 

Itu kalau kamu lagi 
tengkaran sama adek itu 
lebih banyak kamu yang 
marah atau kamu ngomeli 

Oohh iya mbak, aku ngalah 
aja soalnya kalau aku 
ngelawan juga nanti 
adeknya tambah ngelawan. 
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adekmu atau gimana? Jadi ya udahlah nanti juga 
ada balasannya (mengelus 
dada). 

78 
Jadi kalau lagi tengkaran 
sama adek kamu lebih 
ngalah ya? 

Iya. 
    

79 

Ngalahmu itu dalam 
bentuk apa? Diem atau 
gimana? 

Eee..kalau dianya udah 
mulai marah ya diemin 
ajalah mbak. Ya itu tadi 
soalnya aku tu orangnya 
gak seneng, apa….? 
Eee…orang marah kitanya 
balik marah, gitu. Gak bisa 
mbak, nanti yang ada 
malah berantem, parah 
nanti. Kalau dia marah 
kitanya diem kan ya nanti 
selesai sendiri.  

Melankoli (sulit 
mengungkapkan 
perasaan) 

F *** Tipe temperamen 

80 
Ooh gitu ya. Oocc..occ. 
kalau kamu ini ada hobi 
apa gak ya? 

Ada mbak. 
    

81 
Hobinya apa kalau boleh 
tahu? 

Karena aku seneng di 
kamar jadi dengerin musik 
mbak. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
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82 Sambil? Sambil tiduran. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
83 ee… itu hobinya ya? He.e.     

84 

Kalau misalnya ni kamu 
lagi ada masalah ni, 
hobimu ini kira-kira 
frekuensinya semakin 
meningkat atau semakin 
menurun? 

Oohh semakin meningkat 
soalnya ya….menurutku 
musik itu memberi 
inspirasi kok mbak. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stres 

85 

Oohh gitu, contohnya? Contohnya lirik-lirik musik 
itu lho mbak…kan aku lagi 
males…aku dengerin aja 
lirik-lirik musiknya yang 
memberi semangat. Wooh 
nanti jadi semangat gitu 
mbak. 

    

86 
Kalau kamu suka musik 
apa sih? 

Aku seneng musiknya pop 
kok mbak. 

    

87 

Kalau misalnya ni…lagi-
lagi kalau kamu lagi ada 
masalah. Kamu lebih 
sering..ee..lebih duluan 
mana, kamu sedih, nangis 
di kamar atau langsung 
menghadapi masalahnya 

Gak bisa ngajak ngomong 
orang kok mbak, mesti aku 
tak pendem sendiri kok 
mbak. Soalnya masalah itu 
terjadi karena aku 
(menunduk).  Misalnya aku 
gak cari masalah, gak 

Simtom 
depresi(merasa 
bersalah), emotional 
focus coping, 
melankoli (sulit 
mengungkapkan 
emosi) 

D, E, 
F 

**** 
Masalah psikologis, 

coping stres, tipe 
temperamen 
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itu? Ya mungkin langsung 
ngajak orangnya mungkin, 
langsung sms mungkin. 

berbuat salah, pasti orang 
itu gak akan marah sama 
aku. Jadi gimana 
gitu…(diam) kenapa kok 
ini bisa salah. Aku itu salah 
apa? Jadi ya mending 
benahi diri sendiri dulu lah 
mbak. 

88 

Jadi kalau kamu lagi ada 
masalah, kamu larinya 
lebih duluan ke nangis, di 
kamar dengerin lagu gitu 
ya? Dari pada langsung 
ketemu orangnya? 

He.e dari pada langsung 
ketemu orangnya. Jadi 
mending aku benahi 
sendiri yang menurutku 
bener. 

Simtom depresi 
(merasa bersalah) 

D *** Masalah psikologis 

89 

Terus ini…untuk 
pengungkapan emosi 
sendiri. Kamu paling 
nyaman itu ngungkapin 
emosi itu lewat apa? 

Aku mengungkapkan 
emosi…karena aku tu gak 
pernah terbuka sama orang 
ya mbak. Kalau ada 
masalah ya mendingan aku 
ngerenung sendiri, 
dengerin musik galau, 
nangis sendiri, jadi kalau 
misalnya 
ditanyain…..harus ke 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 
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orang mbak? 

90 

Gak. Mungkin nyanyi? Ya nangis aja mbak, lha 
nanti kalau nyanyi 
kedengeran aku nangis 
mbak. Kalau nangis kan 
bisa ditutupi bantal. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 

91 

Ooocc..oocc..ee 
misalnya…ee menurutmu 
kamu seorang yang 
memiliki adaptasi yang 
bagus gak sih. Misalnya 
kamu lagi lagi di 
lingkungan baru kayak 
misal dulu pas kita jadi 
mahasiswa baru waktu 
PTMB gitu. Lebih sering 
mana, kamu yang 
nyamperin yang nyamperin 
orang buat diajak kenalan 
atau kamu yang nyamperin 
orang dulu buat diajak 
kenalan?  

Eee…mendingan aku yang 
disamperin ya mbak 
soalnya nanti kalau aku 
nyamperin aku disangka 
SKSD, disangka caper, 
disangka banyak-banyak 
deh mbak mendingan aku 
diem. Nanti kalau ada 
orang ngajak ngobrol nanti 
aku ajak ngobrol lagi. 
Itupun kalau misalkan dia 
ngajak ngobrolnya gak 
banyak ya aku juga gak 
bakalan banyak omong. 
Nanti aku dibilang cerewet, 
jadi ya kalau misalkan dia 
udah bener-bener enak 
sama aku baru aku enak 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F ** Tipe temperamen 
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sama dia mbak. 

92 

Jadi kalu lebih seringnya 
diajak orang buat kenalan 
ya? Dari pada ngajak orang 
kenalan. 

Iya bener-bener. 

    

93 

Kalau oleh tahu kok kamu 
kayak gitu kenapa sih? Kan 
kalau kamu punya temen 
banyak kan enak tu kan, 
kamu yang jak kenalan 
mereka dulu gitu. 

Kenapa ya mbak..ya 
mungkin karena aku gak 
suka keluar rumah itu ya 
mbak jadi gak gak punya 
banyak temen. Dari kecil 
kok mbak  sama mama 
emang dilarang keluar 
rumah.  Soalnya aku dulu 
tuh sering jatuh orangnya. 
Jadi kakinya itu luka-luka, 
jadi sampek sekarang udah 
pewe aja lah di rumah. 
Makanya elektroniknya 
yang dibanyakin. 

Melankoli (citra diri 
rendah/minder) 

F *** Tipe temperamen 

94 Ooo…buat temen ya? Iya.      

95 
Gantinya temen manusia 
ini ya temen barang ya? 

Iya tapi temenku di 
facebook banyak lho mbak.

    

96 
Tapikan gak pernah 
ketemu kan? 

Nah itu dia mbak (tertawa). 
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97 

O ya ni…kalau misalnya ni 
hari minggu kamu udah 
ada janji pergi jalan-jalan 
sama temenmu ni, dah 
lama janjinya tapi tiba-tiba 
ni mama telpon, kamu 
harus pulang ni pokoknya 
nganterin mama ke rumah 
nenek. Ni kira-kira kamu 
giman ni, kan bingung ni 
nganterin mama apa pergi 
sama temen? 

Nganterin mama dululah 
mbak soalnya kan aku suka 
di rumah jadi ya yang 
paling deket sama aku ya 
keluargaku. Ya 
temenku…nanti tak bilang 
aja, nanti tak susul lagi. 
Pulang dulu nanti pergi 
kapan-kapan soalnya kan 
mama lebih penting, gitu 
mbak. 

Melankoli (memberi 
fokus pada orientasi 
utama) 

F *** Tipe temperamen 

98 
Sekalipun sudah janji lama 
tapi tetep ya? Mama lebih 
penting? 

Ow tetep..mama lebih 
penting.     

99 
Mama nomor satu ya? Mama nomor satu, 

keluargaku nomor satu 
pokoknya. 

    

100 

Oocc…kalau sekarang 
masalah keluarga ni, tanya-
tanya sedikit masalah 
keluarga. Ini di keluargamu 
ini ada yang memiliki berat 
badan berlebih gak sih? 

Kalau berat badan 
berlebih….semuanya 
berlebih kok mbak cuman 
adekku tu diet gitu. Papaku 
ya gendut, mama ya 
gendut, aku ya gendut, 

 G  Genetik 
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adekku ya gendut cuman 
adekku diet jadi bisa turun 
sampek 20 kilo gitu. 

101 
Emang adiknya ada 
berapa? 

Adikku ada tiga cuman 
yang dua terakhir itu kecil-
kecil badannya. 

    

102 

Ooaalaahh…penurunan 
kali ya? 

He.e..nomor satu sama dua 
itu gendut banget nah 
adekku yang nomor dua itu 
yang diet. 

    

103 

Kalau keluarga ini ada 
memiliki penyakit tertentu 
gak? Jantung mungkin. 

Papa itu diabetes kalau 
waktu itu papa pernah 
komplikasi diabetes, TBC 
sama apa gitu karena 
waktu itu stress. Terus 
mama kolesterol. 

 G  Genetik 

104 
Terus papa mama 
ni….ee…tapi kalau adik-
adik sehat ya? 

Adik-adik sehat cuman 
akunya aja yang asma.  H  

Penyakit yang 
dialami 

105 

Kalau khusus papa mama 
ni, kalau papa mama kan 
tahu kalau ada sakit 
tertentu nah itu ada gak hal 
atau usaha yang dilakukan 

Ya…soalnya itukan papa 
pernah diabetes sampek 
masuk rumah sakit. Jadi tu 
he.e….jadi dia (diam) itu 
ngurangi makan. Kalau 

 G,I  
Genetik, lingkungan 

(obesitas) 
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mereka biar sembuh, biar 
sehat gitu. 

sekarang kan diabetesnya 
sudah berkurang jadi ya 
ngurangi makan atau apa, 
olah raga, badmintonan 
gitu lho mbak. Kalau dulu 
sering ngonsumsi obat 
soalnya kalau dulu itu 
makannya papa gak kira-
kira kok, masak somai aja 
pakek susu. 

106 

Hah…somai pakek susu? Iya papaku tu gitu, somai 
pakek susu terus nasi 
goring campur duren. 
Kayak gitu-gitu kok mbak. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

107 
Maksud e makan nasi 
goring sama duren? 

Enggak…dicampur, 
katanya enak. Soalnya 
papaku dari desa mbak. 

    

108 

Masak to? Ya 
ampun..emang itu masakan 
dari mana itu? 

Bener. Eee… soalnya 
papaku tu emang sukanya 
semuanya dicampur-
campur. Papaku itu gak 
suka kayak makanan pizza, 
KFC segala itu gak suka. 

    

109 Tapi sekalinya makan Sekalinya makan itu aneh-  I  Lingkungan 



299 
 

dahsyat ya? aneh kok. Pokoknya 
sekalinya makan itu harus 
manis. 

(obesitas) 

110 
Oo…suka manis papa? He.e tapi ya itu kalau 

sekarang kena diabetes. 
    

111 

Oohh gitu, ini kan papa 
diet makan..ee.. itu papa 
diet dokter apa ngurang-
ngurangi sendiri? 

Tadinya karena sakitnya 
udah parah makanya 
disaranin diet dokter nah 
dari diet dokter itu 
diterusin. 

    

112 
Oohh gitu, kalau mama 
sendiri? 

Mama gak ngapa-ngapain 
kok. 

    

113 

Minum obat? Oohh enggak soalnya 
kolesterolnya gak sampek 
yang parah banget, minum 
obat juga enggak. 

    

114 Diet gak mama? Enggak.     

115 
Biasa aja ya? Biasa aja (tersenyum) 

mungkin karena belum 
parah kali mbak. 

    

116 Lho jangan sampek to ya. Iya.     

117 
Kalau kamu sendiri ni 
pernah ini gak, misalnya 
jeri di dada atau luka tapi 

Eee…karena katanya kalau 
diabetes itukan bisa 
turunkan mbak dan itu 

 H  
Penyakit yang 

dialami 
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gak kering-kering, ada 
sakit-sakit tertentu gitu 
gak? 

biasaya silang. Turunnya 
itu biasanya silang karena 
papaku, akau anak 
pertama, perempuan pula 
jadi turunnya ke aku. He.e 
jadi ya takut kena 
diabetesnya papa. 

118 
Ini udah gejala atau baru 
takut aja? 

Belum. 
    

119 
Kalau bisa ya jangan ya? He.e tapi papa ini udah 

khawatir dengan berat 
badanku. 

    

120 
Tapi sama sekali gak ada 
keluhan ya? 

Gak ada cuman asma aja 
sih mbak. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

121 

Ohh kamu asma? Dari kecil tapi papa tu 
sekarang mulai bilang 
karena aku tu kegendutan 
gitu mbak, gak banyak 
gerak jadi sering sesek 
nafas karena lemaknya 
banyak. Katanya gitu. 

 B,H **** 
Sedentary life, 
penyakit yang 

dialami 

122 
Ooh katanya gitu, katanya 
papa gitu. Ee…ini kamu 
pernah general chek up 

Gak pernah e mbak, itu 
mahal e mbak, gak mampu 
bayar. Kasihan ya mbak 
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gitu gak sih, misalnya 
mungkin memeriksakan 
asma secara intens gitu? 

(mengusap mata) 

123 

Ooo ..kalau papa sudah 
pernah ada inisiatif gak, 
ayo kamu chek up ke 
dokter. 

Enggak soalnya saya juga 
takut sih mbak sebenarnya 
kalau penyakitnya ternyata 
mematikan semua apa gak 
stress nanti mbak. 

    

124 
Kan gak ada salahnya 
dicoba nanti diobati. 

Gak deh mbak pokoknya 
asal rasanya sehat, jalan aja 
deh mbak. 

    

125 

Kalau untuk sakit asma 
sendiri ini ni, sering 
kambuh atau gimana? 

Iya sering kambuh mbak 
apalagi kalau aku sudah 
makan banyak dari pagi 
sampai malem mesti 
malemnya gak bisa tidur. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

126 
Kenapa? Eee…gak tahu sesek nafas 

aja. 
    

127 

Oohh gitu, terus kalau udah 
sesak nafas minum obat? 

Iya minum obat tapi 
kadang abis obat diminum 
itu gak bisa langsung lega 
mbak, duduk dulu, nonton 
TV sambil bener-bener lega 
mbak. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 
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128 Baru tidur ya? Baru tidur.     

129 

Itu dilakukan di kamar atau 
di mana? 

Iya di kamar mbak soalnya 
di kamar itu ada TV, ada 
speaker dah lengkap semua 
mbak. Kalau ada AC lagi, 
mungkin aku gak akan 
keluar kamar mbak 
(tertawa). 

 C  
Perkembangan 

jaman 

130 
Untungnya gak ada AC 
dan semoga papa gak kasih 
AC. 

(tertawa) 
    

131 

Inikan kamu tinggal di 
rumah ya? Di rumah ada 
siapa aja? 

Di rumah aku, ada adik-
adikku sama orang tua 
mbak. Gak ada lagi yang 
lain. 

    

132 
Jadi tinggalnya berenam 
ya? 

Ya berenam, betul. Wah 
mbaknya pinter 
matematika ya. 

    

133 

Oh ya to ya. Kalau untuk 
makan sehari-hari ni 
biasanya masak, beli atau 
gimana? 

Mama tu masak cuman tu 
jajannya ya keceng padahal 
udah masak ada tempe, 
kangkung, nasi goreng, 
telur dadar tapi ya tetep 
telpon KFC gitu-gitu 

 I,J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 
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mbak. 

134 

Delivery gitu ya? He.e misalkan adikku 
bilang, ma..mau burger 
McD, ditelpon. Padahal 
ada masakannya ya 
akhirnya masakannya 
kebuang malem mbak. 

    

135 

Eemmm…meski udah 
masak tetep jajan ya? 

He.e jadi yang makan itu 
cuman papa soalnya papa 
diabetes. (tertawa) Jadi kita 
gak makan masakannya 
mama, minta jajan aja 
nanti dibeliin. Orang ada 
yang lewat aja, tukang 
bakso sama tukang mie 
ayam dua-duanya 
dipanggil kok mbak. 

 I,J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

136 

Emang kalau delivery gitu 
biasanya delivery apa aja? 

Ya semua sih mbak 
asalkan semua bisa 
dianterin semua dianterin 
sih mbak. 

    

137 
Contohnya? Ya KFC pernah, pizza 

pernah, mie Jakarta 
pernah, pernah pempek-

 I *** 
Lingkungan 
(obesitas) 
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pempek, apa lagi ya mbak? 
Pokoknya kalau kita makan 
di resto, pulang gereja gitu 
kita minta nomor telponnya 
mbak (tangan bergerak ke 
depan) supaya bisa 
dianterin gitu mbak 
soalnya males keluar gitu 
ya mbak ya, panas. 

138 
Iya, semarang kan panas 
ya. 

Iya, entar kalau item 
gimana mbak? 

    

139 
Itu setiap minggu bisa 
berapa kali itu delivery 
makanan? 

Tiap hari mbak asalkan 
kepingin, minta pasti 
dikasih mbak.  

 I,J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

140 
Ooo…kayak e boleh ya 
besok kapan-kapan saya 
main ke sana? 

Aduh boleh deh mbak..tapi 
bayar ya mbak (tertawa).     

141 

Kalau di sekitar rumahmu 
ini ada kayak toko-toko 
makanan gitu gak sih? 
Misalnya restoran atau 
resto-resto. 

Ada sih dibelakang itu 
banyak ada mie ayam, ada 
mie jawa, bakso, banyak 
mbak. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

142 
Kalau kayak makanan yang 
cepat saji ada gak? 

Cepat saji..? eee.. ada di 
depan itu ada steak, ada 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 
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bakso malang Cak Man itu 
lho mbak, nah itu..itu. 

143 
Oohh enak itu. Iya enak ok mbak, aduh 

jadi pingin jadinya. 
    

144 

Yang lainnya ada lagi gak? Yang lainnya gak ada, 
paling deket itu ya Java itu 
lho mbak. KFC itu lho 
mbak. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

145 Oohh KFC Java? He.e     

146 
Java juga komplit kok yang 
lain juga ada. 

He.e (tersenyum) ada 
Istana Mie, aku ya sering 
kok nelpon Istana Mie kok. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

147 

Ooh ya? Occ..ee.. kalau 
misalnya ni kamu lagi ada 
waktu senggang, lagi 
pingin jalan-jalan biasanya 
tempat yang dituju itu 
mana? 

Mall mbak karena banyak 
makanannya mbak 
(menepuk tangan). Coba 
kalau misalkan aku pergi 
ke mana ya? Tempat 
wisata itu, apa itu isinya 
gak ada apa-apa, panas, 
isinya outbond doank, 
makanannya cireng apa 
gak enak kok mbak. Enak 
ke mall, ACan jalannya 
gak jauh-jauh eh udah 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 
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nyampek Istana Mie, eh 
ada Hypermart, eh beli 
baju gitu mbak. ACan enak 
pokoknya mbak. 

148 
Kalau mall yang paling 
disukai yang mana? 

Semua asalkan AC nya 
dingin. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

149 
Ya iyalah AC pasti dingin 
to ya. 

(tertawa) Ya itu. 
    

150 

Kalau misalnya ni kamu ke 
mall ni, niatnya kan tadi 
cuman jalan-jalan biasanya 
mampir-mampir gak sih? 
Nonton mungkin, makan 
mungkin? 

Ee iya pasti mbak soalnya 
kalau ke mall itu cuman 
liat-liat itu gak mungkin, 
ngadem tok gitu. Kalau ke 
mall itu mesti kudu makan. 
Kalau gak makan itu 
rasane piye gitu lho mbak. 
He.e gitu jadi kalau ke mall 
kudu banyak duwit sih 
mbak. Mesti makan. 

 I,J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

151 

Kan ada mama? Nah itu kalau ke mall mesti 
bawa mama, nah itu 
(tertawa). Kalau nonton 
jarang kok mbak aku gak 
seneng nonton di bioskop 
kok mbak, mendingan aku 
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beli DVD nya setel di 
rumah. 

152 
Hemat ya? He.e bisa sambil ngemil, 

gitu mbak. 
 J **** Pola makan 

153 

Kalau makan yang paling 
suka, yang paling sering 
dikunjungi itu mana? 

KFC mbak, aku seneng 
ayamnya itu gede-gede, 
kulitnya banyak, sodanya 
juga. Apalagikan sekarang 
ada yang ayamnya besar 
dua, minumnya gede 
itu…eehhh…eesss…enak
mbak. Kentangnya juga 
enak, aku seneng KFC 
daripada McD kok mbak. 

 I,J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

154 
Ohh gitu ya? Berarti kalau 
kamu lagi makan KFC gitu 
pesennya yang ayam dua? 

He.e buat aku sendiri lho 
itu mbak, nasinya satu, 
kentangnya satu. 

 I,J  
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

155 

Softdrinknya yang large? Softdrinknya yang large, 
itu buat aku sendiri. Kalau 
misalnya rame-rame sama 
keluarga itu pesennya yang 
bucket, nah ayamnya yang 
kecil-kecil itu buat adikku 
lah pokoknya. 

 I,J  
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 
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156 
Soalnya masih kecil-kecil 
ya jadi jatahnya yang kecil-
kecil? 

He.e itu dia mbak, aku 
yang besar-besar aja.     

157 

Oocc…kalau dalam sehari 
ni kira-kira bisa makan 
berapa kali? 

Ee.. makannya sih sedikit 
sih mbak aku, aku tu 
makan dua kali, pagi sama 
siang cuman ngemilnya itu 
lho mbak. 

 J ** Pola makan 

158 
Emang suka ngemil ya? Iya, ngemil mie ayam itu 

lho mbak. 
 J ** Pola makan 

160 
Mie ayam itu ngemil? Iya, lha apa isinya? Cuman 

dikit gitu tok kok mbak. 
    

161 
Perut orang Indonesia kok 
ya kalau gak nasi itu 
ngemil kok ya? 

Betul (mengacungkan 
tangan ke depan).     

162 

Kalau di rumah biasa yang 
dikonsumsi apa? Cemilan-
cemilannya. 

Cemilannya…yang ada di 
rumah mbak. Adanya 
brownies ya dimakan, 
adanya nugget ya digoreng 
sambil nonton TV. 

Kegiatan monoton B,J **** 
Sedentary life, pola 

makan 

163 Nugget itu dimakan? Lha kecil-kecil kok mbak.     

164 
Gak lauk itu? Enggak, nugget kasihi saos 

dah kayak cemilan kan itu 
mbak. Sambil nonton TV, 

 J ** Pola makan 
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nonton FTV itu siang-
siang…waahhh…sosis 
digoreng kasihi saos sambil 
nonton TV gitu mbak. 

165 
Kalau cemilan kayak chiki-
chiki gitu, gak? 

Chiki mama jarang beliin 
soalnya aku batuk terus 
asma gitu lho mbak. 

    

166 
Biskuit-biskuit? Biskuit? Aku gak seneng 

biskuit kok mbak, seret. 
    

167 
Tapi kalau brownies? Waah enak banget mbak, 

bikin….enaklah pokoknya. 
    

168 

Kalau mama yang lagi 
masak di rumah ni, itu 
biasanya yang dimasak apa 
aja sih? 

Yang dimasak to mbak, ya 
sayur, ya tempe, ya ayam 
gitu mbak. 

    

169 

Kalau mama udah masak 
ni, kamu lebih sering 
maem masakannya mama 
apa makan di luar? 

Jajan. 

    

170 

Oohh meskipun mama 
udah masak tetep jajan? 

Iya soalnya ya itu 
ya…walaupun 
masakannya mama enak 
tapi ya itu..senang jajan 
kok.kalau sehari jajan 

 I,J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 
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rasanya aneh kok mbak. 

171 

Kalau jajan ya kayak tadi 
ya makanan kayak KFC 
gitu-gitu ya? 

He.e. ya yang paling sering 
kalau misalkan lagi gak 
bisa telpon ya yang lewat 
di rumah, banyak juga 
yang lewat di rumah. 

    

172 Bakso, mie ayam? He.e     

173 

Kalau untuk minuman 
sendiri kamu ada minuman 
yang harus diminum gak 
sih? Misalnya kalau sehari 
gak minum soda itu 
rasanya aneh atau sehari 
gak minum teh itu rasanya 
aneh. 

Eee… itu lho mbak…aku 
tu sehari itu pengen minum 
in lho…apa? (mengecap 
mulut) yang merk baru itu 
lho mbak yang murah 
cuman 3000 itu lho mbak. 

    

174 

Be cola? Nah itu, itu tu aku seneng 
banget minuman itu mbak. 
Itu pokoknya di rumah itu 
harus ada itu. 

 J ** Pola makan 

175 

Soda kan itu? Iya. Aku pulang 
sekolah..pulang kampus 
kalau gak ada itu di kulkas 
aku sering bilang “ma 
mana to minumanku” gitu. 
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176 
Oo jadi kalau di kulkas 
juga selalu sedia be cola 
ya? 

He.e apalagi sekarang ada 
yang rasa baru mbak yang 
kayak sprite itu lho mbak. 

    

177 
Yang ijo itu ya botolnya? Nah itu tapi aku lebih 

seneng yang coca colanya 
kok . 

 J ** Pola makan 

178 
Ohh gitu, tapi itu be cola 
bukan coca cola. 

(tertawa) Iya mbak yang 
3000 ribu itulah pokoknya 
mbak. 

    

179 

Biasanya sehari habis 
berapa botol? 

ee.. kalau misalkan 
aku..ee..sambil nonton 
sambil buat tugas gitu bisa 
sampek empat sih mbak. 

 J ** Pola makan 

180 
Empat sehari? He.e lah gak kerasa kok 

mbak, seger banget 
soalnya. 

    

181 Apa lagi kalau dingin ya? He.e     

182 

Oocc…kalau misalnya ni 
kayak mama papa, adik-
adikmu ni mungkin temen-
temenmu, gadgetnya 
mereka gimana sih yang 
biasa mereka pakek? 

Ohh kalau misalkan mama 
papaku gadgetnya jelek 
mbak, HP bekas kita 
(tertawa) 

    

183 Jadi anaknya beli baru Nah iya soalnya mama     
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sisanya ke mama papa gitu 
ya? 

papa mau pakek apa? Mau 
buat apa? Gak bisa, 
twitteran gak bisa, dikasihi 
smartphone gak bisa, mau 
buat apa? Lha wong cuman 
buat sms tepon gitu doank. 
Kasihi Iphone eman-eman. 

184 
Mending buat kalian ya 
Iphonenya? 

Mending tak pakek 
Iphonenya, bisa buat 
twitteran. 

    

185 
Kalau udah jelek baru 
kasih mereka ya? 

Nah gitu mbak. 
    

186 

Kalau untuk penggunaan 
TV mungkin, penggunaan 
elektronik yang ada di 
rumah ni mama papa sama 
adik gimana? Kayak kamu 
yang suka nonton TV atau 
… 

Ee ..jadi kalau di rumah 
TV di setiap kamar itu ada. 
Kamar mama ada, kamarku 
ada, kamar adikku yang 
nomor dua ada, di ruang 
tamu juga ada. Tapi 
memang TV paling besar 
itu di ruang tamu, nah TV 
di ruang tamu ini jarang 
dinyalain soalnya pasti kita 
nontonnya di kamar 
masing-masing, gitu. 

 C  
Perkembangan 

jaman 
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187 

Ee ..kalau papa, mama 
papa juga pakek laptop 
kayak gitu? 

Ohh.. gak. Mama papaku 
dari desa kok mbak jadi 
gak begitu ngerti cara 
pakek laptop. Paling 
papaku pakek komputer 
cuman word doang buat 
kantornya doang. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

188 
Oohh papa kerja di kantor 
ya? 

Iya. 
    

189 

Kalau adik sendiri, 
pemakaian laptopnya? 

Ohh ya adikku pakek 
komputer nah papa itu 
beliin komputer satu anak 
satu.  

Kegiatan monoton K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

190 
Laptopnya? Laptopnya baru aku sama 

adikku aja sih. 
 K  

Lingkungan 
(sedentary life) 

191 

Yang nomor berapa? Yang kuliah yang nomor 
dua. Nah itu mereka pasti 
ngegame kalau di depan 
komputernya apalagi di 
internetkan game nya 
banyak. 

Kegiatan monoton K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

192 
Ooh game online? He.e pakek wifi soalnya 

mbak. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

193 Ohh di rumah pakek wifi? He.e     
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194 
Enak sekali ya? He.e pulang sekolah pasti 

pada ngegame. 
Kegiatan monoton K  

Lingkungan 
(sedentary life) 

195 
Ohh gitu, adik yang nomor 
berapa itu? 

Semua sih tapi rata-rata 
tapi adiku yang nomor tiga 
ini senengnya nonton TV. 

    

196 Kayak kamu ya? He.e     

197 

Kalau untuk temen-
temenmu sendiri, 
gadgetnya giman ni? 

Temen-temenku..?(diam, 
menunduk) Aku gak 
pernah merhatiin mereka 
kok mbak soalnya kan 
emang aku jarang deket 
sama temen-temenku. Ya 
paling…tapi sekarang 
mulai banyak kok yang 
punya smartphone kok 
mbak. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

198 

Oo ..smartphone kok ya? 
Terus biasanya selain 
pakek smartphone temen-
temenmu pakek apa lagi? 

Pakek apa ya mbak? 

    

199 

BB mungkin? Android, 
Ipad? 

Iya ya. BB itu banyak 
banget, padahalkan BB 
mahal ya mbak aku aja gak 
mampu beli BB. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 



315 
 

200 

Tapikan HP mu lebih 
bagus dari BB. 

Iphone itu banyak juga 
yang pakek, padahal 
Iphone mahal banget 
harganya kok banyak yang 
beli ya mbak. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

201 

Terus Ipad gitu mungkin? Nah Ipad tu…aku sampek 
bingung mereka beli Ipad 
itu buat apa ya mbak. 
Menurutku Ipad itu 
fungsinya ya kalau mau 
presentasi, dosen tu butuh, 

    

202 
Kan biar kece. Nah..kalau kita mau buat 

apa? 
    

203 
Buat kece-kecean. Waduuuh.. kalau bolehlah 

nanti aku mau minta buat 
ngegame. 

    

204 
Ohh gitu ya biar lebih 
komplit gitu di kamar. 

Nah..ketok e…. 
    

205 
Pa.. dibeliin AC apa Ipad? Nah itu bener-bener 

soalnya aku nyari AC 
kalau ke mall tok (tertawa). 

    

206 
Oh gitu…kalau misalnya di 
rumah kamu paling kedet 
sama siapa? 

Mama. 
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207 

Sama mama ya? Kenapa? Soalnya..karena mama 
paling sering di rumah sih 
mbak gak pernah pergi 
kerja. 

    

208 

Terus mama kalau di 
rumah ngapain? 

Ya abis masak, nonton TV 
terus tidur siang, mandi 
sore, seterika baju terus 
tidur malem (tersenyum). 

Kegiatan monoton K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

209 
Ohh setiap hari kayak gitu 
ya? 

Iya, jadi yang paling deket 
mama. 

    

210 

Terus kalau misalnya kamu 
ni, ka nada HP, HP mu 
juga bagus terus ada laptop 
dan lain-lain, alat 
elektronik lain, itu itu 
kamu beli dikasih apa 
kamu minta atau karena 
kamu pengen dari 
temenmu atau pengen 
punya adikmu gitu? 

Eemm..jadi emang adikku 
yang nomor dua ini emang 
gadgetnya kenceng gitu lho 
mbak, nah kalau misalnya 
dia beli itu sebenernya aku 
mau tapi aku gak bisa 
minta sama papa soalnya 
dia itu kalau minta 
harganya mesti mahal. 
Kalau aku minta akau gak 
mau dikasih yg harganya 
murah. He.e jadi aku diem 
aja, nah kalau misalkan ni 
dalan perjalanan aku diem 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 
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aja terus papaku baru 
Tanya “kamu mau?”. Terus 
aku diem aja, ya udah tiba-
tiba itu papa ke toko HP 
gitu mbak terus aku suruh 
milih gitu.  

211 

Jadi sebenere mau tapi 
malu buat ngomong. 

He.e lha gimana ya mbak 
gak enak sama papa kok 
mbak. Adik pasti mahal 
banget kalau minta.  

    

212 

Jadi kalau di rumah itu 
gadget yang paling oke itu 
adikmu yang nomor dua 
ya? 

Iya. 

    

213 Itu cowok apa cewek? Cowok mbak.     

214 
Ohh pantesan. Jadi kamu 
pengen kayak adikmu 
cuman malu. 

Iya. 
    

215 

Bedanya kamu sama 
adikmu kalau dia berani 
ngomong kalau kamu 
enggak. Padahal semuanya 
pengen gadget yang paling 
oc? 

Nah itu..tapi aku tak tahan 
ajak mbak nanti juga 
dikasih. 
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216 
Ohh gitu..yakin banget ya 
kamu? 

Iya mbak..kalau gak 
dikasih ya nangis mbak, 
lha meh piye? 

    

217 

Terus berarti kalau kamu 
pengen beli barang 
elektronik itu nunggu papa 
ya? Nunggu inisiatif dari 
papa ya? 

Ya, ho.o 

    

218 Gak minta ya? Gak.     

219 

Nabung buat beli sendiri 
mungkin? 

Nah itu..aku kalau nabung 
pasti kepakek jajan kok 
mbak. Soal e kalau aku 
pergi sama temen-temenku 
tu….ada tu temenku ini 
banget..kalau beli itu 
mahal-mahal pizza gitu 
mbak. 

    

220 

Lho katanya tadi jarang 
keluar rumah? 

Ya kan kalau sekalinya 
keluar rumah itu 
pengeluarannya gede 
mbak. He.e makannya di 
pizza gitu. 

    

221 
Kalau lagi weekend 
biasanya sama orang-orang 

Kalau weekend kan pasti 
biasanya kita ke gereja ya 

 I,J *** 
Lingkungan 

(obesitas), pola 
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terdekat, orang-orang 
terdekatmu kan keluarga ni 
ya itu biasanya kemana? 
Ngapain atau kemana? 

mbak. Pulang gereja ya ke 
tempat makan, bakso 
Geger, DP mall, food 
court-food court gitu 
mbak. 

makan 

222 

Makan ya, pokoknya 
tujuannya? 

He.e. kalau Sabtu kalau 
kita bener-bener libur 
semua, itu lho mbak 
Sekatul itu lho mbak. 

    

223 

Ooo Sekatul? Enak tu 
tempatnya. 

Iya mbak, tempat buat 
duduk-duduk, makanannya 
juga enak. Pokoknya 
tempat makan sama tempat 
enak buat santai. 
Waahhh… 

Kegiatan monoton B,I *** 
Sedentary life, 

lingkungan 
(obesitas) 

224 Tujuan utama ya? Tujuan utama.     

225 
Itu pasti kayak gitu ya? Pasti kayak gitu tapi kalau 

gak ada duwi ya gak ke 
sana sih mbak. 

    

226 
Tapi lebih sering perginya 
atau gak nya? 

Lebih sering perginya. 
    

227 Hampir setiap minggu? Hampir setiap minggu.     

228 
Kalau misalnya ni..kamu 
ini kan kuliah ni..kalau 

Pasti makan dulu mbak 
soalnya kan kalau sarapan 

Kegiatan monoton K,B *** 
Lingkungan 

(sedentary life), 
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misalnya satu hari itu 
kuliahnya dua kali pagi 
sama siang, jeda kuliah itu 
biasanya kamu ngapain? 

itu aku pasti lupa, habis 
makan ke lantai lima 
fakultasku itu lho mbak 
aku tidur di sana. Di sana 
aku tidur soalnya ada 
kipas ada TV, 
waahhh…enak pokoknya. 

sedentary life 

229 
Di perpustakaan atau di 
mana? 

Iya di perpustakaan lantai 
lima itu lho mbak. 

    

230 

Oohh perpustakaan tempat 
tidur ya? 

Iya lha soalnya lantai tiga 
buat skripsi, lantai lima 
pokoknya paling enak deh 
mbak ada TV nya itu. 

    

231 
Oohh dah berasa di rumah 
ya? 

Nah itu cuman kadang-
kadang malu aja mbak 
sama orang lain mbak. 

    

232 

Lebih sering malunya apa 
gak nya? 

Gak sih…soalnya kalau 
orang udah tidur siapa 
yang tahu. Ada bantalnya 
juga di sana. 

    

233 
Oh gitu, asal gak nangis aja 
entar di sana. 

(tertawa) Iya mbak. 
    

234 
Berarti kamu ni sodaramu 
ada tiga ya? 

Iya mbak. 
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235 Kamu anak ke? Pertama.     

236 
Adikmu tiga cowok apa 
cewek? 

Cowok dua, cewek satu. 
    

237 
Yang cowok nomor berapa 
aja? 

Dua sama empat. 
    

238 Oh..yang ketiga cewek ya? Iya cewek.     

239 
Kalau orang tua ni 
bekerjanya sebagai apa? 

ee…(diam) PNS mbak, 
PNS. 

 L  Sosial ekonomi 

240 
Papa apa mama? Papa, mama ya di rumah 

aja mbak. 
    

241 
Papa PNS nya di mana? Di itu…di BUMN itu lho 

mbak. 
 L  Sosial ekonomi 

242 

Kalau untuk sehari-hari ni, 
kamu kan katanya 
transportasinya motor ya. 
Kira-kira dalam satu hari 
ini kamu habis bensin, 
duwit bensin berapa sih? 

Karena aku jarang keluar 
rumah jadi seminggu itu 
bisa cuman dua kali.  L  Sosial ekonomi 

243 Sekali isi kira-kira? Sekali isi 15.000  L  Sosial ekonomi 

244 
Berarti 30.000 ya kira-kira 
satu minggunya? 

He.e satu minggunya. 
Paling ke kampus doang. 

    

245 
Kalau untuk pengeluaran 
sehari-hari ni untuk makan, 
jalan-jalan, kira-kira kamu 

Kalau misalkan aku….kan 
aku males keluar rumah 
mbak..tapi kalau misalnya 

 L  Sosial ekonomi 
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bisa habis berapa? sekalinya aku keluar itu 
bisa habis sampek 300.000.

246 

Sekali keluar ya? Iya, lha itu tadi tuh 
temenku sekalinya 
ngajakin langsung ke pizza 
tapi aku mau sih. 

 I  
Lingkungan 
(obesitas) 

247 

Kamu mau itu karena 
kamu juga suka pizza, gak 
enak nolaknya atau 
gimana? 

Emang seneng sih mbak, 
seneng makan pizza sama 
mama cuman kalau sama 
mama dibayari kalau ini 
bayar sendiri gitu.  

 I,J  
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

248 

Emang uang jajanmu itu 
per minggu apa per hari 
apa per bulan? 

Uang 
jajanku..eee…(melihat ke 
atas) perminggu? Per hari 
mbak. 

    

249 

Seharinya berapa? Seharinya itu 20.000 tapi 
kalau misalkan papa lagi 
ada duwit ya kita dikasih 
lagi gitu. 

 L  Sosial ekonomi 

250 

Kalau misalnya ni kamu 
diajak keluar temenmu itu 
kamu dapet duwit 
tambahan atau pakek uang 
jajan per hari? 

Nah itu…aku minta uang 
lagi mbak. 
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251 

Oh minta lagi? Iya, jadi misalkan aku mau 
keluar ni, aku minta sama 
mama, “Ma aku mau pergi 
sama ini”. Jangan lama-
lama kata mama. Terus aku 
diem di situ. Kenapa? 
“Minta uang”, gitu 
(tersenyum). 

    

252 
Oh gitu..biasanya dikasih 
berapa? 

Biasanya sih dikasih 
50.000 mbak sisanya ya 
pakek uangku. 

 L  Sosial ekonomi 

253 
Ohh terus sering ditanyain 
gak sama mama tadi jajan 
apa, gitu? 

Gak sih soalnya mama 
kalau udah kasih uang ya 
gak pernah tanya tu. 

    

254 
Sisa apa kurang gitu gak 
pernah tanya? 

Enggak..yang penting aku 
gak pakek narkoba itu aja. 

    

255 

Kalau untuk biasa pulsa 
sms,telpon, internet, 
langganan BB kalau kamu 
pakek BB sebulan habis 
berapa? 

Nah itu..paling internet aja 
sih mbah, wifiku itu 
biasanya…oohh..biasanya 
itu sampek 300, 400 gitu 
mbak. Soalnya kan ya satu 
rumah ya mbak apalagi 
adikku itu yang sering 
banget pakek. Kalau HP ya 

 L  Sosial ekonomi 
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internetannya itu mbak jadi 
sebulan bisa habis 150. 

256 
Itu yang bayar mama papa 
langsung gitu? 

Iya. 
    

257 

Ohh jadi gak motong dari 
duwit jajan mu atau apa. 

Gak..gak sih emang udah 
ada anggarannya sih mbak. 
Kalau duwit jajanku 
dipotong terus jajanku piye 
mbak. 

    

258 

Kalau pulsa sms sama 
telpon itu jatahmu segitu 
apa kadang-kadang 
membengkak atau ..? 

Ya seperlunya sih mbak 
kalau kurang ya minta lagi. 

    

259 
Kayak e mama bank 
berjalan ya? ATM berjalan 
ya? 

Aduh gak enak saya mbak, 
gak maksud sombong lho 
ya mbak.  

    

260 
Ooc kayak e ini aja sih 
mbak yang mau ditanyain. 

Gak lagi mbak? Gak 
nanyain saya udah punya 
pacar apa belum? 

    

261 

Kayak e gak penting, gak 
ada hubungannya soalnya. 
Mungkin kalau besok 
infonya ada yang kurang 
saya boleh tanya-tanya lagi 

Ohh boleh tapi mungkin 
besok ada makanannya ya 
mbak.     
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gak? 
262 Oh ya.ya.makasih ya. Iya.     
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HASIL WAWANCARA 
 
Subyek IV             Keterangan intensitas: 
Inisial    : AP           * : tidak pernah 
Usia   : 20 tahun          ** : jarang  
Jenis kelamin  : laki-laki          *** : sering 
Status   : mahasiswa          **** : sering sekali 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
1 Halo selamat siang Siang.     

2 
Tadi hari ini acaranya 
ngapain aja? 

Hari ini acaranya daftar 
lab. Dari jam 10 pagi 
sampai jam 12 siang. 

    

3 
Lab apa e? Lab eksperimen dan lab TP 

II. 
    

4 
Ee … kalau boleh tahu ni 
usiamu tahun ini berapa to?

Tahun ini usia saya 20. 
 A  Identitas diri 

5 
Oo 20 tahun ya? Jadi ini 
sekarang kuliah ya? 

Iya.  
    

6 
Di Semarang ini…masnya 
ini asli Semarang atau luar 
kota? 

Asli Kudus. 
 A  Identitas diri 

7 Jadi di sini kos? Iya.     
8 Ee ..kalau boleh berat Berat badan 105 kilogram.  A  Identitas diri 
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badanmu sekarang berapa? 
9 Kalau tinggi badan? 180 centimeter.  A  Identitas diri 

10 
Kalau misalnya pagi 
biasanya bangunnya jam 
berapa? 

Kalau pagi bangun jam 5. 
 B  Sedentary life 

11 
Terus habis itu ngapain? Habis itu buka laptop, 

main game (tersenyum). 
Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

12 
Sampek jam berapa 
biasanya? 

Jam 6an habis itu mandi. 
Aktivitas aktif B  Sedentary life 

13 
Terus habis mandi? Dengerin musik kalau gak 

jalan-jalan. 
Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

14 
Kalau dengerin music itu 
biasanya paling enak 
gimana posisinya? 

Sambil tiduran. 
Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

15 
Kalau jalan-jalan biasanya 
sama siapa? 

Sendiri naik motor. 
Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

16 Oh naik motor. Kemana? Muter-muter.     
17 Cari sarapa? Enggak.     

18 
Cuman keliling-keliling 
tok? 

Iya (mengangguk). 
    

19 
Kalau misalnya pagi biasa 
sarapan? 

Gak biasa kalau semenjak 
kuliah ini gak biasa 
sarapan. Makan siang. 

    

20 Kalau misalnya ini kamu Posisi paling enak di Kegiatan monoton B *** Sedentary life 
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lagi ada tugas, tugas kuliah 
gitu posisi paling enak itu 
gima yang paling sering 
kalau lagi buat tugas. 

kasur. 

21 
Sambil? Duduk? Tiduran? Ada meja gitu kayak ada 

tatakan e gitu (tangan 
bergerak ke depan). 

    

22 Duduk ya? He.e duduk. Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

23 
Kalau selain di kos 
biasanya ngerjain tugasnya 
di mana? 

Kadang di perpus kalau 
gak nyari tempat 
tongkrongan. 

    

24 
Kalau di perpus duduk juga 
atau..? 

Di lantai dua, duduk juga. 
Kegiatan monoton B *** Sedentary life 

25 

Oh di lantai dua selain itu? 
Selain ngerjain tugas sama 
temen-temen biasanya 
tugas kelompok itu kan 
banyak kan? 

Kadang di rumah e temen 
juga. 

    

26 

Oh gitu. Kalau sehari ini 
kamu belajar, bisa bikin 
tugas bisa belajar itu kira-
kira sehari berapa jam? 

Ee ..tergantung mood juga 
sih kalau misalnya 
tugasnya masih lama..buat 
masih lama gitu buatnya 
mepe-mepet kadang. 

    

27 Oh gitu. Biasanya H min H-1…H-1 paling mepe.     



378 
 

berapa baru buat? 
28 Jadi lembur nglembur no? Iya.     

29 

Oo ..kalau misalnya kamu 
buat tugas di kos biasanya 
kamu nglembur atau ada 
jam tertentu kamu tidur 
malem?  

Kalau sekarang aku 
usahain gak nglembur sih. 
Kalau sore ada waktu 
kosong tak kerjain. 

    

30 
Kalau malem biasa e tidur 
e jam berapa? 

Kalau malem jam 10 jam 
11. 

 B **** Sedentary life 

31 
Pasti tidur ya? Gak mesti. Kadang sampek 

jam 1 jam 2 (tersenyum). 
 B ** Sedentary life 

32 
Lebih sering tidur jam 1 
atau lebih sering tidur jam 
10. 

Lebih sering tidur jam 10. 
    

33 
Kalau untuk sehari-hari ni, 
barang elektronik yang 
kamu pakai itu apa? 

HP Blackberry. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

34 Ohh kamu pakek BB ya? Iya.      

35 
Terus?  Laptop.  C  

Perkembangan 
jaman 

36 
TV mungkin di kos? Ada tapi jarang tak 

pakek…jarang dilihat. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

37 
Ada lain e? kipas angin? AC.  C  

Perkembangan 
jaman 
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38 
Ohh AC. Kalau untuk 
transportasi? 

Sepeda motor. 
 C  

Perkembangan 
jaman 

39 
Itu motor sendiri ya? Ke 
kampus juga pakek sepeda 
motor ya? 

Iya. 
    

40 Jalan-jalan gitu juga? He.e     

41 
Ee ..untuk HP khusus e ya, 
kenapa kok kamu itu 
pilihnya BB? 

Ee kalau dulunya gak 
pengen BB cuman 
dibelikan. 

    

42 Ohh dibeliin. Dibelikan BB terus pakek.     

43 

Terus kamu dapat 
manfaatnya apa ni dari BB 
kan kemaren pakek HP 
biasa. 

Kalau pakai 
BB…ee..(diam) pertama 
bisa wifian, kalau 
paketnya…paket full 
service bisa internetan, 
browsing-browsing kalau 
gak pakek laptop bisa 
pakek HP, nyari-nyari 
tugas. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

44 
Oh gitu ya. Kalau yang 
lainnya? 

Kalau yang lainnya 
BBMan, SMSan biasalah. 

 C  
Perkembangan 

jaman 
45 Komunikasi biasa ya? Iya.     

46 
Kalau laptop biasa dipakek 
buat apa? 

Kalau laptop biasanya buat 
tugas, main game, lebih 

 C  
Perkembangan 

jaman 
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sering main game sih. 

47 
Kamu suka main game on 
line apa biasa? 

Biasa. 
    

48 
Game House gitu? Game Pees kalau gak 

DotA. 
    

49 
Bisa berapa jam itu kamu 
main? 

Kalau main 2 jam 3 jam. Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

50 
Lebih sering pasnya apa 
lebihnya? 

Lebih sering pas sih. 
    

51 Oh segitu-segitu aja? Gak separah dulu.     

52 
Oh dulu lebih parah? 
Kayak apa dulu? 

(tertawa) Kalau dulu pas 
SMA main DotA bisa 5 
jam.  

    

53 Nyandu ya? He.e (mengangguk)     

54 

Kalau AC ni fasilitas dari 
kos apa gimana? 

Sebenernya AC tu..di kos 
nyediain AC ada yang gak. 
Tapi saya milih yang ada 
AC nya. 

 C  
Perkembangan 

jaman 

55 
Kenapa? Ee ..sudah kebiasa 

mungkin di rumah. 
    

56 

Sudah biasa pakek AC gitu 
ya? Oo ya.ya.ya. kok tadi 
katanya jarang liat TV ya? 
Kenapa? 

Males kalau liat TV. 
Sekarang TV isinya 
sinetron. 
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57 
Oh gak suka? Gak (menggelengkan 

kepala). 
    

58 
Kalau liatnya pas apa? 
Kalau ada TV. 

Kalau pas ada bola. 
    

59 
Oh liat bola. Kalau liat 
bola di kamar sambil 
ngapain? 

Ya liat bola aja. 
Kegiatan monoton B, C ** 

Sedentary life, 
perkembangan 

jaman 
60 Duduk gitu? He.e     
61 Nyemil gak? Gak, gak suka nyemil.     
62 Liat tok gitu ya berarti? (mengangguk)     

63 

Ee ..kalau ni..ini masalah 
pribadi ya. Kalau misalnya 
kamu lagi ada masalah itu 
biasanya kamu ngrasain 
apa to? Mungkin lagi 
tengkaran sama temen atau 
stress banyak tugas gitu. 

Kalau biasa ne menyendiri 
sih. Simtom depresi 

(penurunan energi), 
emotional focus 
coping 

D, E *** 
Masalah psikologis, 

coping stres 

64 
Menyendiri? Perasaan 
yang muncul biasanya apa? 

Ee ..kalau missal lagi 
sedih…(diam, menunduk) 
perasaannya ya sedih sih. 

Simtom depresi 
(sedih) 

D *** Masalah psikologis 

65 Perasaannya sedih aja ya? He.e     

66 
Kalau lagi menyendiri 
sukanya di mana? 

Kadang di kos kalau gak 
muter-muter gak jelas. 

    

67 Sendiri ya pokoknya? He.e     
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68 
Itu menganggu rutinitasmu 
gak to kalau lagi ada 
masalah? 

Ganggu sih. 
    

69 

Dampak kayak gimana? 
Misalnya jadi gak konsen 
belajar. 

He.e jadi gak konsen 
belajar sama temen-temen 
ya renggang..agak 
renggang (tangan 
membuka). 

Simtom depresi 
(kehilangan minat) 

D *** Masalah psikologis 

70 

Ooh gitu. Renggangnya 
dalam bentuk apa? 
Misalnya maen jadi gak 
maen gitu? 

He.e biasanya ikut kumpul-
kumpul, ini menyendiri. Simtom depresi 

(penurunan energi) 
D *** Masalah psikologis 

71 
Oh jadi males kumpul gitu 
ya? 

He.e males kumpul, bad 
mood. 

Simtom depresi 
(penurunan energi, 
sedih) 

D *** Masalah psikologis 

72 

Oh..ya.ya..terus kalau 
misalnya ni kamu lagi ada 
masalah khususnya sama 
temen apa pacar, itu 
biasanya, hal yang 
biasanya kamu lakuin apa 
selain menyendiri? 

Kalau selain menyendiri 
paling main game itu. 

Emotional focus 
coping 

E **** Coping stres 

73 Main game? He.e     
74 Ada usaha gak, missal e Pernah..kalau bener-bener Problem focus coping E *** Coping stres 
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kamu lagi berelisih sama 
temenmu kamu deketin dia 
atau misalnya kamu ada 
salah gitu. 

aku yang salah aku minta 
maaf. 

75 
Tapi tetep menyendiriri 
dulu? 

Apa? 
    

76 

Tapi tetep menyendiri 
dulu? Lebih sering minta 
maaf atau menyendiri 
dulu? 

Kalau ya salah langsung 
minta maaf. 

Problem focus coping E *** Coping stres 

77 

Selain itu ada lagi gak yang 
biasa kamu lakuin? 
Misalnya kamu suka nulis 
mungkin atau… 

Kadang sih kalau lagi 
berat, berdoa sih. Emotional  focus 

coping 
E ** Coping stres 

78 Berdoa ya? He.e     

79 

Kalau misalnya..ee..kamu 
yang punya salah sama 
temen terus kan kamu 
minta maaaf. Nah 
setelahminta maaf itu kamu 
ada perasaan bersalah gak 
sih? Misal e tadi, oh kok 
aku gini sih, bodo banget 
aku atau piye? 

He.e kadang menyalahkan 
diri sendiri. 

Melankoli F ** Tipe temperamen 



384 
 

Menyalahkan diri sendiri 
gitu lho. 

80 
Kalau temenmu itu sudah 
maafin perasaan itu masih 
atau…? 

Kadang masih ada, 
ngganjel.     

81 Masih ngganjel ya? He.e     

82 
Buat ngilangi nganjelnya 
gimana? 

Kadang e..mencoba rileks. 
    

83 Tiduran gitu? (mengangguk)     

84 
Kalau berdoa gitu berarti 
sering ya kamu? 

He.e 
    

 
Kalau lagi ada masalah tok 
berdoa atau kalau tiap ada 
masalah tok berdoa? 

Tiap saat berdoa…e..tiap 
hari.     

85 

Kalau misalnya ni kamu 
lagi jalan-jalan di mall 
sama temen tiba-tiba dari 
depan ada mas-mas jalan 
dia itu gak sengaja nabrak 
kamu padahal dia bawa 
minum. Ya otomatis 
bajumu basah to ya kena 
minumannya dia. Terus 
respon pertamamu itu apa? 

Kalau respon pertama 
mesti marah-marah. 

Melankoli (sensitif) F * Tipe kepribadian 
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86 
Ohh marah-marah ya 
meskipun gak kenal sama 
masnya? 

He.e 
    

87 
Terus marah-marahnya 
dalam bentuk apa mungkin 
mukul atau ngomong? 

Marah e ngomong, misal 
jalan kok gak liat-liat atau 
gimana.  

Melankoli (sensitif) F 
* 
 
 

Tipe kepribadian 

88 Gak malu ya di mall? Gak (batuk)     

89 

Oh ya.ya terus kalau 
misalnya kamu lagi ada 
masalah lagi ni biasanya 
bentuk pelampiasanmu itu 
kayak apa? Kayak coping 
stresmu gitu, media 
katarsis. 

Kalau 
stress…(diam)…nganjel 
pengen marah gitu. Melankoli (sulit 

mengungkapkan 
emosi) 

F *** Tipe kepribadian 

90 
Pengen marah? Tapi bisa 
keluar gak? 

Tapi kadang bisa keluar 
kadang gak. 

Melankoli (sulit 
mengungkapkan 
emosi) 

F *** Tipe kepribadian 

91 
Kalau bisa keluar biasa e 
kamu marah e ke siapa? 

Gak marah ke siapa-siapa 
sih. 

Melankoli (sulit 
mengungkapkan 
emosi) 

F *** Tipe kepribadian 

92 
Terus? Kayak misal e nyari tempat 

yang rada sepi terus teriak 
sendiri. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stres 

93 Biasa ne tempat yang sepi (tertawa) kan kos saya kan     
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di mana di Semarang? di Tinjomoyo, daerah situ 
kan agak sepi. 

94 

Oh kos mu di Tinjomoyo, 
daerah situ ka nada sungai-
sungai ne gitu atau di mana 
to? 

Gak yang ke arah bawah 
itu lho. 

    

95 
Oh di situ sendiri? Terus 
teriak gitu? 

Kadang, kadang-kadang. 
Nek pengen segar. 

Emotional focus 
coping 

E *** Coping stres 

96 
Terus langsung plong gitu? Ya kalau pas stress berat. Emotional focus 

coping 
E *** Coping stres 

97 

Terus plong? Ya walaupun tidak 
menyelesaikan masalah sih 
sebenarnya (tangan 
mengepal). 

    

98 Tapikan paling gak… Mengurangi.     

99 
Lainnya? Misalnya kamu 
cora-coret atau apa? 

Gak pernah. Gak pernah 
(menggeleng) 

    

100 
Kalau misalnya banting-
banting barang gitu ya 
gak? 

Gak. 
    

101 
Kalau hobi kira-kira 
hobimu apa to? 

Futsal. Aktivitas aktif B *** Sedentary life 

102 Oh suka futsal? Iya.     
103 Kalau stress jadi rajin Malah rajin futsal.     
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futsal apa males futsal? 

104 
Pelampiasan gitu? 
Nendangnya bola jadi 
kenceng? 

He.e (tertawa). 
    

105 
Futsal biasanya seminggu 
berapa kali? 

Seminggu sekali kalau 
liburan seminggu 2x. 

Aktivitas aktif B *** Sedentary life 

106 
Di mana? Kadang di Semarang 

kadang di Kudus. 
    

107 
Kalau di futsa, sekali futsal 
berapa jam? 

2 jam. 
    

108 Sama temen-temen apa? Kampus.     

109 
Kalau di Kudus? Sama temen-temen sekolah 

dulu. 
    

110 Itu selalu rutin ya? Iya.     

111 
Kalau yang minggu ini dah 
futsal berapa kali? 

Kemaren Sabtu. 
    

112 
Oh kemaren Sabtu, di 
mana? 

Di Kudus. 
    

113 
Sejak kapan kamu suka 
futsal? 

Sejak SMA kelas 1. 
    

114 

Inikan lagi kuliah ya. 
Kalau misalkan lagi 
banyak tugas, banyak 
banget tugasnya biasanya 

Nata jadwal sih, date 
linennya kapan. Kalau ada 
tugas hari ini dikerjain 
hari ini, biar gak keteteran.

Problem focus coping E ** Coping stres 
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yang kamu lakuin apa? 
Banyak banget tugas e, 
numpuk. 

115 
Ohh disusun dulu ya, date 
line yang paling cepet, itu 
yang dikerjain. 

Iya (mengangguk). 
    

116 
Sering minta bantuan 
temen gak buat bantuin 
ngerjain? 

Gak kecuali kalau 
kelompok.     

117 Kalau tugas individu? Ngerjain sendiri.     

118 

Kalau misalnya kamu lagi 
emosi, kan kamu 
menyendiri. Dalam 
menyendiri itu kamu 
ngapain? Kan misalnya 
kamu emosi kamu 
menyendiri di kamar, itu 
kamu tidur atau dengerin 
musik atau ngapain? 

Dengerin musik. 

Kegiatan monoton, 
emotional focus 
coping 

B, E *** Sedentary life, 
coping stres 

119 
Dengerin musik? Sambil? Sambil tidur. Emotional focus 

coping 
E **** Coping stres 

120 
Gak main game atau apa 
gitu? 

Gak. 
    

121 Kamu suka lagu apa to? Kalau lagu banyak sih.     
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Kalau lagi ada masalah 
atau emosi gitu. 

122 Yang disukai apa? Lagu pop.     
123 Kalau stress dengerin itu? Kalau gak RnB.     

124 
Kalau menurutmu ni, kamu 
orangnya gampang 
beradaptasi gak sih?  

Kalau menurutku sih 
gampang-gampang susah.  

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F ** Tipe temperamen 

125 

Kalau dulu waktu PTMB 
gimana? Temenmu banyak 
yang kuliah di sini waktu 
dulu PTMB? 

Dulu PTMB gak banyak 
sih cuman…(menghitung 
pakek jari) 5 orang. 

    

126 

Dulukan waktu PTMB 
pasti kamu harus cari 
temen, itu kira-kira kamu 
yang nunggu ada orang 
dateng minta kenalan sama 
kamu atau kamu yang 
minta kenalan sama orang? 

Aku yang minta kenalan. 

    

127 
Oh gitu ya. Berarti kamu 
yang dateng gitu ya terus 
minta kenalan.  

Iya, dateng terus minta 
kenalan.     

128 
Gak malu gitu ya, minder 
gitu? 

Gak (menggelengkan 
kepala). 

    

129 Kalau di lingkungan biasa Iya.     
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ni misal di lingkungan 
baru. Di mana ya 
misalnya? Misalnya waktu 
PTMB kan masih di univ 
ya, waktu masuk fakultas 
juga gitu ya? 

130 
Langsung minta kenalan 
sama temen-temen? 

Gak mesti sih. 
Cuma…kayak liat 
orangnya dulu itu lho. 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F ** Tipe temperamen 

131 
Emang orang yang gimana 
yang kamu ajak kenalan? 

Maksud e orang e kadang 
rada gimana gitu. Enak 
diajak temenan apa gak. 

Melankoli (sulit 
bersosialisasi) 

F ** Tipe temperamen 

132 
Kalau kaya e enak diajak 
temenan diajak kenalan ya? 
Kalau gak ya gak. 

He.e. 
    

133 

Kalau misalnya ni hari 
minggu kamu udah ada 
janji sama temenmu, temen 
deketmu. Dah lama banget 
janjinya, mau pergi nonton. 
Tiba-tiba mama telpon ni 
kamu pokoknya harus 
pulang ke Kudus ni mama 
mau ada acara, kira-kira 

Lha itu…memilih sih. 
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gimana? Padahalkan udah 
janji lama banget ni sama 
temenmu, mau nonton atau 
mau futsal bareng gitu kan. 
Gimana kira-kira? 

134 
Kira-kira milih yang mana? Aku milih yang lebih ke 

janjian. 
Melankoli (penepat 
janji) 

F *** Tipe temperamen 

135 

Ke temen ya? Kenapa? Kan sudah janjian dari 
lama, ya kan dilihat 
penting gak pentingnya 
dulu terus dilihat aku sudah 
janjian dari lama. 

    

136 

Terus ngomong sama 
mama gimana ni? Kan 
mama yang suruh pulang, 
nanti kamu gak dapet uang 
jajan lho. 

(tertawa) Ya dikasih 
pengertian sudah janjian 
dari lama, mau futsalan 
atau mau nonton gitu. 

Melankoli (penepat 
janji) 

F *** Tipe temperamen 

137 

Berarti tetep milih yang 
janjian? Gak takut 
dimarahi mama? Nanti gak 
dapet uang jajan lho. 

Ya …(tertawa) 

    

138 
Ini soal keluarga ya, kalu 
di keluargamu ini ada yang 
punya berat badan berlebih 

Ada. 
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gak sih? 
139 Siapa? Papa sama kakak.  G  Genetik 

140 

Papa sama kakak,ooo. 
Kalau di keluarga ada yang 
misal kayak sakit tertentu 
gak? Misalnya diabetes, 
jantung atau apa? 

Kalau papa jantung. 

 G  Genetik 

141 
Kalau mama mungkin? 
Kakak? 

Kalau mama juga.  G  Genetik 

142 
Oohh mama jantung juga? Gak..gak..maksud e gemuk 

gitu lho. 
    

143 
Mama sama papa gemukan 
siapa? 

Gemukan papa. 
    

144 
Kalau kamu sama 
kakakmu? 

Gemukan aku. 
    

145 Kalau mama sehat? Sehat.     
146 Kakak? Sehat.     

147 
Kamu berapa bersaudara 
to? 

3. 
 L  Sosial ekonomi 

148 Kamu anak ke? 3.  L  Sosial ekonomi 

149 
Kakakmu 1? Kakak nomor 1 yang kedua 

kurus, kecepit mungkin 
(tertawa). 

    

150 Ngawur kamu. Papa kan Kalau kambuh gak sih  G  Genetik 
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sakit jantung itu pernah 
kambuh gak deket-deket 
ini, 

sekarang, sudah dioperasi. 
Kan kayak penyumbatan di 
jantung, dulu papa perokok 
berat. 

151 
Dulu, waktu..? kira-kira 
berapa tahun yang lalu. 

Dari muda tu. 
    

152 
Kok berhenti kena papa? 
Apa karna sakit? 

(mengangguk) Ya itu gara-
gara. 

    

153 
Berhentinya waktu kamu 
kelas berapa? 

(menghitung pakai tangan) 
SMA kelas 2. 

    

154 
Yang dioprasi itu apa? 
Pembuluh jantungnya 
atau..? 

Pembuluh, kan ada 
penyumbatan.  G  Genetik 

155 
Terus dioperasi, operasinya 
kapan?  

Dikasihi ring.  G  Genetik 

156 
Operasinya udah lama? Udah lama. (menghitung 

pakai tangan) 2009. 
    

157 Di Kudus juga? Gak, di Semarang.     

158 

Oh di Semarang. Kalau 
sekarang ini papa ada 
pantangan gak? Misal e 
harus ini, harus ini soal e 
kan papa habis sakit ya. 

Kalau pantangan paling 
gak kuat jalan jauh, 
ngurangi makan makanan 
ya kayak santan. 

 G  Genetik 

160 Oh gitu, itu diet dokter atau Diet biasa.  G  Genetik 
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ngurangi biasa? 

161 
Kala mama sama kakak 
gitu biasa ya? Sehat ya? 

(mengangguk) 
    

162 

Kalau kamu sendiri ini 
pernah ngrasain ini gak, 
misalnya nyeri dada atau 
misal e ada benjolan di 
bagian tubuh. 

Gak. Kalau aku punya 
asma, kakakku yang 
pertama sama aku punya 
asma. 

 G, H  
Genetik, penyakit 

yang dialami 

163 

Ohh..sering kambuh? Gak, kalau sakit batuk 
kambuh. Kalau kakakku 
e…kalau kena debu bisa 
kambuh. 

 G, H  
Genetik, penyakit 

yang dialami 

164 

Oh kalau kena debu bisa 
kambuh? Kalau kamu 
kalau batuk tok ya bisa 
kambuh. 

He.e batuk pilek. 

 H  
Penyakit yang 

dialami 

165 
Ini berarti jarang kambuh 
ya deket-deket ini? 

Jarang.  
    

166 

Ini kan kamu tahu kalau 
kamu sakit asma, kamu 
udah pernah chek ke dokter 
gitu belum atau apa. Misal 
e ni kan kamu udah tahu 
kalau batuk ini kan kena 

Kalau ke dokter belum 
cuman kalau misal e jaga 
diri aja biar gak batuk 
gimana.  
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asma, misal e kamu terus 
jahuin apa atau gimana 
gitu. 

167 
Jaga diri e biasa ne apa? 
Dari pola makan mungkin. 

Iya pola makan jauhin 
yang goreng-gorengan. 

 H  
penyakit yang 

dialami 

168 
Tapi kalau dikasih tetep 
mau? 

Ya kadang mau sih 
(tersenyum). 

    

169 
Air putih gitu sehari kamu 
bisa habis berapa? 

Satu setengah.  H  
penyakit yang 

dialami 
170 Satu setengah liter ya? He.e.     
171 Segitu pasti habis ya? Gak, hampir habis.     

172 
Hampir habis? Tapii gak 
habis ya? 

Iya (tersenyum). 
    

173 
Berarti kamu sehat ya? 
Selain asma gak ada. 

Gak ada. 
    

174 

Kalau makan, ini kan kamu 
kos, itu selalu beli atau 
kadang-kadang masak atau 
gimana? 

Selalu beli. 

 I **** 
Lingkungan 
(obesitas) 

175 
Selalu beli? Belinya deket-
deket kos situ? 

He.e kadang kalau gak 
turun, kalau malem biasa 
ne. 

    

176 
Kalau di sekitar kosmu 
tempat makan e banyak? 

Banyak…gak sih 
(menghitung pakai tangan) 
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beberapa.  

177 
Kosmu di mana to 
Tinjomoyo ne? 

Wisma kartika. 
    

178 
Oalah Wisma Kartika. Di 
sana tempat makan e kira-
kira ada berapa? 

Cuman depan tok satu, pak 
ndut.  I  

Lingkungan 
(obesitas) 

179 
Kalau makan cuman di situ 
atau kadang-kadang ke 
daerah sini (daerah unika). 

Biasanya di penthul. 
    

180 Makan apa biasanya? Makan sop.  J  Pola makan 

181 
Makan e selalu sop? Gak maksud e menu ne kan 

ganti-ganti. 
    

182 
Di mana to penthul e di 
mana? 

Di murni. 
    

183 Oh di mbak murni. He.e kan ganti-ganti menu.  J  Pola makan 

184 
Kamu sehari bisa makan 
berapa kali? 

Dua kali.     

185 
Makan e di mbak murni 
terus? 

Gak, gak. Kadang di 
warteg kalau malam 
banyak ke bawah sih. 

 I *** 
Lingkungan 
(obesitas) 

186 
Ke bawah ke simpang 5? Daerah Mataram.  I  

Lingkungan 
(obesitas) 

187 
Jauhnya..makan apa kamu 
di sana? 

(tertawa) Kan banyak 
pilihan. 
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188 Sama siapa? Sendiri juga? Sama Edo biasanya.     

189 

Eeess…setia ni. Kalau 
misal malam minggu ini 
kamu lagi pengen jalan-
jalan, biasa ne kamu ke 
mana? 

Ke mall biasanya 
(tersenyum). 

    

190 Edian anak mall. Ngapain? Apa?     
191 Ngapain? Jalan-jalan biasa.     

192 
Makan atau nonton gitu? Jarang, paling main 

gamenya. 
 B *** Sedentary life 

193 Main game? Game J-Fun.     
194 Olah..di mall mana? CL.     

195 
Suka di CL? Terus cuman 
main J-Fun gitu? Betah 
berapa jam kamu di sana? 

Bentar kok. 
    

196 Main apa kamu di sana? Main basket. Aktivitas aktif B  Sedentary life 

197 
Sama Edo juga. Kadang ya sama teman-

teman. 
    

198 Berdua juga? Gak, banyak (tertawa).     

199 
Kalau di mall kamu lama 
gak? Relatif lama apa gak? 

Gak. 
    

200 
Contohnya berangkat jam 
10 pulangnya jam? 

Jam 12an. 
    

201 Cuman dua jam ya. Gak (menggelengkan kepala).     
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makan tu, kan banyak 
makanan enak di sana. 

202 
Yakin gak makan? Kadang kalau pengen 

makan ya makan. 
 I  

Lingkungan 
(obesitas) 

203 
Kalah makan biasanya 
makan apa? 

Hee? (mata melotot alis 
naik). 

    

204 
Biasanya makan apa? Kalau makan biasanya 

di….Matahari sih, Mie 
Bandung. 

 I, J  
Lingkungan 

(obesitas), pola 
makan 

205 
Oh Mie Bandung, enak itu. He.e (mengacungkan 

jempol). 
    

206 
Kamu ini gak suka nyemil 
ya? 

Gak suka. 
    

207 
Kenapa to? Enak tu nyemil 
tu, gorengan. 

Gak (menggelengkan 
kepala). 

    

208 

Kalau misalnya kamu lagi 
makan, makan nasi. 
Biasanya makan nasi terus 
lauk e apa? Yang paling 
biasa kamu makan. 

Ayam. 

 J  Pola makan 

209 Suka ayam? He.e.     

210 
Satu potong apa dua 
potong? 

Satu (tersenyum). 
    

211 Sayur? Gak begitu suka.  J  Pola makan 
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212 Gak suka sayur? He.e.     

213 
Kenapa? Kan sehat tu 
sayur, kan tadi katanya 
makan sop. 

Kan sop kan sayur e gak 
ada bayam.  J  Pola makan 

214 Oh kamu gak suka bayam? Gak suka bayam.  J  Pola makan 
215 Cuman sayur itu tok? Bayam, kangkung, sawi.  J  Pola makan 

216 
Bayak to ya? Biasanya kan 
yang dijual kayak gitu. 
Wortel? 

Wortel suka. 
 J  Pola makan 

217 Dah itu tok? (mengangguk)     

218 
Kalau makan kalau gak ada 
ayam gimana? 

Bisa. .bisa. 
    

219 Aneh rasanya? Gak.     
220 Biasa aja? He.e.     

221 

Kalau makanan selain 
sayur kan lauk pasti ya, itu 
ada makanan tertentu yang 
biasa kamu makan gak? 
Misal e kalau sehari gak 
makan chiki rasa ne aneh. 

Gak ada. 

    

222 
Kalau minuman? Minuman juga gak ada. 

Kebiasaan minum air 
putih. 

    

223 Kalau pagi minum susu Gak pernah.     
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atau apa gitu? 

224 
Soda-soda gitu? Ya pernah minum cuman 

biasa. 
    

225 Biasa aja ya? Iya.     

226 
Kalau soal teen-temenmu 
ni, Edo sekos sama kamu 
ndaan? 

Gak. 
    

227 
Yang sekos sama kamu 
siapa to? 

Gak ada. 
    

228 

Gak ada? Ya ini bisa temen 
kosmu atau temen-temen 
deketmu di kampus 
gadgetnya mereka gimana 
sih? 

Apa? 

    

229 
Gadget, misalnya Hpnya 
selalu yang terbaru, ipad, 
iphone atau ..? 

Hpnya biasa. 
    

230 
BB juga tapi? Gak. Nokia 6000 

ehhh…6300. 
    

231 Edo buka e pakek BB? Gak.     

232 
Oh gak pakek BB, tak kira 
pakek BB. 

Gak. 
    

233 Oh berarti HP biasa ya? He.e.     
234 Kalau anak kos ada? Ada.     
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235 Pakek ipad, iphone? Gak.     
236 Pakek BB? Iya.     

237 

Terus kalau misalnya kamu 
beli HP, yang paling deket 
sama kita kan HP. Beli BB 
ini emang kamu murni 
dikasih atau “ma kayak e 
aku pengen beli BB nie”. 

Murni dikasih. 

    

238 
Emang HP sebelumnya 
apa? 

Samsung. 
    

239 
Yg android? Gak yang android, model-

model lama tapi tourch 
screen. 

    

240 Yang lama masih? Masih.     
241 Berarti Hpmu dua? Iya, dua.     

242 

Pakek dua HP kenapa? 
Emang gak cukup apa 
pakek satu HP? 

(tertawa) Ya cukup sih 
Cuma pakek dua. 
Katimbang yang satu 
dianggurin. 

    

243 Jadi itu murni dikasih ya? Iya.     

244 
Mama atau papa yang 
kasih? 

Mama. 
    

245 
Kalau HP kan kamu 
dikasih kalau laptop kamu 

Minta. 
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dikasih atau…? 

246 

Minta ya? Bilang e buat 
apa? 

Buat lebih mudah sih, 
misal e buat tugas di 
rumah e temen kan gak 
mungkin bawa komputer 
ya. 

 K  
Lingkungan 

(sedentary life) 

247 
Itu kamu minta pas mau 
kuliah? 

Minta baru dikasih 
semester dua. 

    

248 
Semester satu pakek 
komputer? 

(mengangguk). 
    

249 
Lha berarti ini di kos kamu 
ada komputer juga? 

Gak ada. 
    

250 Oh udah dibawa pulang? Udah dibawa pulang.     

251 
Kalau motor ini kamu 
minta atau dikasih? 

Dikasih, minta….dikasih 
deng gak minta. 

    

252 Dikasih ya? Iya dikasih.     
253 Pas kuliah disini dikasih? Dari SMA.     

254 
Oh dari SMA. Kalau TV di 
kos? 

Juga dikasih. Gak pernah 
minta aku. 

    

255 

Oh gak pernah minta. 
Kalau yang milihin kamar 
AC apa gak, mama apa 
kamu? 

Aku kalau itu (tertawa). 

    

256 Oh kamu, tak kirain mama Gak jarang.     
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juga. Kalau ini kamu lebih 
sering pulang ke Kudus 
gak sih? 

257 Kenapa? Ya banyak tugas.     

258 
Ediian banyak tugas. Kalau 
weekend di sini ngapain? 

Kumpul-kumpul sama 
temen. 

 K *** 
Lingkungan 

(sedentary life) 
259 Di mana? Di Tembalang.     

260 
Di Tembalang? Kongkow 
gitu? 

He.e. 
    

261 Di mana? Di Kopi Miring.     

262 
Oh di Kopi Miring. Berapa 
lama biasanya? Jam berapa 
biasanya? 

Jam 9. 
    

263 Malam? Jam 9 malam.     

264 
Hah, jam 9 malam baru 
keluar? 

Iya. 
    

265 Sampai jam? Jam 12an.     

266 
Ngapain aja di sana? 
Duduk? 

Iya. Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

267 
Sambil main game atau 
kartu? 

Kartu.  Kegiatan monoton B ** Sedentary life 

268 
Terus? Sambil ngopi. 

Kegiatan monoton B, J ** 
Sedentary life, pola 

makan 
269 Oh kamu suka ngopi juga? Gak.     
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270 
Terus ngopi gak di sana? Gak, minum lemon tea 

(tertawa). 
 J  Pola makan 

271 

Oh kamu pergi ke Kopi 
Miring tapi minumnya 
lemon tea ya? Habis berapa 
gelas? 

Satu. 

    

272 Nyemilnya? Gak.     

273 
Kamu beneran gak suka 
nyemil? 

(mengangguk). 
    

274 
Terus selain ke sana 
ngapain aja? 

Hee?(mata melotot, alis 
naik). 

    

275 
Selain ke sana ke mana 
lagi? 

Ya kalau…paling cuman 
ke mall, muter-muter gak 
jelas, terus pulang. 

    

276 

Kalau kamu kuliah, di 
kelas itu kegiatannya apa? 
Duduk atau ngapain? 
Duduk mbek dengerin 
dosen atau..? 

Duduk mbek dengerin 
dosen. 

Kegiatan monoton B **** Sedentary life 

277 
Kalau kuliah relatif berapa 
jam sih? 

Dua jam. 
    

278 
Berarti dua jam duduk ya? 
Duduk dengerin dosen. 

He.e. 
    

279 Kalau misalnya pas kuliah, Kadang di kampus, ya Kegiatan monoton B ** Sedentary life 
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misalnya kuliahnya pagi 
sama siang, kan ada jeda 
kuliah tu, itu biasa ne kamu 
ngapain? 

nongkrong…nongkrong, 
ngobrol sama temen-
temen. 

280 Duduk-duduk gitu? He.e.     

281 
di mana? Di TA, di 
Antonius? 

Di Antonius. 
    

282 Sambil main game? Gak.     

283 
Berarti duduk-duduk mbek 
ngobrol aja ya? 

Iya. 
    

284 

Kalau ini, biasanya kalau 
kamu pergi sama temen 
kuliah biasanya ngemall 
aja apa gimana? 

Gak sih, biasanya makan. 

 J  Pola makan 

285 

Lebih suka makan ya? 
Kalau makan habis selesai 
makan kamu lebih suka 
langsung pulang atau 
kongkow dulu? 

Lebih suka pulang. 

    

286 Kenapa? Gak betah sih.     

287 
Oh kan sama aja to kamu 
kalau di kos ya tidur. 

(tertawa). 
    

288 
Kakakmu tu kelas berapa? 
Eh maksudnya kuliah 

Udah nikah semua. Terpaut 
jauh. 
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semester berapa? 
289 Berapa tahun? Sama yang pertama 17.     

290 
Selisih 17 tahun? Umurmu 
sekarang 20 tahun berarti 
umurnya 37 tahun?  

He.e. 
    

291 Cewek apa cowok? Cowok semua.     
292 Sama yang ke dua? Sembilan.     

293 
Edian adoh banget. Berarti 
kamu kalau di rumah tingal 
sama orang tua tok to? 

Iya. 
    

294 
Yang pertama emang di 
mana sekarang? 

Di deket rumah sih.  
    

295 Yang ke dua? Di Ambon.     
296 Wah jauh. Iya.     
300 Udah nikah juga? Udah.     

301 

Kalau ini, kamu seminggu 
kira-kira habis berapa buat 
transport, buat main, buat 
beli bensin gitu lho, ke 
kampus, buat main, buat ke 
mall. 

Kalau ee..kan dibudget 
sebulan dikasih satu juta, 
itu sebulan maksimal tak 
pakek 500ribu. 

 L  Sosial ekonomi 

302 
Udah buat makan, buat beli 
bensin? 

He.e. sisanya tak tabung. 
    

303 Pasti rutin kayak gitu? Gak sih kalau ada kebtuhan     
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mendadak-dadak gitu. 

304 
Wah berarti kamu irit 
banget ya? 

(tersenyum, tangan 
menutup mulut) 

    

305 
Kamu nabung di bank 
atau..? 

Di bank. 
    

306 
Mama tahu kalau kamu 
nabung? 

Tahu. 
    

307 

Wah hebat banget ya bisa 
nabung. Aku wae gak bisa 
nabung kok. Kalau 
transport sebulan kira-kira 
berapa? Kan kamu ngitung 
e per bulan, kira-kira 
berapa? 100 ribu? 

Buat transport tok? 

    

308 

He.e. beli bensin. Bentar tak itung 
(menghitung menggunakan 
jari tangan). Ya mentok 
paling 100. 

 L  Sosial ekonomi 

309 Kalau buat makan? Ya sisa ne, 400an lah.     

310 
Lha uang pulsa gak 
termasuk? 

Gak. 
    

311 
Dari mama? Kadang beli cuman kan 

jarang…pakek e kan yang 
paket sms yang 25 ribu. 

 L  Sosial ekonomi 
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312 
Oh ya kan awet ya. BB 
mu? Langganan BBnya? 

Sebulan sekali. 
    

313 
Yang bayar pakek uangmu 
itu atau..? 

Pakek uangku. 
    

314 
Itu tapi masih bisa nabung 
500 ribu ya? 

He.e. 
    

315 
Hebat,hebat. Kalau pulsa 
telpon gak pakek? 

Kadang pakek. 
    

316 
Kalau beli 10 ribu habisnya 
berapa hari? 

Kadang gak tak pakek. 
    

317 
Kamu gak pernah telpon? 
Pakek sms juga? 

Jarang. 
    

318 Bbm an? Bbm an.     

319 
BB nya sebulan langganan 
berapa? 

50.  L  Sosial ekomoni 

320 

Oh 50. Oc kayaknya ini 
dulu aja ya yang aku 
tanyain kalau misalnya ni 
ada info yang masih 
kurang kamu mau gak tak 
tanyai? 

Ya mau aja. 

    

321 Oc makasih ya. Iya.     
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Nama   : NA 

Usia   : 22 th 

Jenis Kelamin  : perempuan 

Status   : mahasiswa 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Tempat Tinggal : Semarang (kos) 

Pekerjaan orang tua : wiraswasta 

Suku   : Tionghoa 

 

NA merupakan individu yang suka berkhayal, Imajinasinya dapat terbang 

tinggi. Vitalitas dan gairah seksualnya juga tinggi. Kombinasi ini berpotensi untuk 

membuat NA masuk ke dalam khayalan seksual. Perlu diperhatikan bahwa ketika 

terlalu sering berkhayal, seseorang menjadi tidak tertarik untuk menghadapi 

realita. Hal ini dikarenakan peristiwa yang terjadi dalam realita sering lebih sulit 

dihadapi daripada peristiwa yang terjadi dalam khayalan. Kondisi seperti ini 

kemudian membuat NA sedikit demi sedikit kehilangan kepercayaan dirinya. Hal 

inilah yang membuatnya ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Apabila 

dibiarkan terus, NA dapat kehilangan gairah untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkannya. 

Dalam hal emosi, NA merupakan individu yang kurang mampu 

mengendalikan emosinya. Guncangan emosional ini diakibatkan oleh banyak 

ketidakpastian yang dialami NA dalam menjalani hidup. Hal ini kemudian 

menimbulkan kecemasan yang tajam dalam dirinya. Hal ini yang kemudian 

membuat emosi NA naik turun, terlebih saat pengambilan keputusan. 

Dalam hubungan keluarga, Ibu NA menjalankan peran dengan baik 

namun sangat dominan dalam lingkungan keluarga. hal ini membuat NA lebih 

nyaman dan secara psikologis lebih dekat dengan ayahnya. Bahkan NA cenderung 
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tergantung pada ayahnya. Hubungan dalam keluarga ini kemudian mempengaruhi 

relasinya dengan lingkungan sehari-hari. Dalam hal pergaulan sehari-hari, NA 

merupakan orang yang tertutup. Dia tidak ingin mendapat terlalu banyak perhatian 

dari lingkungannya. 

Dari luar NA nampak seperti seorang yang penurut, namun jangan kaget 

apabila sebenarnya merupakan seseorang yang keras kepala. NA juga memiliki 

kecenderungan melawan terhadap otoritas atau atasan. 

Dalam hal penyesuaian diri, NA memiliki potensi untuk menjadi luwes terhadap 

lingkungannya dengan baik. namun potensi ini dihalangi oleh kecenderungan NA 

untuk tetap berada dalam titik nyaman. NA adalah seseorang yang cenderung 

menghindari pengalaman baru.  Tentu saja apabila NA tetap tidak mau terbuka 

terhadap pengalaman baru, dirinya akan menjadi kurang berkembang, dan ada 

kecenderungan kembali ke titik nyaman atau regresi. 
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Nama   : GL 

Usia   : 22 th 

Jenis Kelamin  : perempuan 

Status   :mahasiswa 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Tempat Tinggal : Semarang (rumah) 

Pekerjaan orang tua : wiraswasta  

Suku   : Jawa 

 

Dalam hal konsep diri, GL memiliki pola pikir yang berorientasi terhadap 

masa depan. hal ini didukung dengan perhatiannya yang kuat terhadap detail, 

sehingga menghasilkan dorongan yang besar untuk mencapai sesuatu. 

Lebih jauh dalam hal emosi, pada dasarnya GL juga memiliki kontrol diri 

yang kuat. Namun perhatiannya pada seksual, gairah seksual yang besar, dan 

kesukaan berkhayalnya yang kuat berpotensi untuk menghancurkan kontrol diri 

yang dimilikinya. Pertarungan antara kontrol diri dan gairahnya yang kuat ini 

menimbulkan kecemasan yang hebat dalam dirinya. Bahkan gairah dan 

khayalannya yang kuat ini mulai membuat GL kurang merasakan kepuasan fisik. 

Selanjutnya hal ini menyebabkan fungsi dirinya kabur, dan berujung pada konflik 

peran seksual. Konflik peran seksual yang dialami GL juga sedikit banyak 

diperkuat oleh fungsi kedua orangtuanya yang tidak jelas.  

Dalam hal relasi sosial, GL seseorang yang memiliki keinginan besar 

untuk bersosialisasi. Pada dasarnya GL memiliki kemampuan adaptasi yang baik, 

sehingga dia mudah bergaul dengan lingkungannya. Namun kecenderungannya 

tergantung dengan lingkungan membuat GL takut kehilangan teman. 

Kecenderungannya tergantung ditambah dengan kecemasan seperti yang telah 
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dijelaskan diatas membuat GL menjadi ingin mendominasi dan cenderung agresif. 

GL juga kurang mau mendengar lingkungannya dan cenderung berbohong.  
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Nama   : SL 

Usia   : 22 th 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Status   : mahasiswa 

Pendidikan Terakhir : SMA  

Tempat Tinggal : Semarang (rumah) 

Pekerjaan orang tua : PNS 

Suku   : Jawa 

 

SL adalah seseorang dengan kontrol diri yang relatif baik. Sebenarnya SL 

merasa hidupnya aman dan nyaman. Kondisi ini membuatnya kurang mendapat 

dorongan untuk mencapai sesuatu.  

Keamanan dan kenyamanan dalam hidupnya juga membuat SL kurang 

mengembangkan emosinya, sehingga kaku. Dari sinilah kemudian SL kurang 

dapat menerima ketidaknyamanan hidup, dan mulai menjadi emosional. Kondisi 

emosional ini membuat SL cenderung melakukan oral agresi apabila muncul 

kondisi ketidaknyamanan. 

SL dibesarkan oleh ibu yang tertutup, namun baik dalam menjalankan 

perannya. Ayah SL juga dapat menjalankan perannya dengan baik. kondisi ini 

membuat SL tumbuh menjadi seseorang yang menyenangkan, namun juga infantil 

atau kekanak-kanakan karena kondisi kenyamanan yang kurang menstimulasinya 

untuk menjadi dewasa. Kondisi keluarga seperti ini membuatnya cenderung 

tertutup dalam pergaulan, dan cenderung mencintai dirinya sendiri secara 

berlebihan.  
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SL sebenarnya memiliki penyesuaian diri yang baik terhadap 

lingkungannya. Hanya saja hambatannya dalam hal belajar mempengaruhinya 

dalam bergaul. Hal ini juga membuat SL cenderung tertutup terhadap relasi 

sosialnya. 
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Nama   : AD 

Usia   : 20 th 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Status   : mahasiswa 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Tempat Tinggal : Semarang (kos) 

Pekerjaan orang tua : wiraswasta 

Suku   : Jawa 

 

AD adalah seseorang dengan kontrol diri kuat. AD juga seorang individu 

yang berpikir realistis, dan bertindak berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada. 

pola pikir ini mempengaruhi AD untuk kemudian merasa kurang yakin terhadap 

kemampuan fisiknya. Hal ini menjadikannya merasa tidak mampu mencapai hasil 

yang diinginkan. Kemudian inilah yang membuat AD merasa cemas dalam hal 

kemandiriannya. Kecemasan ini terus membuatnya ragu-ragu dalam mengambil 

keputusan. Kondisi yang menekan ini apabila dibiarkan terus menerus dapat 

membuat AD kehilangan hasrat lagi untuk meraih sesuatu. 

Kecemasan dalam diri AD menyebabkan emosinya menjadi bergejolak. 

Hal ini sangat potensial untuk memunculkan agresivitas pada dirinya. Hal lain 

yang berpotensi muncul karena emosinya adalah konflik peran seksual. 

Sebenarnya AD telah menemukan cara untuk menyalurkan kecemasannya, yaitu 

dengan jalan berkhayal. Namun sedikit banyak dirinya telah mengetahui bahwa 

berkhayal tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. 

Tekanan dari kecemasan dan kesukaannya berkhayal tersebut kini menjadikan AD 

infantil atau cenderung kekanak-kanakan.  
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AD dibesarkan dari lingkungan keluarga dengan ibu yang dominan, 

namun tertutup. Namun sayangnya dominasi ibu dibarengi dengan kelemahannya 

dalam melakukan peran. Figur ayahnya kurang kuat, karena ayahnya gagal 

melakukan perannya dengan baik. kondisi keluarga demikian membuat AD gagal 

menginternalisasi kasih sayang dengan baik, sehingga dalam hal relasi sosial AD 

merupakan orang yang egosentris, atau mementingkan diri sendiri.  

Dalam hal penyesuaian diri, nampaknya AD memiliki kecemasan dalam 

pergaulan sehingga membuatnya merasa tidak mampu dan serba tidak aman. 

Dalam mencari rasa aman ini AD kemudian menganggap bahwa lawan jenisnya 

dapat memberi rasa aman, sehingga lawan jenis dianggap memiliki otoritas lebih. 
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Halaman identitas diri buku harian: 

 

 

Halaman pengantar buku harian: 
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Halaman kolom buku harian: 
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INTERVIEW GUIDE 

 

I. Identitas subjek 

1. Berapa usia anda saat ini? 

2. Apa pendidikan yang saat ini sedang anda tempuh? 

3. Berapa berat badan dan tinggi badan anda? 

4. Di manakah anda tinggal saat ini? 

 

II. Sedentary Life 

1. Pukul berapa anda bangun pagi? 

2. Apa yang biasa anda lakukan setelah itu? 

3. Apa yang biasa anda lakukan untuk mengisi waktu luang anda? 

4. Ketika belajar atau mengerjakan tugas suasana yang anda anggap paling 

nyaman itu seperti apa? Coba ceritakan 

5. Pukul berapa biasa Anda tidur malam? 

 

III. Perkembangan Jaman 

1. Barang elektronik apa yang anda miliki dan biasa anda gunakan sehari-

hari ? misalnya HP, laptop, i-pad, dll. 

2. Alat transportasi apa yang anda miliki dan biasa anda gunakan sehari-

hari ? 

3. Saat pergi ke kampus, transportasi apa yang biasa anda gunakan? 

4. Apa yang mungkin anda rasakan jika dalam satu hari anda tidak 

mempergunakan barang-barang tersebut? 

5. Manfaat apa yang anda dapatkan ketika anda menggunakan barang 

tersebut? 
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IV. Masalah psikologis 

1. Perasaan dominan apa yang kerap kali muncul ketika anda sedang 

menghadapi masalah ? 

2. Apakah masalah yang sedang anda hadapi itu berpengaruh dengan 

aktivitas anda sehari-hari ? 

3. Jika anda berbuat salah kepada teman anda apa yang akan anda lakukan? 

4. Apakah anda dapat dengan mudah memaafkan diri anda karena 

kesalahan itu? Coba ceritakan. 

5. Ketika anda sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada seorang yang tidak 

sengaja menabrak anda dan alhasil minunam yang anda bawa menunpahi 

baju anda. Apa yang anda lakukan, coba ceritakan. 

 

V. Coping stress 

1. Bagaimana tindakan anda saat menghadapi suatu permasalahan ? 

2. Saat memiliki banyak tugas kuliah (misalnya) apa yang biasa anda 

lakukan? 

3. Saat berkonflik dengan orang tua, teman, pacar, atau orang lain tindakan 

apa yang biasa anda lakukan ? 

4. Apakah anda memiliki hobi tertentu ? Jika ada, adakah pengaruh positif 

yang anda rasakan ketika anda memiliki masalah? 

   

VI. Tipe temperamen 

1. Apa yang biasa anda lakukan ketika anda memiliki masalah? 

2. Dalam bentuk apakah biasanya anda mengungkapkan emosi anda? 

3. Jika anda berada pada lingkungan baru dan tidak ada seorang pun yang 

anda kenal, apa yang akan anda lakukan? Misalnya, langsung mencari 

kenalan, menunggu ada yang mengajak kenalan atau bagaimana? 

4. Hari minggu anda sudah berjanji dengan seorang teman untuk 

menemaninya jalan-jalan, tiba-tiba mama meminta anda untuk 

mengantarnya pergi ke rumah nenek. Apa yang akan anda lakukan? 
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VII. Genetik 

1. Apakah diantara keluarga anda ada yang memili berat badan  berlebih? 

2. Apakah ada salah satu anggota keluarga anda yang memiliki suatu 

penyakit tertentu ? misalnya,jantung,diabetes dll. 

3. Usaha apa yang sudah dilakukan untuk mengobatinya atau mencegah 

penyakit tersebut? 

 

VIII. Penyakit yang Dialami 

1. Apakah Anda pernah atau sering merasa sakit, misalnya nyeri pada dada, 

tekanan darah tinggi, luka yang tidak kunjung sembuh, benjolan pada 

bagian tubuh tertentu atau yang lainnya? Coba ceritakan. 

2. Apakah sebelumnya anda pernah melakukan general chek up? Adakah 

penyakit yang anda derita? 

3. Jika ada, hal apa yang sudah anda lakukan menyikapi penyakit tersebut. 

 

IX. Lingkungan (Obesitas) 

1. Saat ini anda tinggal di mana dan bersama siapa ? 

2. Untuk masalah makan, biasa anda mendapatkan makanan dengan cara 

bagaimana ? (missal: membeli, masak, atau disediakan orangtua) 

3. Apakah di sekitar tempat tinggal anda terdapat tempat makan? Apa saja? 

Missal KFC dll. 

4. Dikala ada waktu senggang dan Anda ingin berjalan-jalan, tempat apa 

yang biasa anda kunjungi? 

5. Apa yang anda lakukan di sana? Apakah hanya sekedar jalan-jalan, 

nonton, makan atau apa? 

6. Jika anda makan, makanan apa yang biasa anda santap kala jalan-jalan di 

tempat itu? 

 

X. Pola Makan 

1. Berapa kali anda makan dalam satu hari ? 
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2. Jenis makanan seperti apa yang biasa anda konsumsi di setiap anda 

makan? 

3. Adakah makanan lainnya yang biasanya anda konsumsi setiap hari, bisa 

anda ceritakan ? 

4. Apakah anda senang mengonsumsi teh, soda, minuman berarkohol atau 

minuman tertentu lainnya? Dalam satu hari berapa botol atau gelas yang 

anda minum ? 

 

XI. Lingkungan (Sedentary Life) 

1. Coba ceritakan orang di sekitar anda, apakah apa saja barang elektronik 

yang mereka miliki atau yang biasa mereka gunakan? 

2. Seberapa dekat anda dengan orang-orang itu? 

3. Apa yang membuat anda tertarik untuk memiliki HP, i-pad, dll ? 

4. Ketika anda menginginkan suatu barang elektronik baru, apa yang anda 

lakukan? Meninta langsung kepada orang tua, menunggu mereka yang 

memberi atau bagaimana? 

5. Saat weekend atau waktu senggang, apa yang biasa Anda lakukan 

bersama orang-orang terdekat? 

6. Hari ini anda kuliah dua kali, pertama kuliah pagi lalu kuliah kemudian 

di siang hari. Sambil menunggu jeda kuliah apa yang biasa Anda 

lalukan? Di mana dan dengan siapa? 

 

XII. Sosial Ekonomi 

1. Anda ini berapa bersaudara? 

2. Orang tua berkerja sebagai apa? 

3. Untuk transport, dalam sehari anda menghabiskan berapa rupiah? 

4. Kira-kira dalam satu hari pengeluaran anda berapa? Untuk makan, jalan-

jalan dll. 

5. Untuk pulsa sms, telpon atau langganan BB dan untuk biaya internet, 

selama sebulan kira-kira berapa biaya yang Anda keluarkan? 

 


	cover skripsi
	pengantar dll-halaman romawi
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	BAB VI
	DAFTAR PUSTAKA
	Binder1
	Binder1
	AP-triangulasi 1
	AP-triangulasi 2
	GL-trianguasi 2
	GL-tringulasi 1
	NA-triangulasi 1
	NA-triangulasi 2
	SL-triangulasi 1
	SL-triangulasi 2
	subjek I _NA_
	subjek II _GL_
	subjek III _SL_
	subjek IV _AP_

	interpretasi grafis
	inteview guide




