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Pertanyaan

Jawaban

Analisis

Hallo mbak selamat
siang

Selamat siang

Perkenalkan, nama
saya Gemma. Saya
mahasiswa Unika
Soegijapranata
Semarang angkatan
2016. Saat ini saya
sedang menyusun
skripsi saya yang
berjudul “Mekanisme
Pertahanan Diri pada
Perempuan Dewasa
Awal yang Pernah
Mengalami
Kekerasan Dalam
Pacaran”. Disini saya
menunjuk mbak
sebagai subjek
dalam penelitian
saya ini.. sebelumnya
bisa perkenalkan diri
dulu ?

Perkenalkan nama saya
GA, usia 22 tahun. Saya
juga mahasiswa di Unika
angkatan 2016. Rumah
saya di Pamularsih, dan
saya anak tunggal.

Di rumah
tinggal sama siapa
aja ?

sama orang tua, adik
sepupu, sama ada tante,
sama eyang.

mbaknya pernah ga
menjalani hubungan
berpacaran ?

Pernah
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Coding
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Berapa kali ?
tiga kali itu umur
berapa aja ?

tiga kali.
waktu SMP kelas 1
sampai SMA kelas 1,
abis itu putus langsung
punya pacar lagi SMA
kelas 1 sampai kuliah
semester 5, abis itu
putus punya pacar lagi
sampai ya kurang lebih
selama satu tahun terus
sekarang udah satu
tahun jomblo.

berarti kalau pacaran
emang lama-lama
gitu ya mbak ?
Kalau kamu pacaran,
ada gak sih kriteria
tertentu ?

iya.. karena aku kan
orangnya selektif gitu.

yang penting nyaman
dulu gitu ya ?
kalau kriteria fisik gitu
ada gak sih ?

enggak sih, mantanku
karakternya beda-beda
juga kok. Jadinya kalau
udah nyaman aja
dijalanin.
iya
ada, aku suka yang
tinggi, yang badannya
besar, terus aku gak
suka yang putih, jadi
suka yang sawo matang
gitu.

kalau sifat gitu ada
gak sih kriterianya ?

ya kalau sifat relative sih.
Kaya yang bikin nyaman
aja sih. Yang ngobrolnya
nyambung, terus
orangnya juga gak anehaneh, dalam artian kaya
yang kreak-kreak
kampungan gitu loh
mbak..

tapi pernah gak sih
kamu dapet
pasangan yang gak
sesuai sama kriteria
kamu ?
gak sesuai
harapannya tuh kaya
gimana contohnya ?

gak pernah sih. Paling
zonk aja, ditengah jalan
gak sesuai sama
harapan
ya misalnya di
awal dia bisa nerima aku
yang mungkin bisa di
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diposesifinnya itu
contohnya kaya
gimana ?

terus kalau misalnya
nih dia lagi ngelarang
kamu untuk
ngurangin ngerokok,
padahal kan
ngurangin rokok itu
memang sulit kan ?
nah terus kalau
misalkan dia nyuruh
kamu tapi kamu gak
nurutin dia tuh apa
yang dia lakukan ?

bilang gak sesuai sama
keinginannya dia. Tapi
dia bisa nerima. Tapi
ditengah jalan ternyata
dia gak bisa nerima,
malah ters jatuhnya kaya
diposesifin, dikata-katain
gitu.
jadi kaya misalnya aku
kenalan sama cowok,
posisinya masih
temenan biasa kan. Tapi
dia ini sama aku udah
saling interest gitu. Dia
tau kehidupan aku yang
kaya aku merokok, aku
dugem, terus mainku
sama cowok, maksutku
temenku kebanyakan
cowok. Dia nerima aku
waktu pas masih
temenan. Tapi nanti
ketika pacaran kok dia
jadi lebih cemburu, dia
kaya ga usah dugem.
Padahal pas temenan
dulu dia tau kalau aku
tuh anaknya suka
dugem, terus kaya
ngerokok gitu dia nyuruh
ngurangin, padahal dia
tahu. Ya aku tau
tujuannya bagus tapi
kalau udah sampek
maksa-maksa gitu
akunya juga gak
nyaman. Kok malah jadi
zonk gitu
kalau ngerokok itu gak
terlalu ya, tapi kalau
main-main yang sama
cowok itu kan dia
cemburu kan. Nah kalo
misalkan aku gak
ngikutin kata-katanya. Ini
kalo yang dari rendah
yaa.. itu dia paling
diemin aku, berantem
biasa, terus besoknya
baikan, tapi entar kalo

ketika pacaran
kok dia jadi lebih
cemburu, dia
kaya ga usah
dugem

KP

itu dia paling
diemin aku

KP

bisa sampek
yang main fisik
aku

KF
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udah yang paling tinggi
marahnya dia itu, dia
bisa sampek yang main
fisik aku. Entar kalau di
pendem sama dia, nanti
pas ketemu langsung
dilepasin gitu loh.

seberapa sering sih
aku tuh mulai sering
kamu tuh bertengkar bertengkar itu pacaran
sama mantan kamu ? aku baru pacaran aja tuh
besoknya udah
bertengkar hehehe. Aku
udah bertengkar
masalah gak penting, ya
kaya aku gak bales
chatnya dia. Karna aku
kan jarang banget yang
namanya lagi keluar
mainan hp,ngechatngechat dia kan. Nah dia
kalo ga dibales bentar
mulai dikit dianya
langsung marah,
langsung negthink,
mikirnya aku lagi sama
siapa lagi ngapain gak
jelas gitu.
terus pernah gak
kamu tuh bertengkar
yang bener-bener
sampek bertengkar
hebat ?

pernah.

itu masalahnya karna
apa ?

yang bertengkar parah
itu gara-gara,
sebenernya gak penting
masalahnya. karna akum
au ke daerah tembalang,
dia kebetulan rumahnya
di daerah tembalang.
Dan rumahku tuh daerah
bawah. Kalau mau
kesana kan jauh. Nah
aku mau numpang
temenku buat ke daerah
atas karna dia sama-

kalo ga dibales
bentar mulai dikit
dianya langsung
marah, langsung
negthink

KP
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sama dari bawah sama
kaya aku. Cuma dia
cowok. Nah mantanku ini
gak mau, dia maksa aku
buat dia yang nganter.
Nah padahal rumah dia
kan dah diatas. Jadi
kalau dia jemput kan
bolak-balik, belum nanti
mulangin aku dia turun
lagi, terus nanti dia turun
lagi naik lagi. Jadinya dia
kan kesel. Terus dia
maksain. Yaudah dia
jemput aku kan. Di jalan
dia udah gak enak gitu
moodnya, diajakin
ngomong juga udah gak
enak. Habis itu yaudah
dia langsung ngasarin
aku gitu pas lagi di jalan,
pas lagi di mobil.
dikasarinnya itu
diapain ?

awalnya tuh dia mulai
keliatan marah, habis itu
dia mulai ngebutin
mobilnya kaya biar aku
ketakutan gitu loh. Terus
habis itu, aku kan pas
posisi lagi megangin hp,
gara-gara aku tuh dah
yang kaya ketakutan
kalau dia gimana-gimana
aku bisa telpon temenku.
Akhirnya karna dia tau
aku megangin hp, hp ku
diambil, dia lemparin ke
mobil paling belakang
sampek kena kaca
belakang mobil. Habis itu
tasku diambil sama dia,
kan tadinya tasku tak
pangku. Terus diambil
sama dia, di taruh di
kakinya dia biar aku gak
bisa keluar kan. Dah gitu
karna aku dah mulai,
karna aku orangnya juga
emosian jadinya aku
juga agak naik kan tuh
suaranya. Aku langsung

dia langsung
ngasarin aku gitu
pas lagi di jalan,
pas lagi di mobil.

dia mulai
ngebutin
mobilnya kaya
biar aku
ketakutan gitu loh

Aku langsung
ditampar sama
dia terus dia
sambil nyetir tuh
aku dijambak,
habis itu aku
dicekek,
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ditampar sama dia terus
dia sambil nyetir tuh aku
dijambak, habis itu aku
dicekek, pokoknya dia
pake satu tangan itu dia
masih nyetir. Sampek
akhirnya dia markirin
mobilnya di depan salah
satu SMA di Semarang
dia parkirin terus dia
mulai main fisik kaya
tangannya dua-duanya
tuh mulai nyengkrem
tanganku sampek
tanganku tuh berdarah
sampek lebam habis itu
kepala ku tuh kaya di
shake gitu abis itu dia dia
nundukin kepalaku eh
tulang hidungku ke
tengkorak kepalanya
sampek itu pendarahan
banyak banget, terus
udah itu yang paling
parah banget sih karna
itu keluar darah banyak
banget, darahnya
dimana-mana, dia juga
berantakin mobilnya,
akunya udah sampek
mau pingsan, udah
nangis-nangis juga sih
karna kesakitan.
terus ketika kamu
ada di situasi itu,
yang kamu rasain
apa ?

aku kan pacaran kan
sama dia, tapi pas aku
tau dia kasar gitu tuh aku
jadi gak ngerasain yang
rasanya sayang tapi
malah aku tuh takut
sama dia jadinya,
soalnya dia udah bisa
gituin aku kan berarti dia
bisa lebih dari itu lagi
kan, mungkin aku di
bunuh apa gimana aku
takut jadinya. Rasanya
kaya bukan di sayang
sama pacar tapi malah
dibikin takut gitu.

tangannya duaduanya tuh mulai
nyengkrem
tanganku sampek
tanganku tuh
berdarah sampek
lebam habis itu
kepala ku tuh
kaya di shake
gitu abis itu dia
dia nundukin
kepalaku eh
tulang hidungku
ke tengkorak
kepalanya
sampek itu
pendarahan
banyak banget

aku jadi gak
ngerasain yang
rasanya sayang
tapi malah aku
tuh takut

KF

KP

97
sikap dia yang kasar
itu mulai muncul
ketika berapa bulan
pacaran ?

dia itu pacaran sama
aku, mulai dia kasar tuh
mulai bulan ke bulan
ketiga pacaran. Bulan
ketiga atau keempat
pacaran deh.

itu pertama kali yang pas awal-awal tuh kasar
muncul tuh sika papa verbal udah keliatan pas
? abis setelah satu bulan
pacaran. Kalo yang main
fisik itu pas bulan ke tiga
itu masih yang kaya di
cubit, terus akunya di
tapok mulutku. Gitu-gitu
aja.. tapi lama kelamaan
dia makin berani buat
bikin ada lebamnya
kalau yang awal-awal itu
kan dia belom ada
lebamnya sama sekali,
dia Cuma nyubit gitu-gitu
kan. Cuma merah
doang. Tapi, pas udah
selesai itu makin lama
malah bikin jadi bekas
kaya lebam, berdarah,
kalo gak sampek retak,
kaya hidungku yang
paling parah itu.

tuh kasar verbal
udah keliatan pas
abis setelah satu
bulan pacaran.

KV

kaya di cubit,
terus akunya di
tapok mulutku.

KF

kekerasan verbalnya
itu berarti udah
langsung yang kaya
kalo berantem terus
bentak-bentak ?

bukan bentak-bentak sih,
tapi kalo di chat tuh dia
bahasanya udah kasar,
kaya ngerendahin aku.

di chat tuh dia
bahasanya udah
kasar, kaya
ngerendahin aku.

tapi pernah gak sih
dia bentak-bentak
kamu ?

ya dia pernah. Dia tuh
pernah bentak tuh Cuma
yang pas main fisik itu.
Tapi kalo cuma bentak
doang tuh enggak. Tapi
kalau pas main fisik, dia
selalu bentak-bentak,
jadi satu gitu.
heem. Dia paling diem.
Ya gitu, diem-diem
dipendem terus

ya dia pernah.
Dia tuh pernah
bentak tuh Cuma
yang pas main
fisik itu

KV

Dia paling diem.
Ya gitu, diemdiem dipendem

KP

ohhh.. berarti kalau
yang pas berantem
biasa tuh dia jarang

bekas kaya
lebam, berdarah,
kalo gak sampek
retak, kaya
hidungku yang
paling parah itu.

KF
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ya kalau yang
sampek bentakbentak gitu

ngelampiasinnya ke fisik
gitu

tadi kan kamu bilang.
Kalau yang paling
parah itu pas di
pukulin di mobil itu.
Nahh reaksimu tuh
apa pas pasanganmu
itu mukulin kamu ?

kan waktu itu mantanku
kan gede kan ya
badannya. Nahh tinggi,
dia tuh juga atlet kan.
Sedangkan aku nih
perempuan tenaga
perempuan kan gak
sebesar itu kan. Aku tuh
pengennya kaya
menghindari dia, tapi tuh
gak bisa. Dia karna
punya power, jadi aku
Cuma bisa nangis
doang. Aku minta
pertolongan kan, aku
mau turun tapi dia gak
kasih kan, malah di bawa
ngebut-ngebut. Terus
sempet tuh waktu mau
parker, waktu yang dia
ngehajar aku, itu kan
dibelakang mobil dia itu
kan ada banyak gojek
parker. Itu tuh langsung
aku buka pintu mobilnya
pas posisinya hidungku
berdarah-darah. Aku tuh
udah yang kaya keluar
kepalaku tuh keluar terus
aku teriak minta tolong.
Bapak-bapaknya tuh
Cuma ngeliatin. Karna
mungkin bapakbapaknya tuh bingung
kan aku tuh kenapa kan.
Terus sama pacarku itu
tuh di tutup lagi pintunya
terus dia bilang “gak
usah buka-buka pintu”.
Mungkin dia tuh juga
ketakutan kan kalau
ketahuan orang-orang.

nah itu orangtua mu
tau gak kalau kamu

kayanya kalau orangtua
ku tuh, karna papaku tuh
kerja diluar kota kan jadi
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pernah dikasarin
jarang ketemu. Kalau
sama mantanmu itu ? mamaku tuh kayanya dia
tuh udah feeling, tapi
akunya sendiri tuh
akunya gak cerita ke dia
sih. Karna waktu abis
dikasarin itu kan lukanya
banyak banget. Dan
yang hidungku retak itu
kan bekasnya keliatan
banget, mukaku keliatan
bengkak banget kan.
Terus waktu itu pernah
dibawa ke rumah sakit
kan, terus habis itu dapet
obat, obatnya itu untuk
lebam juga, untuk
dipunggung karna kan
banyak lebamnya.lah itu
yang ngobatin mamaku.
Lah waktu itu mamaku
nanya ini kenapa kok gini
kok gini kok gini. Karna
kan bekasnya banyak
banget. Ada yang bekas
robek berdarah, bekas
lebam, bekas retak kan
warnanya banyak
banget. Nah jadinya
waktu aku bohong gitu
mamaku ya gak percaya
gitu “ini dipukul orang”
aku kan bilangnya kan
jatuh dari tangga tapi dia
gak percaya. Mungkin
dia feeling tapi dia gak
percaya, gak berani
ngomong.

setelah kamu atau
setiap kamu
mengalami
kekerasan itu, itu tuh
apa yang kamu
lakukan untuk
mengurangi
kecemasan itu ?
karna pasti kan

biasanya karna aku udah
paham kan kalau dia
habis main fisik itu kan
aku jadi gak mau ketemu
dulu sama dia. Gak mau
ketemu dulu tapi karna
orang namanya sayang,
pasti habis itu kaya udah
better, udah gak keinget

aku Cuma minta
waktu buat
sendiri dulu sih

I
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cemas kan ? nah apa
sih yang kamu
lakukan untuk
mengurangi
kecemasanmu itu ?

waktu kamu minta
waktu sendiri itu, apa
yang kamu lakukan ?

lagi baru ketemu lagi
kan. Nah tapi ternyata
aku digituin lagi. Tapi
aku paling ya aku Cuma
minta waktu buat sendiri
dulu sih. Nanti kalo udah
better ketemu lagi,
walaupun aku nanti
digituin lagi ya. karna
aku kan masih goblok
gitu kan. Masih sayangsayangnya
eee.. biasanya aku
habisin waktu sama
temen-temenku sih, jadi
biar aku gak terlalu
keinget dia aku cari
kegiatan lain gitu kaya
apa main sama tementemenku, apa aku
dirumah aja nonton film,
ngerjain hobby gitu.
Karna kalau aku dirumah
gitu kaya galau mikirin
dia tuh gak ada gak ada
itunyaa ya sama aja gak
ada kemajuan gitu loh.
Malah masih takut
rasanya.

hobbymu tuh apa ?

aku kan suka nontonin
film sama baca-baca
buku gitu. Jadi kalau lagi
senggang gitu atau apa
aku emang lagi pengen
me time, aku larinya ke
situ, nonton film atau
baca buku. Paling kalau
lagi males sama dua hal
itu kalau aku lagi pengen
keluar ya aku keluar
belanja gitu.

itu kamu lakukan
setiap kali kamu
cemas karna kamu

iya

biasanya aku
D
habisin waktu
sama tementemenku sih, jadi
biar aku gak
terlalu keinget dia
aku cari kegiatan
lain gitu kaya apa
main sama
temen-temenku,
apa aku dirumah
aja nonton film,
ngerjain hobby
gitu. Karna kalau
aku dirumah gitu
kaya galau mikirin
dia tuh gak ada
gak ada itunyaa
ya sama aja gak
ada kemajuan
gitu loh.
Paling kalau lagi
males sama dua
hal itu kalau aku
D
lagi pengen
keluar ya aku
keluar belanja
gitu.
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habis dikasarin itu ya
?
dan itu berpengaruh
banget untuk
menghilangkan
kecemasanmu itu ?

nah kan kalau habis
berantem gitu kan
pasti galau kan. Nah
kegalauanmu itu
ngefek gak
dilingkungan
pertemanan dan
keluargamu ?

berpengaruh banget sih,
soalnya kalau misalnya
aku sibukin sama
kerjaan lain yang
itungannya kalau hobby
kan bisa bikin kita lebih
enak kan ya. Karna itu
hobby gitu. Kalau kita
misalnya ngapain
ngapain gitu yang gak se
hobby tuh malah kaya
jatuhnya capek lagi.
Udah capek dari dia,
capek lagi ngapain.
Mending ikutin aja
hobby. Kalau misalkan
lagi mau tidur pun ya
mending aku bikin tidur
aja
ngaruh banget sih.
Kadang kan kaya aku
pengen putus tapi kok
gini kok gini kok gini.
Apalagi kalau posisi aku
masih sayang banget
sama dia, aku cerita ke
orang terdekatku tapi
orang terdekatku malah
nyuruh pisah tapi aku
masih sayang kan
kadang aku malah
jengkel ke orang
terdekatku, padahal dia
udah ngasih saran yang
bener ya. kadang aku
jengkel kaya aku tuh
masih sayang gitu loh.
Terus kalau ke keluarga
nih. Kalau dirumah, aku
kan kalau galau jadi
malas keluar kamar, nah
kadang pengaruhnya di
situ sih. Aku malah jadi
tertutup sama
keluargaku, terus aku
jadi gampang sensitive,

Kalau misalkan
lagi mau tidur pun
ya mending aku
bikin tidur aja
D

Kalau dirumah,
aku kan kalau
galau jadi malas
keluar kamar, nah D
kadang
pengaruhnya di
situ sih. Aku
malah jadi
tertutup sama
keluargaku, terus
aku jadi gampang
sensitive, karna
kan aku mendem
to.
Habis dikasarin
tuh kependem
jadinya kalau
orang kenapa
dikit sama aku
tuh, aku jadi
sensitive, aku jadi
gampang marah
gitu

R
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karna kan aku mendem
to. Habis dikasarin tuh
kependem jadinya kalau
orang kenapa dikit sama
aku tuh, aku jadi
sensitive, aku jadi
gampang marah gitu.

itu ngaruh sama
keluarga kamu ya ?
kamu jadi marah
sama keluarga gitu
ya ?

oh oke, berarti kamu
kaya jadi mengisolasi
diri dikamar gitu ya ?
oke.. nah waktu
kamu gak mau
ketemu sama
mantanmu itu,
mantanmu reaksinya
seperti apa ?

nahh kalau misalnya
nih, kamu lagi
berantem sama
orang tua atau
berantem sama
temen, kamu
menunjukkan reaksi
yang sama gak kaya
pas kamu lagi
berantem sama

heem. Jadi kalau aku
dirumah dikamar aja gitu,
kan aku sebenernya lagi
jengkel, tapi sama
keluarga kan kaya
disuruh aktifitas, suruh
keluar kamar, suruh
ngapain kek. Nah kalau
aku gak mau tuh malah
jadi kena marah semua.

Jadi kalau aku
dirumah dikamar
aja gitu, kan aku
sebenernya lagi
jengkel,
tapi sama
keluarga kan
kaya disuruh
aktifitas, suruh
keluar kamar,
suruh ngapain
kek. Nah kalau
aku gak mau tuh
malah jadi kena
marah semua

I
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heem

kadang dia bisa ngertiin
aku kalau aku gak mau
ketemu, tapi kadang dia
juga tiba-tiba dateng.
Jadi dia kadang bilang
“iya gak papa gak
ketemu” tapi entar tautau ngechat aku udah di
depan rumah. Kaya gitu

enggak, beda. Karna
kalau dulu tuh aku bucin
banget gitu loh. Karna
sayang banget, buta kan.
Jadinya kalau berantem
sama dia, mau dia yang
salah tuh aku galaunya
tuh galau bener-bener
sedih yang kaya sampek
mengisolasi diri. Kadang

aku galaunya tuh
galau benerbener sedih yang
kaya sampek
mengisolasi diri.

I

Kadang sampe
gak mood ngapa-
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pacar kamu waktu itu sampe gak mood ngapa? ngapain, mau makan gak
mood. Tapi kalau
berantem sama orang
tua atau sama temen tuh
aku masih bisa. Paling
enggak terlihat biasa aja
di tempat lain. Kaya
misal aku masalah nih
sama orang tua, aku
masih bisa ketemu
temen-temenku. Masih
bisa berkegiatanlah,
masih mood. Tapi kalau
dah sama pacar tuh kaya
udah sekali gak mood,
yaudah aku gak mood
gak pengen kemanamana, gak pengen
makan, gak pengen
keluar gitu.

ngapain, mau
makan gak mood.

I
gak mood,
yaudah aku gak
mood gak
pengen kemanamana,
gak pengen
makan

nah waktu kamu ada
di dalam hubungan
yang terdapat
kekerasan di
dalamnya, apa sih
yang kamu harapkan
dari pasanganmu itu
?

aku kan pengennya dia
berubah ya, jadi tiap dia
berantem ngasarin aku
tuh, akunya nangis nih
dah dikasarin. Dia tuh
pasti sadarnya setelah
ngasari. Jadi dia tuh gak
bisa kaya yang masih
bentak belum sampek
yang ngasarin deh.
Terus dia tersadar terus
minta maaf, dia tuh
harus sampek mukul
dulu. Pokoknya harus
sampe aku tuh kesakitan
dulu baru dia tuh minta
maaf. Kadang tuh aku
juga lama-lama kalau dia
minta maaf terus setelah
dia gitu kan aku males
kan ya. Kenapa kamu
minta maafnya setelah
mukulin, kenapa gak dari
awal pas masih cekcok
aja kamu gak usah

RA
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terus ketika
harapanmu itu tidak
terpenuhi
perasaanmu itu
gimana ?

kamu kan tadi bilang,
kalau itu kan
perlakuan dia saat ini
tuh ada pengaruhnya
sama mungkin
didikan orang tuanya
waktu kecil, kaya

sampe fisik dulu lah,
kamu minta maaf gitu.
Jadi tuh rasanya kalau
dimaafin nanti diulangin
lagi ya aku tuh
pengennya dia berubah
tapi mungkin dia udah
terbentuk dari
keluarganya juga kaya
sama dia tuh dimanja
banget, jadinya kaya apa
yang dia pengenkan
selalu diturutin
dikeluarganya. Kalau
sama aku kan gak selalu
pengennya keturutan,
makanya dia kasar.
Jadinya yaa aku
pengennya dia berubah,
tapi kayanya susah deh.
ya, aku karna aku masih
sayang ya sama dia,
jadinya aku memaafkan
dia. Aku masih mikir dia
akan berubah, bakal
berubah. Sebenernya,
eeee aku yang goblok
sih. Tapi lama-lama
karna aku yang udah
capek banget, orang kan
ada batas sabarnya kan.
Ya aku memutuskan
yaudah aku gak mau
melanjutkan hubungan
yang kaya gini, karna
ngelanjutin hubungan
yang kaya gini tuh kalau
udah dasarnya dia kasar,
mau dia kita berharap
dia berubah mau sampai
kapan pun watak itu gak
akan pernah berubah
menurutku.
dia ini kan pacaran sama
aku kan itungannya yang
masih kuliah, kakaknya
tuh yang udah jadi
semua. Dia itu anak
bungsu kan, nah dia tuh
mungkin karena
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yang kamu bilang
tadi kalau dia tuh
dimanja. Nah selain
dimanja, apakah dia
mengalami
kekerasan juga
dikeluarganya apa
gimana gitu kamu tau
gak ?

keluarganya dia tuh udah
pada jadi semua, dan dia
tuh itungannya belum
apa, belum jadi apa-apa,
dia tuh minder di
keluarganya, jadi dia
minder, dia gak bisa
keliatan di depan orangorang “wah dia tuh
sesuatu” kaya
keluarganya yang lain.
Nah setelah itu dia kaya
jadi, dia minder, emm
tapi dia tuh gak ada
kesadaran untuk maju ke
depan. Dia tuh dimanjain
tuh juga dinikmatin gitu
loh, kaya gini, dia minta
ganti mobil pun
besoknya bisa digantiin.
Dia minta ganti hp pun
besoknya digantiin. Jadi
kalau yang aku lihat, dia
cerita gitu, dia minta
sesuatu dan gak dikasih,
dia langsung marahmarah sendiri, dia
langsung ngeklaim kalau
dia depresi segala
macem kumat. Nah,
kaya gitu kan lawak ya.
Apa sih gak dibeliin
sepeda aja dia depresi
hehehee. Terus ya
jadinya sama aku gitu,
dia kalau misalkan
pengen sesuatu dari aku,
entah itu barang atau
waktu, atau tenaga gitu.
Kalau aku bisa bantu ya
dia bisa seneng banget
gitu, terus aku tuh
disayang banget gitu.
Tapi nanti kalo udah gak
keturutan apa yang dia
pengen, kaya misalnya
dia pengen aku balesin
chatnya cepet, terus
pada akhirnya aku gak
bisa balesin chatnya
cepet, ya dia bisa marah

Tapi nanti kalo
udah gak
keturutan apa
yang dia pengen,
kaya misalnya dia
pengen aku
balesin chatnya
cepet, terus pada
akhirnya aku gak
bisa balesin
chatnya cepet, ya
dia bisa marah
bisa negthink,
sampek yang
paling parah tuh
dia bisa main fisik
sama aku gitu.
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dari percakapan kita
tadi, berarti tuh yang
muncul tuh
kekerasan verbal
sama kekerasan fisik
ya. Nah kira-kira
kamu ada gak
mengalami
kekerasan seksual ?
apa itu ?

bisa negthink, sampek
yang paling parah tuh dia
bisa main fisik sama aku
gitu.
iya ada.

kan aku kan pertama kali
sama dia. Pertama kali
berhubungan inti. Nah,
bener-bener yang
pertama kali itu,
sebenernya aku tuh gak
mau, karna aku gak
pernah kaya gitu kan.
Deg-degannya tuh parah
waktu awal-awal, terus
sama dia tuh dia kaya
bilangnya tuh ya janjijanji cowo biar dapet kan
janji-janji gak bakal
ditinggalin, bakalan
sampek nikah, gini gini
gini gini. Terus dia tuh
sama maksa gitu.
Maksutnya secara fisik
tuh dia kaya maksa gitu
loh, dia megangin
tanganku, terus dipaksa
kaya walaupun dia tau
aku sepenuhnya belum
mau tapi dia tuh udah
maksain itu. Ya
menurutku, itu termasuk
kekerasan seksual sih,
karna aku kan disitu
sebenernya gak pengen
gitu tapi dianya maksa.
selama kamu
pernah pernah, mmm
berhubungan intim itu jadi menurutku setelah
apakah dia selalu
berhubungan intim sama
memaksa ? kan ini
dia tuh kaya ada tumbuh
udah kan nih
rasa sayang yang lebih

sebenernya aku
tuh gak mau,
karna aku gak
pernah kaya gitu
kan.
sama dia tuh dia
kaya bilangnya
tuh ya janji-janji
cowo biar dapet
kan janji-janji gak
bakal ditinggalin,
bakalan sampek
nikah, gini gini
gini gini. Terus
dia tuh sama
maksa gitu.
Maksutnya
secara fisik tuh
dia kaya maksa
gitu loh, dia
megangin
tanganku, terus
dipaksa kaya
walaupun dia tau
aku sepenuhnya
belum mau tapi
dia tuh udah
maksain

pas dianya lagi
pengen banget
dan akunya gak
pngen tuh, dia
tuh bisa harus
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berhubungan, terus
habis itu dia masih
maksa lagi gak ?

lagi gitu loh sama dia.
Tapi pasti kan ada
waktunya aku tuh lagi
capek, lagi banyak
pikiran, akunya lagi gak
mood, pasti kan ada.
Nah itu pas dianya lagi
pengen banget dan
akunya gak pngen tuh,
dia tuh bisa harus
keturutan apa yang dia
mau, entar kala aku gak
ngasih, dia marah,
langsung ujung-ujungnya
di biarin, di judesin kaya
gitu

keturutan apa
yang dia mau,
entar kala aku
gak ngasih, dia
marah, langsung
ujung-ujungnya di
biarin, di judesin
kaya gitu

terus akhirnya
gimana ? kamu mau
atau tetep enggak ?

ya kadang, kalau aku
gak mau dianya masih
bisa menghargai, tapi
nagih. Dia nagih terus,
jadi besoknya dia
nagih,sampek besoknya
di tagih di tagih sampek
diturutin. Tapi pernah
juga, aku gak mau nih,
terus misalnya aku lagi
nginep nih sama dia,
nginep berdua aku bilang
gak mau, tapi mesti nanti
dia cari kesempatan gitu
biar bisa kaya gitu, jadi
aku tuh gak mau tapi dia
bisa diem-diem gituin
aku. Misalnya kaya aku
lagi tidur, atau aku gak
sadar gitu, nahh kalau
dah gitu tuh pada
akhirnya aku mau, tapi
sebenernya yang aku
rasain itu gak ada, jadi
eeee ya kaya gituan tapi
gak ngerasain
senengnya, dia doang
yang seneng.

jadi aku tuh gak
mau tapi dia bisa
diem-diem gituin
aku. Misalnya
kaya aku lagi
tidur, atau aku
gak sadar gitu,
nahh kalau dah
gitu tuh pada
akhirnya aku
mau, tapi
sebenernya yang
aku rasain itu gak
ada,

selama berhubungan
itu dia pake
pengaman apa
enggak ?

pake pengaman itu
Cuma satu, dua kali aja
gitu. Selama pacaran
setahun Cuma satu dua
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kali aja sisanya enggak,
hehehe

berarti sering gak
pakenya ya ?

gak pake pengaman
tuh apakah
keinginannya dia
atau kamu, atau
keinginannya berdua
?

ya, paling dari sekian
ratus kali, pakenya
Cuma satu bungkus itu
yang isinya tiga, dan
yang satu ternyata sobek
hehehee
aku tuh maunya selalu
pake, tapi dianya tuh
bilang gak enak kalau
make. Nah, kadang nih,
udah make, pas main
aku gak sadar, ternyata
udah dicopot. Kaya gitu
tapi aku gak ngeh, aku
gak kerasa, rasanya
ya… aku kaya dimasukin
aja hehe

apakah kamu tuh gak
takut kalau terjadi
kehamilan atau apa
gitu ?

ya takut sih, karna
gimana ya.. dia kan
orangnya atlet ya,
hidupnya sehat. Aku juga
konsumsi makannya tuh
milih yang sehat gitu.
maksutnya secara
kesuburan pun aku takut
kalau misalkan jadi. Dan
emang pernah jadi, satu
kali. Terus akhirnya
digugurin

nah waktu digugurin
itu apakah ada
paksaan atau emang
keinginan bersama ?

jadi, dari emang jauh
sebelum itu terjadi, aku
pernah omong-omongan
sama dia, kalau aku tuh
pengennya di buang,
karna aku belum apa ya,
belum siap. Belum
siapnya tuh dalam artian
bukan belum siap itu tapi
belum siap yang
namanya berumah
tangga. Karna kalau

aku tuh maunya
selalu pake, tapi
dianya tuh bilang
gak enak kalau
make. Nah,
kadang nih, udah
make, pas main
aku gak sadar,
ternyata udah
dicopot
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berumah tangga kan
urusannya macemmacem kan, gak Cuma
ngurusin anak. Jadi aku
pengennya tak buang,
karna aku juga tau dia
tuh orangnya kasar, jadi
aku gak akan pernah
mau nikah sama orang
yang masih kasar gitu.
Akunya juga masih
bimbang sama dia kan.
Nah kalau dari dianya
itu, dia bilangnya mau
tanggung jawab. Tapi
akhirnya pas udah
kejadian, dia maunya
dibuang juga, Cuma
tanggung jawabnya pun
juga gak ada gitu.

gak ada tanggung jadi waktu, aku udah
jawabnya tuh seperti telat mens itu, dia tuh
apa ? masih positif thinking aku
tuh kecapekan. Ya dia
tuh bilangnya “nanti
ditunggu dulu, paling
kamu kecapekan” karna
waktu itu aku juga sibuk
macem-macem. Terus
kaya aku beli testpack
gitu pake uangku sendiri,
aku beli sendiri, dia
kadang kalau suruh beli
malu. Terus waktu udah
di test dan positif, buat
usg buat beli obat tuh dia
yang nyuruh aku buat
cari utangan ke temenku.
Maksutku tuh kenapa
gak dia yang berusaha
buat nyari atau pake
tabungannya dia wong
dia juga orang punya. Ya
tapi pada akhirnya ya
aku gak mau ngurusin
kaya gituan. Lah dia tuh
ngurusin tapi minjem

Terus waktu udah
di test dan positif,
buat usg buat beli
obat tuh dia yang
nyuruh aku buat
cari utangan ke
temenku.
Maksutku tuh
kenapa gak dia
yang berusaha
buat nyari atau
pake
tabungannya dia
wong dia juga
orang punya.
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uangku dulu, entar
diganti. Terus ke usg ya
aku ditemenin tementemenku dianterin dia
tapi ya pada awalnya dia
bilang naik gocar aja. Dia
kaya takut gitu loh
keliatan orang bawa aku
ketempat gitu.
nahh waktu kamu tau
kalau kamu tuh
positif, yang kamu
lakukan itu apa ?

terus itu waktu kamu
positif, kamu pertama
cerita ke siapa ?

aku tuh pas itu benerbener gak bisa apa-apa,
aku tuh kepikiran terus,
pasti kepikiran lah kaya
gitu. Misalnya kaya aku
mandi tuh aku merasa
kaya ada yang gerakgerak didalem. Kaya
mau tidur tuh gak
nyenyak, aku tidur tuh
mimpinya kaya bayi-bayi.
Terus abis itu, jujur ya,
ketemu dia tuh kaya jadi
gak mood gitu loh. Kaya
dia tuh udah melakukan
sesuatu kesalahan kaya
gitu, dia tau, dia keluarin
dalem, tapi dia gak
bilang langsung, malah
Cuma nanya “kamu dah
mens belum ?” rasanya
tuh kaya dibohongin.
Jadinya setelah itu aku
rasanya jengkel kalau
ketemu dia, rasanya
marah, gak mood mau
ngapa-ngapain,
pengennya dia sabar
sama aku tapi kayanya
karna sama-sama pusing
juga, jadi banyak
berantemnya gitu.
aku pertama cerita ke
temen-temenku yang
deket banget, yang tau
hubunganku sama dia
tuh kaya gimana, karna
aku juga butuh
pertolongan kan, aku gak
tau caranya ngurusin
kaya gini tuh gimana,

dia keluarin
dalem, tapi dia
gak bilang
langsung
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oke.. berarti kamu
cerita ya ketemenmu

cara buangnya gimana,
kaya aku tuh langsung
yang pertama banger
aku hubungin itu
temenku yang pernah
ngalamin kaya gitu.
heem.. ya ketementemen deketku aja sih
dan yang pertama kali
aku hubungin ya
temenku yang pernah
ngalamin hal yang sama,
jadi aku istilahnya bisa
konsultasi, aku harus
gimana gimana, harus
kemana.

berarti temen- heem, ya bantunya
temenmu membantu macem-macem sih, ada
kamu ya yang malah gak setuju
kalau aku gugurin, ada
yang bantuin nyariin
obatnya, kliniknya gitugitu, ya sebenernya
sempet stress juga ya
banyak yang bilang gak
usah digugurin banyak
yang bilang digugurin
aja, karna mikirnya kalau
dipertahanin aku sama
suami yang kasar.
nah, setelah kejadian
itu tadi apakah kamu
masih sering
dikasarin atau malah
baik-baik saja ?

nah justru, aku dikasarin
yang sampek hidungku
retak itu setelah kejadian
itu. Dia makin merasa
dia tuh udah memiliki
aku sepenuhnya gitu loh,
jadi semakin mudah
pokoknya ringan
tanganlah, kaya
gampang aja dia
nampaar, dia jambak gitu
dia makin lebih-lebih, jadi
aku tuh makin stress,
udah ini tuh aku lagi
prosses penyembuhan
yang itu dia malah
bukannya nemenin aku,
mensupport aku biar

Dia makin
merasa dia tuh
udah memiliki aku
sepenuhnya gitu
loh, jadi semakin
KP
mudah pokoknya
ringan tanganlah

dia nampaar, dia
jambak gitu dia
makin lebih-lebih
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sekarang kalau kamu
mengingat kejadian
itu kamu merasa
kaya gimana ?

jadi dari kejadian itu
yang bisa kamu
ambil adalha kamu
bisa lebih selektif lagi
ya dalam memilih
cowok ?

akunya bisa sehat lagi
tapi malah dianya main
fisik, itu tuh dia tuh
sampek ke psikolog,
akunya kepsikolog,
Cuma dia sama aku
psikolognya beda gitu.
kalau trauma masih ya,
tapi sekarang aku lebih
ambil ke sisi positifnya
sih. Aku lebih bisa
selektif kalau milih
cowok. Jadi aku
sekarang kalau sama
cowok berhubungan gitu,
aku tau dia mulai ada
kasar, aku pasti
langsung ngecut dan gak
lanjutin hubungan, karna
aku tau pasti ujungujungkan bakal sama aja
gitu.
iya, karna menurutku
cowok kalau udah main
kasar ke cewek tuh udah
gakk ada toleransi sih,
jadi dia gak menghargai
perempuan gitu.

Wawancara II (28 September 2020)
Nama subjek : GA
Usia

: 22 tahun

Status : Mahasiswa
Hallo, sekarang kita
wawancara untuk yang
kedua ya ?
Ya kan, wawancaranya
dua kali
Bisa diceritain ga,
awalnya kamu gimana
kenal ? dari awal kenal
sampek akhirnya kamu

Emang itu apa sih kok
wawancara lagi ?
Ohhh yaa
Jadi to, heee aku
jelaskene seko endi yo
gem.
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bisa pacaran sama
mantanmu itu ?
Dari kenal, kamu kenal
dimana ?

Terus ?

Enggak kok enggak

Koe ndak ngerti
mantanku ? eh yo
ngerti ya ? jadi tuh,
awal ada acara di
Semarang, acaranya
tuh itungannya besar,
nasional gitu kan
lingkupnya. Lah itu tuh
diambil dari
mahasiswa-mahasiswa
di Universitas yang ada
di Semarang.
Terus mmmm kamu ini
sama nyatet gak ?
kalau sama nyatet aku
tak pelan-pelan
Oh, terus habis itu,
udah nih dapet nih
beberapa anak dari
UNDIP, UNIKA, UNNES,
USM, perwakilan jadi
panitia acaranya
Hydrococo lomba
futsal yang tingkat
nasional itu, yang
diadainnya itu di
Semarang. Salah
satunya tuh dari Unika
aku dapet terus dari
Undip itu dia salah
satunya yang dapet.
Jadi pas, jadi selama
masuk di grup, kan ada
grup kan panitianya itu,
selama di grup panitia
itu, kita tuh gak
pernah ngobrol, aku
juga gak tau dia, samasama gak tau lah
pokoknya lah, tapi
udah satu grup. Nah,
seiring berjalannya
waktu kan dibagi
jobdesk tuh, aku kan
bagian registrasi
pemain, nah dia itu
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jobdesk e sebagai
runner, runner itu kan
dia harus muterin
tempat spot-spot
panitia lain kan, kaya
panitia ticketing,
panitia bagian wasit
blablabla, jadi semua
kan harus diputerin,
termasuk dia muter
ditempatku juga dong.
Lah terus tiga hari di
acara tuh, selama dua
hari tuh aku gak
ketemu, maksute tuh
aku gak sadar kalau itu
tuh dia gitu loh. Terus
dihari yang terakhir
baru tuh dia di hari
ketiga dia nongkrong
ditempatku terus, terus
disitu ada si T juga, tau
kan T ? nah ada si T
sama ada Ti lah dia tuh
suka sama TI, jadi aku
sama T tuh godain
deen, terus sama
panitia yang laine ki
juga godain gitu.
Ternyata, dia tuh
sukanya sama aku, dan
aku baru sadar itu pas
hari terakhir, udah
selesai acara terus kita
ada yang namanya
evaluasi. Lah disitu
temen-temennya dia
tuh godain, aku baru
ngeh. Terus pulangku
pas hari ketiga malam
itu yang nganter dia
sama mbak D, mbak D
itu kakak tingkate kita,
naik mobile mbak D.
habis itu mulai pulang,
besoknya dia ngechat
dapet nomerku itu dari
ya dari grup itu,
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Berapa lama itu
PDKTnya ?

Terus kembali lagi nih
ketika kamu masih
pacaran, nah ketika
kamu pacaran pasti ada
masalah kan ya
Hahahaa sek apa,
seingetmu, masalah
apa yang sering ada
atau yang sering
muncul gitu dalam
hubunganmu waktu
kamu masih pacaran ?
masalah apa yang
sering muncul waktu
pacaran ?

ngechat ngechat tapi
aku gak ada respon,
gak ada respon terus
mulai dia ngajak
minggu depannya atau
dua minggu setelahnya
ya, aku mau tuh, aku
mau, tapi Cuma kaya
ke mall, nonton sama
makan doang. Dah
terus, ini tuh berawale
tuh cepet banget yo,
habis itu, sempet tuh
ke Salatiga, ke itu loh,
pokoknya beberapa
hari setelahnya itu ke
Salatiga ke Langit
Senja, tapi gak berdua,
itu bertiga sama mbak
D juga. Jadi mbak D tuh
kaya yang ngenalngenalin gitu loh,
ngenal-ngenalin aku.
Terus udah, habis itu
gak lama terus jadi kok.
Sek sumpah itu cepet
bangeeeet. Sebulan
kurang hehehe tapi aku
gak tau spesifikasinya
sih
Hahaha baru baru hari
itu, besoknya
berantem

Apa gimana ?

Deen tuh posesif
banget, kamu tau kan ?
temenku cowok tuh
banyake. Tak lanjutin
dulu ya gem. Kamu tau
kan temen cowokku

Deen tuh posesif
banget
dia tuh kaya cemburu
tapi cemburunya dia
tuh gak wajar gitu loh
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Salah paham apa ?

Oh, jadi kamu merasa
cowo kamu itu gak
ngertiin kamu gitu ?

Kamu tadi opo, kamu
kan tadi bilang kalo
cowokmu ini ngerti to ?
lah, itu tuh di bulan

tuh banyak banget, nah
dia tuh kaya cemburu
tapi cemburunya dia
tuh gak wajar gitu loh.
Ya sering berantem
karna itu, terus aku kan
streaming, aku waktu
sama dia kan dah
streaming tuh kerja,
nah dia merasa kaya
gak ada waktu buat
dia. Lah namanya, tapi
yang streaming tuh gak
seharian gak yang
seharian gitu loh, dia
merasa aku tuh kaya
kaya gak ada waktu,
habis itu eeee
panitiaan. Dulu kan aku
kan penitiaan terus kan
dikampus kan yo
PTMB, Picasso, eh,
hoo. Lah dia tuh
merasa pokoke merasa
aku tuh gak ngasih dia
waktu, habis itu dia
cemburu karna tementemenku tuh banyak
yang cowok. Sama
salah paham salah
paham gitu loh.
Ya salah paham kaya
masih nyambung ke
yang cemburu itu.
Entar aku main sama
ini, ada urusan apa, dia
ngiranya aku gini,
padahal gak kaya gitu.
Awalnya tuh ga kaya
gitu gem, awalnya tuh
ngertiin, kaya makanya
aku interesting, tapi
lama kelamaan kok dia
kaya begitu
Hampir setahun
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keberapa ? kamu kan
pacaran lama nih,
berapa bulan ?
Lah itu kamu tadi
bilang awal-awal itu
ngerti, lah itu tuh
sampek bulan berapa
masih inget gak ?

Itu awal-awal doang,
awal-awal doang, kaya
dia nih dia tuh tau aku
dugem, terus dia tau
aku ngerokok, dia tau
circleku, lingkungan
temen-temenku lah,
temen-temen
cewekku, tementemen cowokku dia
tuh, dia bahkan malah
kaya ngefollowin
temen-temen cowokku
gitu loh, biar kalau ada
apa-apa tuh dia tau.
Nah aku mikirnya karna
dia udah tahu
kehidupanku yaudah,
tapi kok lama kelamaan
dia yang tadinya bilang
gak papa-gak papa kok
malah keliatan marah,
terus batesin-batesin
aku, aku nih ya main
sama cewek, main
sama BUCIN aja tuh dia
pernah loh marah,
segitunya.
Awal-awal tuh tadi
Awal-awal tuh pas
kamu bilang awal-awal awal-awal masih PDKT
tuh bulan ke berapa?
nya itu, aku kan
pacarannya goblog.
Oh itu tuh berarti
Baru paca, baru baru
belum masuk pacaran ? PDKT ga ada sebulan,
terus pacarannya tuh
gak belum ada satu
bulan tuh dia gitu
masih ngerti, terus pas
jalan udah hampir
sebulan, jadi kaya
masih setengah bulan
gitu, jadi masih belum
sebulan dia tuh masih
anjing, anying, odading
pokokmen.

gak papa-gak papa kok
malah keliatan marah,
terus batesin-batesin
aku, aku nih ya main
sama cewek, main
sama BUCIN aja tuh dia
pernah loh marah,
segitunya.
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Jadi dari pacaran
pertama sampek akhir
tuh berarti kamu
digituin terus ?

Terus yang
menguatkanmu itu apa
untuk melanjutkan
hubunganmu itu,
waktu kamu merasa
cemas gitu ?

Yang menguatkanmu
itu siapa ? maksutnya,
kamu kan lagi cemas
terus kamu ceritacerita, yang membantu
kamu itu siapa ?
Waktu kamu enggak
enggak, membantu
kamu untuk tetap
bertahan itu siapa ?
terus yang akhirnya
membantu untuk lepas
itu siapa ? pokoknya
kalau kamu sedih itu
siapa ? maksutnya kaya
siapa sih orang yang
berperan dengerin
kamu cerita mungkin
pas kamu cerita, yang
nemenin kamu gitu
gitu.

Hoo, tapi tuh dia juga
ada pembiaran gitu
loh, kamu tau kan
salah satu yang apa sih
istilahnya pembiaran
tuh juga gak baik. Nah
dia tuh juga ada di
tahap itu
Karna sumpah karna ya
mmm jujur ya, karna
aku pertama kali kan
ahahaha yo mmm
pokokmen aku banyak
first-first, first time
sama dia gitu loh, terus
habis itu kaya aku, aku
struggle tenan cuk aku
mbe deen, opo wae
ndeng tak kei deen,
sumpah. Pas kui goblog
sih
Membantu sama dia
atau membantu buat
lepas sama dia ? ada
dua loh.

Hoo, tapi tuh dia juga
ada pembiaran gitu
loh,

Eee ya BUCIN itu pasti,
sumpah BUCIN tuh
rumah nomor satu
tempatku buat cerita,
terus habis BUCIN ada
M itu sahabatku yang
di Kairo, M, habis M,
kaya N temen-temen
SMA ku yang apa
namanya masih deket
sama aku, tapi Cuma
beberapa doang. Itu
awalnya, awalnya kalau
BUCIN itu udahgak sreg
sih aku kerasa, dari
mulai pas PDKT aku
bayar-bayarin, dari
seminggu makan,
bensin, rokok tak
beliin. Terus jadian juga
kaya gitu. Ya pokoknya

dari mulai pas PDKT
aku bayar-bayarin, dari
seminggu makan,
bensin, rokok tak
beliin.
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kalau BUCIN aku dah
ngerasa anak-anak
BUCIN tuh big no tapi
diluar itu, tementemenku yang lain kan
yaudah diliat dulu
kedepan gitu loh. Terus
gara-gara udah tau
yang dia mulai apa
namanya, mulai
abusive relationship,
nahh baru tuh disitu,
baru banyak yang “din
ini toxic din”
Apa sih yang membuat Gak tau, ya karena aku
kamu mau melakukan
goblog hahahaa aahhh
itu semua ke pacarmu
jangan ditanya gitu
?
karna aku sekarang
kalau liat aku yang dulu
tuh kaya goblog banget
loh. Sumpah tertolol
Apa itu sayang ?
Ya pas saat itu aku
mikirnya sayang, tapi
pas sekarang enggak,
karena aku kan aku
dirugiin
Ooohh.. sekarang kamu Iyaaaa… karna aku
ngomongnya goblog,
merasa dulu itu aku
tapi dulu ngomongnya goblog.
sayang
Nah sekarang kan
Ehh aku gak mengambil
kamu akhirnya dah bisa keputusan dan
berhenti nih, dah bisa
mempertimbangkan
keluar dari hubungan
buat no. tapi
itu, nah
keharusan karna yang
pertimbangannya apa
mutusin dianya
sih yang memutuskan
hahahaha goblog
kamu untuk keluar ?
banget sumpah.
Kecuali akunya yang
mutusin, berarti aku
dah punya
pertimbangan nih, aku
mau lepas dari dia, ini
dia yang mutusin,
makanya sumpah aku
goblog segoblog itu.

120
Lah kok akhirnya kamu
gak ngejar dia lagi ?

Kamu pacaran sama
dia tuh tahun berapa
sampek tahun berapa ?

Yaudah ya, makasih ya

Karna aku capek, karna
aku dah gak goblog
gitu. Ini tuh kaya Cuma
masalah waktu gitu
loh, kaya tersadarkan
gitu, menurutku
Hii tahune aku lupa ik.
2018 sampek 2019 deh
kayanya, eh iya. Aku
kan udah setahun
putus sama dia.
Oke sama-sama

Wawancara Triangulasi (7 Oktober 2020)
Nama subjek

: AY (triangulasi GA)

Pertanyaan

Jawaban

Hallo, selamat siang
mbak
Jadi ini kan saya
kemarin habis buat,
habis wawancara sama
salah satu temennya
mbaknya ini untuk
penelitian saya, nah
jadi disini saya mau
wawancara mbaknya
sebagai teman dekat
subjek saya ini,
Langsung saja ya,
apakah menurutmu
kamu ini memiliki
kedekatan yang cukup
untuk subjek ?
Apa sih yang kamu
ketahui tentang
hubungannya dengan
mantannya yang
terakhir kali itu ?

Hallo
Oh yayayaa

Ya deket, jadi kita kuliah, temen satu
geng, temen satu kelas.

Ohh yang itu, mmm hubungannya
menurut aku toxic ya. Pacarannya
juga lumayan lama, kurang lebih
satu tahun kalau gak salah. Nah
yang setahu aku sih, pada awalnya
mereka udah udah deket, tapi
emang dari kita temen-temennya
dia itu dari awal udah gak suka sama
dia, tapi dia yang ya gak tau

Analisa
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Ee kenapa sih kok
kalian tementemennya si GA ini ga
suka sama cwoknya ini
dari awal ?

Bisa diceritain singkat
ga, kenapa dia bisa
sampe putus ?

namanya juga lagi jatuh cinta,
makanya dia yang kaya
menghiraukan teman-temannya
terus akhirnya mereka jadian itu,
dan pada akhirnya mereka itu eeee
apa ya, putus, gitu.
Soalnya waktu awal deket, ini
sebelum pacaran, waktu awal deket
ini si GA ini cerita sama kita tementemennya, cerita kalau misalkan
main sama si cowonya itu, si
mantannya itu yang bayar si GA, lah
kita temen-temennya itu marah gitu
loh, kaya “hah, masak baru pertama
kali yang bayarin kamu ?” terus si
GA ini cerita, cowoknya ini kalau
mau bayar tuh modus, kaya dia tuh
ngomongnya mau ke toilet apa ke
mobil dulu gitu, jadi otomatis si GA
ini membayar gitu. Nah, jadi kita
temen-temennya tuh kaya marah
dan gak suka dari awal itu.
Eeee karna, karna menurut kita
temen-temennya tuh kaya, kaya dia
tuh udah di toxic relationship, jadi
dia udah mengalami kekerasan di
dalam pacarannya, menuruku
semua jenis kekerasan masuk sih,
kaya ya dia pernah di pukul, dia
pernah dijedotin, terus dia pernah
dikasarin secara verbal, terus eeee
ini agak explisit sih, jadi dia itu hamil
nih sama mantannya itu, akhirnya
digugurin, karna aku gak tau sih
cowoknya gak mau tanggung jawab
sih sebenernya. Nah, dari situ
sebenernya dah bisa dilihat gitu loh,
sebenernya temen-temennya udah
menyadarkan si GA ini, kaya
yaudahlah kamu gak usah hubungan
lagi sama si manatannya itu, terus
akkhire yo yaudah putus. Terus
akhire dia tersadar, ya eeee “aku
tuh kaya goblog gitu loh, kok aku tuh
gak mendengarkan temen-temen
aku” gitu loh, terus dia kaya tersadar
aja, terus putus, gitu.

kalau misalkan main sama
si cowonya itu, si
mantannya itu yang bayar
si GA, lah kita tementemennya itu marah gitu
loh, kaya “hah, masak
baru pertama kali yang
bayarin kamu ?

KE

menuruku semua jenis
kekerasan masuk sih, kaya
ya dia pernah di pukul, dia
pernah dijedotin

KF

dia pernah dikasarin
secara verbal,

KV

dia itu hamil nih sama
mantannya itu, akhirnya
digugurin, karna aku gak
tau sih cowoknya gak mau
tanggung jawab sih
sebenernya.

KS
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Terus, apa sih yang
kamu ketahui itu
tentang perasaannya
dia, ketika dia
mengalami kekerasan
dalam pacaran ?

Eee, perasaannya tuh sedih, terus,
terus kaya sedih banget sih dia, kaya
stress banget, terus dia marah.
Bahkan marahnya itu sama tementemen, juga sama orang tuanya,
terus ya campur aduk ya, dia tuh
kaya depresi banget sih waktu dia
hamil itu. Itu lebih ke klimaksnya sih
waktu dia gugurin kandungannya
itu, soalnya dia kaya campur aduk
gitu rasanya, yo semuanya jadi satu.
Sedih marah.
Oke, kan tadi bilang
Menurut aku dia hilang rasa
ada masalah
cemasnya itu, atau merasa lebih
klimaksnya gitu, apa sih baik itu ketika dia cerita sama
yang dilakukan dia
temen-temennya. Jadi, dia tuh tipe
untuk menghilangkan
orang yang suka cerita sih, jadi
kesedihan,
ketika dia dapet masalah sama
kemarahannya,
mantannya itu ya dia cerita sama
kecemasannya itu ?
kita-kita. Nah, kebetulan waktu
petama kali ML, si GA ini karna takut
awalnya, kaya dipaksa sama
mantannya, dia ini pertama kali
telpon aku waktu itu, jadi dia itu
cerita kaya takut eee aku di apaapain gitu “pokoknya ini aku mau
kamu telpon aku dulu ya, jangan
dimatiin” gitu. Nah, posisi waktu itu
aku juga marah gitu. Sebenernya, si
GA ini gak mau sebenernya, tapi
dipaksa, gitu. Menjawab gak sih ?

Mmm, menurutmu, si
GA ini merasa lebih
nyaman gak sih setelah
si subjek ini cerita sama
temen-temennya ?
Nah, selain cerita, ada
gak yang kamu ketahui
lagi tentang apa yang
dilakukan dia ketika dia
merasa cemas gitu
mungkin ?

Iya, dia merasa lebih baik, lebih eeee
apa ya, ya dia merasa lebih baik aja
gitu ketika dia udah menceritakan
segala masalahnya sama tementemennya.
Mmmm apa ya, dia nih suka
merokok sih, dia suka merokok, dia
suka minum, terus dia juga suka
insom sampe berhari-hari gak tidur
gitu, itu menurutku juga lumayan
mengganggu sih buat dia, kaya
kasihan aja. Terus dia juga, dulu nih
waktu dia marahan sama si
mantannya itu, gak tau kenapa, dia
nih suka update di story gitu, kaya

terus dia marah. Bahkan
marahnya itu sama
temen-temen, juga sama
orang tuanya

D

kebetulan waktu petama
kali ML, si GA ini karna
takut awalnya, kaya
dipaksa sama mantannya,
dia ini pertama kali telpon KS
aku waktu itu, jadi dia itu
cerita kaya takut eee aku
di apa-apain gitu
“pokoknya ini akum au
kamu telpon aku dulu ya,
jangan dimatiin” gitu. Nah,
posisi waktu itu aku juga
marah gitu. Sebenernya, si
GA ini gak mau
sebenernya, tapi dipaksa,

dia nih suka merokok sih,
dia suka merokok, dia
suka minum, terus dia
juga suka insom sampe
berhari-hari gak tidur gitu,
itu menurutku juga
lumayan mengganggu sih
buat dia, kaya kasihan aja.
Terus dia juga, dulu nih
waktu dia marahan sama
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Tadi kan bilang, kalau
dia lagi marah sama
mantannya itu dia
update-updat story di
Instagram gitu ya ?
storynya itu apa ? foto
?

Seberapa sering sih, si
GA ini cerita tentang
permasalahannya sama
si GA ini ?

Terus gimana
pendapatmu, apakah
dari kekerasan mm
yang dialami itu
mengubah hidupnya
dia ?

Yaudah segitu, sekian
dulu ya. Terimakasih

foto sama pacarnya. Nah kita nih
temen-temennya kaya bingung, lah
ini barusan dia cerita lagi benci deh
sama si mantannya ini, kok malah
dia update story sama si mantannya
ini ya ? kaya gitu, jadi kadangkadang kita suka bingung. Terus dia
juga, kalau lagi berantem sama
mantannya ini tuh dia kaya
muruuunnggg gitu, kaya di kampus
tuh dia dieemmmm aja, kadangkadang, kadang-kadang kalau misal
dia gak diem, ya dia ikutan marah
sama kita gitu, kita tau sih kalau dia
lagi ada masalah sama mantannya
ini.
Foto. Kaya foto-foto kaya foto-foto
uwu gitu, foto deket-deke. Nah kita
kan bingung gitu ooohhh,
captionnya tuh kaya love you baby,
makanya kita tuh bingung, loh kok
ini berantem kok captionnya gitu,
apa udah baikan, ga ngerti sih, tapi
kayanya emang masih kesel, gitu.
Mmm, sering banget sih, mungkin
karena eeeee aku sama tementemenku ini circle yang terdekat
buat dia waktu dikuliah, jadi yaaa
sering sih, hampir tiap hari sih dulu
waktu di kampus.
Mmm pasti sih tetep, pasti
mengubah hidupnya dia sih, tetep.
Karena dari situ dia belajar mmm dia
lebih memilih cowok yang eeee, dia
lebih pemilih nantinya sama cowokcowok yang nantinya kira-kira mau
dijadiin dia pacar. Dia lebih berhatihati dalam hubungan kedepannya
sih.

si mantannya itu, gak tau
kenapa, dia nih suka
update di story gitu, kaya
foto sama pacarnya. Nah
kita nih temen-temennya
kaya bingung, lah ini
barusan dia cerita lagi
benci deh sama si
mantannya ini, kok malah
dia update story sama si
mantannya ini ya ? kaya
gitu, jadi kadang-kadang
kita suka bingung

Kaya foto-foto kaya fotofoto uwu gitu, foto deketdeke. Nah kita kan
bingung gitu ooohhh,
captionnya tuh kaya love
you baby, makanya kita
tuh bingung, loh kok ini
berantem kok captionnya
gitu
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Wawancara subjek II
Nama : NP
Usia

: 22 tahun

Pertanyaan

Jawaban

I : Hallo mbak
selamat siang

N : Selamat siang

Perkenalkan, nama
saya Gemma. Saya
mahasiswa Unika
Soegijapranata
Semarang angkatan
2016. Saat ini saya
sedang menyusun
skripsi saya yang
berjudul “Mekanisme
Pertahanan Diri pada
Perempuan Dewasa
Awal yang Pernah
Mengalami
Kekerasan Dalam
Pacaran”. Disini saya
menunjuk mbak
sebagai subjek
dalam penelitian
saya ini.. sebelumnya
bisa perkenalkan diri
dulu ?
oh. Terus sekarang
di Semarang ngekos
ya berarti ?
ngekosnya dimana ?

sebelumnya, mbak N
ini pernah pacaran
gak sih ?

udah berapa kali
pacaran ?
pertama kali pacaran
umur berapa ?

Analisis

perkenalkan nama saya NP, umur 22
tahun, saya asli Pekalongan tapi lagi
kuliah di Semarang

iya ngekos
aku ngekosnya pindah-pindah, tapi
sekarang udah dua bulan ini ngekos
di Tembalang
enggak pernah hahahaaa.. ya pernah
lah

waduh.. pacaran kan ? yang benerbener pacaran kan ? kayanya 9 kali
deh
kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP
berarti umur 13 atau 14 gitu lupa.

Coding
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terus sekarang ini
lagi pacaran apa
engaak ?

lagi berkomitmen sekarang. Gak
pacaran sih, cuman berkomitmen aja.

kira-kira kamu tuh
punya kriteria khusus
gak sih dalam
memilih pasangan ?

kalau dulu sih aku terserah aja sih,
beda-beda sih, seiring bertambahnya
usia tuh kriteriaku terhadap laki-laki
tuh berbeda-beda sih. Kalau dulu itu
waktu masih bocil, waktu masih SMP
SMA tuh yang keren-keren aja, kaya
gimana ya.. kaya kapten basket gitu
gitu. Kalau sekarang yang penting dia
tuh setia, bertanggung jawab, gak
kasar gitu kan, kaya gitu sih, sayang
sama keluarga.

kamu pernah gak sih
dapet pacar yang gak
sesuai sama
kriteriamu ?

sebenernya kalau ekspetasi awalku
sama dia waktu pertama kenal masih
sesuai sih, kalau gak sesuai aku juga
gak mau sama dia. Cuman setelah
setahun, setelah berbulan-bulan gitu
mulai kelihatan aslinya kan, nah itu
gak cocok sama aku, kaya gitu.

gak cocoknya itu
karna apa sih ?
kenapa bisa
dikatakan gak cocok
?

gak cocoknya apa ya.. beda prinsip
pernah, terus ada juga yang
perlakuan dia awal tuh manis banget,
terus lama-lama kelihatan aslinya,
suka marah-marah, atau bahkan ada
yang kasar kaya gitu sih, atau
awalnya perhatian, lama-lama cuek,
kaya gitu sih.

kriteria itu
menurutmu
berpengaruh gak sih
dalam hubungan ?

kriteria ? berpengaruh gak ya sama
hubungan. Menurutku berpengaruh
sih. Maksutnya, dengan aku punya
kriteria,itu membantu aku untuk
memfilter cowok-cowok yang mau jadi
pasangan aku kaya gimana apalagi
dengan pengalaman aku pengalaman
aku dengan cowok A. ya pokoknya
aku sama mantanku tuh punya
pengalaman yang berbeda-beda. Nah
dari situ tuh semakin membuat aku
membentuk kriteria pasangan.

kamu sama mantanmantanmu atau
sama pasanganmu

kalau sama mantanku tuh sering
banget, sering banget sering sering
sering banget sumpah. Tapi aku gak
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sekarang tuh
tergolong sering
berantem gak sih ?

tau ya siapa yang salah antara aku
atau dia aku gak tau, kaya kamu tau
gak sih eeee playing victim, jadi
cowoknya tuh playing victim padahal
dia yang salah tapi dia nyalahin kita
banget, gak tau ya apa aku yang
emang salah atau dia yang tersakiti
makanya dia kaya gitu.

pernah gak sih kamu
mengalami masalah
yang besar banget ?

sering, sama mantan kan ? kalau
sama pasangan yang sekarang gak
pernah alhamdullilah. Kalau sama
mantan seriiiiiinnnggggg banget

itu kira-kira masalah
apa ?
ya yang mana aja.
sama yang
berantemnya paling
parah, sama yang
mana ?

masalah sama mantan yang mana ?
mantanku kan banyak
kalau berantem fisik atau yang
berantem apa sih mmm fisik apa
psikis ? kalau psikis itu sama yang
mantanku terakhir itu. Aku dah
diselingkuhin berapa kali ya.. jadi
curhat. Mm aku dah diselingkuhin 9
kali kayanya, terus dia udah
sebenernya dia udah ngelamar aku in
person tapi belum sama keluarga tapi
putus. Ohhh ada lagi anjir mantanku
yang 1 itu.. aduh banyak banget anjir,
kalau yang itu psikis, financial, sama
fisik juga. Tapi fisiknya bukan yang
ngasarin aku sih. Entar aku ceritain
deh. Kamu mau aku ceritain yang
mana dulu ?

tadi kan kamu
nyebutin kamu
pernah dikasarin
fisik, psikis, financial
juga. Mulai dari
psikisnya dulu boleh
diceritain ?

disitu aku kaya di aduh ada istilahnya
tapi aku lupa… kaya dia yang salah
tapi seolah aku yang salah. Kaya
misalnya nih misal, mmm dulu kan
aku belum pernah berhubungan
badan, nah terus kan dia ngajakin aku
“ayok coba ML” tapi aku gak mau.
Aku kaya gak tau ya, mungkin aku
gak mau karna aku belum yakin sama
dia atau emang prinsipku dulu masih
aku gak papa macem-macem asal
jangan sampek dimasukin. Yaudah,
aku gak mau terus dianya marah-

aku dah diselingkuhin 9
kali kayanya,

dulu kan aku belum
pernah berhubungan
badan, nah terus kan dia
ngajakin aku “ayok coba
ML” tapi aku gak mau.
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marah, terus dia ngomong “oh
yaudah, kalau misalnya aku kaya gitu
sama pramugari gak papa ya”
kebetulan dia itu profesinya kaya
penerbangan gitu. Nah jadi dia malah
nanya sama aku kalau aku lagi
terbang terus gituan sama pramugari
gimana. Kaya seolah-olah aku yang
salah, padahal itu kan prinsipku kan
aku gak mau berhubungan badan
dulu sama dia, tapi kenapa malah
solusinya dia tuh malah berhubungan
badan sama orang lain, kan harusnya
gak usah dulu kan bisa. Kaya gitu sih
contoh kecilnya tuh gitu. Terus waktu
itu juga pernah slek sama
keluarganya. Ya gitulah, tekanan
psikisku kaya gitu sih.
itu juga laki-laki yang
sama itu juga pernah
emmm melakukan
kekerasan fisik ?

enggak, enggak dia gak pernah
ngasarin aku. Dia alus. Beda orang

nah.. kalau yang fisik
diapain ?

kalau yang fisik itu beda lagi, kalau
yang fisik jadi aku sebelumnya udah
pernah pacaran, dulu waktu SMP aku
udah pacaran sama dia, tapi tuh
putus nyambung. Jadi kita putus, aku
sama orang lain, dia juga sama orang
lain. Terus nanti nyambung lagi, terus
putus lagi, terus sama orang lain,
terus pokoknya kaya gitu terus
pokoknya, sampek naik kelas 3 SMA
itu aku bener-bener sama dia. Dulu
waktu masih satu kota, itu dia belum
keliatan aslinya. Maksutnya emang
dia tuh orangnya emang nekat,
cowok-cowok juga banyak yang takut
sama dia, karna dia emang orangnya
nekat, ceplas-ceplos kaya gitu. Nah,
dulu tuh dia emang baik sama aku,
gak keliatan sama sekali kalau dia
bakal ngasarin, nah sampai aku
ngekos, aku pindah Semarang, aku
kuliah kan, nah dia kebetulan juga
kuliah di UDINUS, jadi satu kota gitu,
sama-sama ngekos. Nah mulai dari
situ, keliatanlah aslinya, kalau
misalnya mmmm gimana ya, banyak

Yaudah, aku gak mau
terus dianya marahmarah, terus dia
ngomong “oh yaudah,
kalau misalnya aku kaya
gitu sama pramugari gak
papa ya”

paling minim kasarnya
tuh dia misuh-misuhin
aku, terus nyalahnyalahin aku

aku chatingan sama
cowok aja dia tiba-tiba
yang bales tuh dia terus
“nopo mas, iki pacare”
terus diajak ketemuan
waktu itu, aku jadi takut
kalau punya temen
cowok.

Nah dari situ tuh ribut
adu bacot gitu. Yaudah
dia ngasarin aku, kaya
dia mulai nampar aku,
nendang-nendang,
nampar aku “berani-
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dia tuh. Intinya kalau ada masalah dia
tuh marah-marah, misuh-misuhin aku,
itu tuh yang paling apa yaa yang
paling minim kasarnya tuh dia misuhmisuhin aku, terus nyalah-nyalahin
aku “yo salahmu blablablabla”. Terus
lama-lama kadang aku chatingan
sama cowok aja dia tiba-tiba yang
bales tuh dia terus “nopo mas, iki
pacare” terus diajak ketemuan waktu
itu, aku jadi takut kalau punya temen
cowok. Kan gak mungkin juga kan
tiap punya temen cowok jadi
selingkuhan juga kan, kaya gitu.
Terus kasarnya digimanain itu kan
kasar fisiknya ya.. waktu itu awalnya
banyak sih.. aku lupa awalnya itu
gimana, tak ceritain aja ya satu-satu
gimana kejadiannya. Jadi pernah,
suatu hari aku lagi chatingan sama
kakak tingkatku, terus dia hiiii ngeri
banget cuy.. aku lagi chatingan sama
kakak tingkatku tapi pertamanya dia
tuh gak tau kan, nah waktu itu tuh aku
nginep ditempatnya dia, aku nginep
dikosannya dia kan, nah pas aku lagi
sama dia tuh aku gak chatingan,
chatingannya tuh waktu aku lagi
dikosku, atau waktu di kampus kaya
gitu. Nah waktu ketemu dia tuh gak
tak end chat sih, chatingannya tuh
enggak yang sayang-sayangan gitu
tuh enggak. Gak tak end chat terus
aku tuh ketiduran, dah jam 10 sih aku
ketiduran, nah dah ketiduran, terus
waktu aku kebangun, tiba-tiba dah
jam 11 atau jam 12an gitu aku lupa,
nah itu tuh aku bangun, nah pas aku
bangun, aku liat dia, dia tidur ngadep
ke aku, jadi adep-adepan, masih tidur,
aku juga tiduran kan. Nah terus aku
ngecek hpku, waktu aku ngecek hpku,
kamu tau ini depannya, apa sih
namanya layar depan ini loh, apa
namanya.. pokoknya layar depan
sebelum dibuka kunci, tau kan ? nah
itu tuh screenshotan chatku sama
cowoknya itu hahahahaa ngeri banget
to. Dengggg… waduh ki aku kaget
banget to, pas aku liat dia, dia tuh
udah melek, jadi dia tuuh pura-pura

beraninya kamu tuh kaya
gitu”, terus dia nendangnendang sampek aku
sakit sampek biru-biru
semua, aku diludahin
Itu aku masih ditendangtendang, masih dipukulpukul, terus dia sempet
deen ambil pisau juga,
dia ambil pisau juga
terus dia nodong-nodong
aku “koe meh mbek kui ?
orak, rak entuk mbe
lanang kui, koe kudu
mbe aku, nek meh
bareng yo kudu mati
bareng.
terus tasku di suweksuwek, sumpah tasku di
suwek-suwek,
gagangnya tu loh di
suwek-suwek sampek ga
bisa di ransel lagi,
terus bajuku tuh di
suwek, bajuku yang
dipake itu tapi Cuma
sampe se dada doang
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marah-marah terus
jambak-jambaki aku gitu
lah, masih mukulmukulin, nonjok-nonjokin, KF
nendang-nendang, kaya
mojok-mojokin aku
ketembok gitu loh
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tidur, creepy banget emang. Nah dari
situ tuh ribut adu bacot gitu. Yaudah
dia ngasarin aku, kaya dia mulai
nampar aku, nendang-nendang,
nampar aku “berani-beraninya kamu
tuh kaya gitu”, terus dia nendangnendang sampek aku sakit sampek
biru-biru semua, aku diludahin
jugakan, nah terus aku kan ketakutan,
terus aku gak bisa tidur, terus aku, oh
yaa belum belum belum. Itu aku
masih ditendang-tendang, masih
dipukul-pukul, terus dia sempet deen
ambil pisau juga, dia ambil pisau juga
terus dia nodong-nodong aku “koe
meh mbek kui ? orak, rak entuk mbe
lanang kui, koe kudu mbe aku, nek
meh bareng yo kudu mati bareng”.
Deen ngomong koyo ngono, ngeri
banget rak sih. Pokokmen intine kudu
mati bareng, sampek pisaune ki di
ngene-ngeneke ning aku, pisau buah
san. Terus bar ngono, habis itu
nodong-nodong pisau deen tiba-tiba
ngambil tasku, dulu kan tasku tuh tas
yang masih ransel, tas kekampus. Itu
kaya e aku habis dari kampus deh.
Nah terus tasku di suwek-suwek,
sumpah tasku di suwek-suwek,
gagangnya tu loh di suwek-suwek
sampek ga bisa di ransel lagi, jadi
kalau mau bawa tuh dibopong, terus
bajuku tuh di suwek, bajuku yang
dipake itu tapi Cuma sampe se dada
doang. Tapi tetep aja cuy ngeri,
ngeriii.. marah-marah terus jambakjambaki aku gitu lah, masih mukulmukulin, nonjok-nonjokin, nendangnendang, kaya mojok-mojokin aku
ketembok gitu loh, aku takut banget.
Terus kaya gitu berjalan sampe jam
1an kaya e, jam 1 ke 2an kaya e, lupa
aku. Nah terus waktu dia agak lengah
dikit, aku bisa buka hpku, lah aku
buka hpku, aku gak kepikiran chat
siapa-siapa, aku langsung kepikiran
chat grup kan yang bisa dilihat
banyak orang. Nah kebetulan aku
punya grup yang isinya aku berempat sama temenku. Aku ngomong
“tolong tolong” gitu, terus gak ada
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yang bales, gak ada yang ngeread
orang itu jam berapa gitu jam 2
pagian atau 1 pagian. Lah terus si
mantanku itu bisa tidur, iya tidur dia
dah bisa tidur, tapi aku takut dia tidur
apa enggak, jadi aku takut kan kalau
mau kemana-mana. Dah itu aku
nungguin dipojokan terus, nungguin
siapa tau ada yang bales. Oh habis
itu mantaku bangun terus ngambil
hpku, jadi hpku kaya disita gitu sama
dia. Aku nungguin dipojokan sampe
pagi sampe jam 6 kalau ga salah,
kaya gitu temenku langsung bales,
missed call missed call gitu. Ohh
temenku itu subuh-subuh dah bales
“p p p” gitu, pada kaget semua lah
kan takut kalau aku di apa-apain,
terus aku sempet shareloc. Terus
disitu ada 5 orang yang nolongin aku,
skip kelas. Lah habis kaya gitu aku
dah shareloc, mereka yang satu grup
sama aku minta bantuan R juga sama
Abang yang badannya gede. Tak kiro
Abang yo bakal bantoni jebule
Abange yo wedi. Mereka tuh jempute
tuh sebenernya dari pagi jam 8an
akhire skip kelas terus jemput aku,
sampek akhire di depan gang, kan itu
masuk gang kan, nah banyak orangorang, terus mereka kaya malu juga
ya kalau mau ribut-ribut. Terus akhire
mereka ngintip-ngintip gitu, takut, gak
ada yang berani masuk. Terus
ditanyain “mau apa mbak ?”, “mau
surprise ulang tahun” deen ngomong
koyo ngono. Ya Allah. Terus D sama
A sempet masuk ke kosan, tapi gak
tau kamare mantanku itu yang mana.
Lah dah kaya gitu, akhire mereka
balik lagi, balik lagi ke mobil terus
mereka nungguin aku, tanpa ada
kejelasan, kan aku gak bisa main hp.
Mboh napa jam 11 jam 12an itu
mantanku itu ngelepasin aku gitu aja
“dah sana balik” kaya gitu. Deen
nangis. Aneh gak sih ? dia tuh kaya
giut, suka e habis nyakitin aku terus
tiba-tiba nangis ngrungkel, nangisnangis gitu-gitu sendiri, aku sebenere
udah dikasarin semaleman, aku jadi
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merasa kaya bersalah juga, kaya
salahku ki opo, yo rak sih. Opo aku ki
nyakitin hatine banget sampe nangis
kaya gitu. Tapi tetep wae, mumpung
deen baik hati kaya gitu tak tinggal
balik, dari pada dee balik lagi kaya
kesetanan kaya gitu kan. Nah
akhirnya aku balik, dengan kondisi nih
ya, rambutku nih acak-acakan bar
diludahi. Rambutku tuh bar diludahi
kaa gitu itu, terus bajuku compang
camping kaya orang bar di di di apa di
sobek-sobek kaya gitu, terus aku
bawa tas, tase gak tak cangklongin,
tak taruh depan, gak bisa di cangklek.
Nah terus akhire aku jalan dari rumah
itu ke depan gang. Yo gila kok. Nah di
depan gang itu ada si D ada yang lain
pada nungguin aku. Yowes terus aku
dibawa ke kosanku, terus suruh
mandi, suruh mandi dan lain-lain,
terus dianterin makan, gitu. Itu drama
pertama sih. Drama pertama. Terus
ada lagi, drama ke dua tuh ini sih, gak
seheboh ini sih. Dramanya tuh paling
gara-garanya tuuh mantanku tuh
main, main ke kosanku, main ke
kosanku, main laptop kalau gak salah,
nge game. Nah, aku sebagai pacar
yang baik, bodohe aku, aku masakin
dia kan, aku inisiatif masakin dia kan,
di bawah. Kalau gak salah tuh aku
masak steak kalau gak salah atau
apa gitu, terus pas aku selesai
masak, aku ke atas, aku liat dia lagi
main game, tak taruh di sampinge
“Taraaaa” tak gituin to, terus dia tetep
main game, giniii terus, gak liat
masakanku, terus aku spontan kan,
tapi aku bercanda juga, spontan
bercanda “yahh kok gitu doang sih”
lahh gara-gara aku ngomong ‘yah,
kok gitu doang sih”, mantanku ki
marah “koe ki ngopo to, koe ra ndelok
aku main game” terus bajuku tuh kaya
ditarik, terus aku tuh dilempar ke
tempat tidurku, akunya di Tarik terus
dilempat ke tempat tidurku, terus aku
dijedotin, kepalaku di jedotin dokk
dokk dokkk ya Allah, ngeri banget.
Kepalaku dijedotin ke tembok sampe

mantanku ki marah “koe
ki ngopo to, koe ra
ndelok aku main game”
terus bajuku tuh kaya
ditarik, terus aku tuh
dilempar ke tempat
tidurku, akunya di Tarik
terus dilempat ke tempat
tidurku, terus aku
dijedotin, kepalaku di
jedotin dokk dokk dokkk
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terus aku juga ditendangtendang badanku
eemmm ke mana, ke
tembok badanku
ditendang-tendang,

Aku nangis-nangis, dia
sambil marah-marah,
aku dipojokan itu nangisnangis, dia mondarmandir, mondar mandir
sambil misuh-misuhin
aku “Asu koe yo,
bajingan koe yo”

aku ga tau salahku apa,
terus sampe deen njejak
aku lagi, terus apaa,
kepalaku tuh kena
tembok, itu kena e
bener-bener kena e tuh
banter banget, terus aku
sampek kaya linglung,
jadi pusing banget, kaya
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bunyi dok dok dokk kaya gitu, terus
hampir putih semua,
aku juga ditendang-tendang badanku hampir pingsan gitu loh
eemmm ke mana, ke tembok badanku
ditendang-tendang, hmmm ngeri
banget sumpah. Kaya gitu, terus
makanan yang tadi tak buat, steak itu,
dilempar ke lantai, untung piringnya
tuh piring plastik, jadi gak pecah,
terus ya itu berserakan lah sampe
bau steak kaya gitu. Aku nangisnangis, dia sambil marah-marah, aku
dipojokan itu nangis-nangis, dia
mondar-mandir, mondar mandir
sambil misuh-misuhin aku “Asu koe
yo, bajingan koe yo” blablabla kaya
gitu itu, padaha aku gak salah apaapa kan, aku ga tau salahku apa,
terus sampe deen njejak aku lagi,
terus apaa, kepalaku tuh kena
tembok, itu kena e bener-bener kena
e tuh banter banget, terus aku
sampek kaya linglung, jadi pusing
banget, kaya hampir putih semua,
hampir pingsan gitu loh. Terus deen
baru sadar, terus deen tiba-tiba “eh
maaf maaf” tiba-tiba kaya gitu “dah
sini sini tidur” yaudah terus aku tibatiba dikasih minyak kaya putih, terus
habis aku dikasih minyak kayu putih,
dia yang beresin sendiri, dia yang
beresin tumpahane itu, dia yang
beresin, dia yang ngambil-ngambilin,
terus di pel juga, dia yang ngepel.
Habis itu dia ngajakin aku keluar,
mampir ke Alfamart beli semprotan
ruangan, dia merasa bersalah, ya
soalnya jadi bau makanan kan, terus
balik di semprot-semprotin, dia baikbaik sendiri, aneh kan ? kaya tiba-tiba
berubah drastis gitu. Kaya gitu itu
kejadian yang kedua, kaya gitu,
banyak banget cuyyy aku lupa
sampekan. Terus yang ketiga, ada
lagi, ini pas dikosanku, ini ada R juga,
kamu tau ga sih ? jadi tuh suatu hari,
aku kan lagi ngerjain tugas, nah aku
tuh mau minta tolong ke R, kan itu
manusiawi banget kan minta tolong
sing lawan jenis, kaya kita semua
pernah ga sih,kaya minta tolong eh ini
tolong ajarin ini, ajarin ini. Nah, aku
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minta tolong sama R, nahh
kesalahanku adalah, aku minta tolong
ajarin R di kosku, padahal tuh juga ga
di kamar, kaya di ruang tamu gitu loh.
Di ruang tamu aku sama R tuh disitu,
lah sebelume, aku tuh habis dari
rumahe temenku, lah aku tuh dikasih
magic mushroom, nah terus waktu R
mau ke kosku, aku tuh ngelih, aku
belum makan, yowes kaya ngemil gitu
kan, tak cemil, bentuke tuh kaya usus,
lah tak cemil, tapi kok kaya gitu, apa
namane, ya kaya gitu lah efek e aku
tuh kaya ketawa-ketawa sendiri juga.
Lah waktu R ke kosku si R juga
bingung “iki wong nopo ngguya
ngguyu ngguya ngguyu” lah ndilalahe
aku juga ngechat mantanku itu, aku
lupa aku ngechate apa, mungkin aku
ngechate amburadul gitu, dia
khawatirkan sama aku si I itu kan, kok
nadia ngechate gak nggenah tuh
kenapa. Lah akhire, si I inisiatif ke
kosku, aku gak ngundang sama
sekali, aku gak ngundang “zul, sini” itu
tuh enggak, gak ngundang mantanku
sama sekali, gila aja aku ngundang,
ada R juga kan. Yaudah, aku sama R
ngerjain tugas, R bantuin aku, lah dari
sana itu kan pintu masuke, lah dari
pintu masuk e tiba-tiba ada I, lah aku
kaget “loh kamu kok disini ?” lah dee
tanpa ngomong apa-apa langsung
ngantem R apa ya, aku lupa deen
ngantem aku sek apa R, terus deen
nampar aku apa gimana sampe aku
jatuh ke lantai. Aku jatuh ke lantai,
terus deen gelut sama R. Dia gelut
sama R sampe ngeretakin meja
kosku, meja tamu koskuu kalau gak
salah. Dah gitu si I mbopong aku
sampek kamarku. Terus aku dimarahmarahi “oo koe ki ditinggal kok nakal,
malah nyoba-nyoba kaya gitu” terus
dia nanya dimana magic
mushroomnya, ya aku ketawa-ketawa
waktu itu, kan aku gak tau. Terus dia
ne yang berantem sama R si I itu. Aku
ga tau sebenere detailnya tuh kaya
gimana aku agak lupa sih ini tuh, tapi
aku ini diceritain sama R detail e tuh
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terus deen nampar aku
apa gimana sampe aku
jatuh ke lantai. Aku jatuh
ke lantai, terus deen
gelut sama R.
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sebenere jadi si R itu dimongin sama I
“awas wae koe” pokoke intine ki meh
dilumpuhke apa gimana gitu R “awas
koe tak lumpuhke” gitu. Lah si I nya
tuh ngomong, “iki aku wes nyiapke
pasukan” I ne ngomong ngono. R e
keweden. Deen ngechat Abang kalau
ga salah, terus bilang “tulungi aku,
tulungi aku, aku meh dilumpuhke,meh
di keroyok mbe pacare nadia” kaya
gitu. Nah akhire, ini kan kos ku, ini
kan ada atas ada bawah, kamu tau
kan kosku yang dulu itu ? lah
pasukane I nunggu di atas, pasukane
R nunggu di bawah. Tapi bejone gak
baku hantam sih, jadi I pulang duluan,
terus R ke template mas Ben apa ya
lupa aku, pokoke ketempate Abang
situ. Abang ki bawa samurai, ya Allah,
gur goro-goro aku tok. Oh ada lagi,
banyak aku tuh tapi maksutku jedajeda gitu loh. Terus ada lagi waktu
aku mau putus, waktu aku mau putus
sama mantanku yang kasar ini kan,
mau putus, aku main ke kontrakan
kan, dia dah ke kontrakan nih, nah
aku tuh ngomong, sebenere aku tuh
dah ngomong mau minta putus, tapi
aku main ke kontrakan ki mboh
perpisahan po opo aku lali sumpah
aku lali, perpisahan kaya e. Terus di
kaya ga terima gitu, dia ga terima gitu,
aku waktu itu udah sama Gery waktu
itu, sama selanjute, terus dia ngasarin
aku, ya paling ngasarine ya jambakjambak, a mukul-mukul, nendangnendang, kaya gitu, terus mbalang
hp, ada fotonya sih kalau kamu mau.
Mbalang hp terus kena gingsulku
terus aku ne kaya bocor gitu loh
berdarah. Terus aku tuh gak bisa
tidur, lah aku gak bisa tidur terus aku
minta tolong temenku, disitu A yang
nolongin. A yang jemput aku di
kontrakane I. A jemput aku di I, terus I
ne ki ngomong “delok wae engko”
terus deen ki ngancem aku, deen ki
ngancem aku, aku gak bakal hidup
tenang. Lah deen tuh punya fotoku,
ya pacaran udah 2 tahun kan dia
punya fotoku kan, fotoku ngapain ya.
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terus dia ngasarin aku,
ya paling ngasarine ya
jambak-jambak, a mukulmukul, nendangnendang, kaya gitu, terus
mbalang hp, ada fotonya
sih kalau kamu mau.
Mbalang hp terus kena
gingsulku terus aku ne
kaya bocor gitu loh
berdarah

delok wae engko” terus
deen ki ngancem aku,
deen ki ngancem aku,
aku gak bakal hidup
tenang. Lah deen tuh
punya fotoku, ya pacaran
udah 2 tahun kan dia
punya fotoku kan, fotoku
ngapain ya. Waktu itu
kan aku belum ML sih,
tapi dia tuh punya foto
naked kaya gitu. Dia
ngancem mau nyebarin
itu ke mamaku ke
papaku
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Tapi ga jadi disebarin
kan akhirnya ?

Waktu itu kan aku belum ML sih, tapi
dia tuh punya foto naked kaya gitu.
Dia ngancem mau nyebarin itu ke
mamaku ke papaku, kaya gitu. Awale
yo stress banget, kan itu udah aku
dah dijemput A, 5 menit lagi, dia udah
berubah pikiran lagi “ayo ketemu, ayo
ketemu, kalau ga ketemu, aku bakal
kirimin ke mama mu, ke papa mu” dia
bilang kaya gitu, opo rak kentir aku
ne. Bar ngono, aku sama A baru
sampe kosku nih ya, “duh piye ki kok I
ne koyo ngene ki” akhire langsung,
tanpa pikir panjang, dengan degdegane dari kosku, aku diungsiin dari
kosku ke kosannya A. Disitu pada
kumpul-kumpul ada aku, A, ada D
juga, sama ada temen-temen yang
lain pada jagain aku gitu loh. Untunge
ki konco-koncoku ki yo apikan, yo do
ngerti gitu loh, I tuh orang e kaya
gimana, se ngeri itu gitu loh, kaya gitu
sih. Apa lagi ya. Yang paling tak inget
itu sih,
Aku pernah disebarin, beda orang tapi
pernah aku sampe satu kota tau. Itu
termasuk pelecehan kan ? tapi ceritane ki
lucu. Tak ceritain ya, itu foto, aku ambil
sebelum aku pacaran sama dia, jadi
waktu aku SMP, aku pernah foto kaya
gitu di depan kaca, tapi pake bikini sih, eh
kok bikini, pake BH sama celana dalam.
Aku foto tapi buat koleksi pribadi waktu
aku SMP, itu sebelum aku pacaran sama
dia, nah aku ga tau masih ada di hpku, dia
buka-buka apa gimana, biasa kan,
pacaran buka-buka hp. Entah gimana, dia
bisa punya fotoku itu gimana aku juga ga
tau. Itu fotoku tuh tetekku masih kecil
banget anjir. Penyesalanku tuh disitu
anjir. Nah terus waktu aku putus sama
dia, dia ngancem-ngancem gitu gak ada
sih sebenernya, tapi waktu aku SMA, ya
bukane piye-piye ya, tapi temenku tuh
mulai banyak, terus mulai terkenal gitu,
biasa anak SMA hits-hitsan kan, kaya gitu
terus, dia nyebarin fotoku, nyebarin
fotoku itu awale ke temene, lah bangsate
temene itu yang bangsat gitu loh. Jadi

Aku pernah disebarin, beda
orang tapi pernah aku
sampe satu kota tau
jadi waktu aku SMP, aku
pernah foto kaya gitu di
depan kaca, tapi pake bikini
sih, eh kok bikini, pake BH
sama celana dalam. Aku
foto tapi buat koleksi
pribadi waktu aku SMP, itu
sebelum aku pacaran sama
dia, nah aku ga tau masih
ada di hpku, dia buka-buka
apa gimana, biasa kan,
pacaran buka-buka hp.
Entah gimana, dia bisa
punya fotoku itu gimana
aku juga ga tau.
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Terus tadi waktu kamu
dikasarin itu, perilaku
kasarnya itu muncul
waktu kamu dah
berapa lama pacaran
sama dia ?
Iya, itu gimana itu ?

temen-temene itu yang nyebar-nyebarin,
sampe wuoh satu Pekalongan ada kali,
sampe aku tuh gak masuk seminggu,
gara-gara aku malu lah. Gila itu benerbener, itu kelas berapa ya kelas 2 SMA,
itu aku sampe akhirnya aku memutuskan
untuk berangkat, waktu aku berangkat ke
sekolah, gila, aku tuh bener-bener
diliatin, aku tuh bener-bener diliatin,
benner-bener dicibir, bener-bener
diliatin, terus aku kaya jalan ke kantin tuh
dicolek “Nad, Nad, berapa ?” gitu anjir.
Ya Allah, kaya sakit banget gak sih ? ya
tapi lama-lama mereka lupa sendiri sih.
Bayangin se Pekalongan, gak Cuma se
SMA 1 tok
Satu tahun sih, kan aku kan bolak-balik.
Eh gak, perilaku kasarnya tuh muncul
setelah aku gak di Pekalongan lagi.
Setelah aku pindah gak sama orang tua
ku lagi. Mungkin dia baru lebih berani kali
ya gitu. Aku ada pengalaman di kasarin
lagi, tapi secara batin,, secara financial itu
Jadi, tahun lalu itu, aku putus sama si G,
nah aku tuh kenalan, aku tuh dikenalin
juga temenku, nah temenku ndilalahe tuh
alim. Alim banget temenku ini, jadi ya aku
percaya banget sama temenku ini. Dia
kalau nyari cewe yang ukhti-ukhti. Nah
aku dikenalin sama mentornya, dia udah
30 tahunan, kaya gitu aku dikenalin,
ndilalahe si mentornya sebut saja H dia
suka sama aku. Awalnya aku ga suka, tapi
dia tuh pinter banget, dia pinter banget
cuy, kaya ngomongnya tuh dia pinter,
nah jadi lama-lama aku suka sama si H
itu. Akhire kita menjalani layaknya
pasangan kan ya, layaknya pasangan. aku
tuh berhubungan sama dia, oh aku tuh
kenal mei, pertengahan mei kan, terus
gak tau, kan gak ditembak “kamu mau
jadi pacarku gak” itu tuh enggak. Jadi
kaya jalan bareng aja. Terus jujur aja,
yang pertama kali ngambil
keperawananku tuh dee sebenere. Ga
tau aku tuh selama ini gamau, tapi kalau
sama dee tuh aku tuh mau. Karna terbuai
wae, mboh terbuai kata-katane wae. Dia

. Terus aku gak tau gimana
sama dia, ternyata aku
kalau pake baju atau
gimana tuh aku di foto dari
belakang, kadang aku kalau
tidur juga difoto. Waktu itu
pernah sekali, kita lagi main
terus dia ngefoto tuh
KS
pernah, dan aku kaya gitu
tuh kaya e tau waktu itu
tapi aku gak pernah mikir
kalau itu bakal jadi
boomerangku pada saat itu

dia tuh ngancem bakal
ngupload videoku, bakal
ngirim itu ke orangtua ku

Aku memutuskan untuk
yowelah karepmu meh
opo, aku akhire gak mau
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tuh kalau ngomong tuh pinter banget
soale kata-katane, orang dia tuh closing
sama investor tuh 200jt tuh semalem loh.
Saking pintere deen ngomong, orangorang tuh percaya sama dia, termasuk
temen-temenku ini. Jadi dia kan bertiga
kan, dia, temenku, sama temenku
satunya lagi, kaya asistennya dia. Aku
akhire kan mulai-mulai bisnis juga sama
dia, ya aku sama dia hampir keluar 20jtan
ke dia, ya aku kira kan itu investasi bisnis
juga kan, jadi awale aku gak ada mikir
apa-apa juga, terus aku juga ML sama dia,
ngeroom juga sama dia. Terus aku gak
tau gimana sama dia, ternyata aku kalau
pake baju atau gimana tuh aku di foto
dari belakang, kadang aku kalau tidur
juga difoto. Waktu itu pernah sekali, kita
lagi main terus dia ngefoto tuh pernah,
dan aku kaya gitu tuh kaya e tau waktu
itu tapi aku gak pernah mikir kalau itu
bakal jadi boomerangku pada saat itu,
karna dia orangnya buaaaikk buaanget,
aku gak pernah dibuat nangis sama sekali
sama dia, terus setelah berjalan
beberapa bulan, kalau gak salah bulan
Agustus atau September itu mulai ada
kecurigaan-kecurigaan, yang awalnya
curiga itu investor-investor itu, curiga si H
itu sebenere siapa sih, deen tuh punya
apa aja sih, apa buktinya, gitu gitu itu.
Terus apa namane, terus deen di push
gitu, ya orang kalau gak nipu ya buktiin,
lah dia tuh enggak, dia tuh lari, dia tuh
lari bawa uang ratusan juta. Nah dia
pintere, uang investore itu di transfere,
bukan ke rekeningnya dia, tapi ke
rekeningnya temenku. Jadi dia alesane
dompete tuh ilang, jadi dulu tuh dia
pernah ke Surabaya sama timnya dia
pura-pura ilang dompetnya, terus
akhirnya dia pinjem salah satu
rekeningnya timnya. Jadi dari situ, kalau
ada transaksi, pake rekeningnya temenku
terus. Sampe ratusan juta tuh pake
temenku. Nah makanya, waktu si H itu
ilang, investor nyarinya ke temenku.
Padahal temenku kan ga tau kan,

lagi sok baik sama dia,
karepmu koe meh opo,
akhire deen ngupload, dia
nguploaf videoku. Iya
sumpah deen upload
videoku di uporn atau
pornhub aku gak tau. Tapi
namane bukan N soalnya
habis itu dicari sama
temenku gak nemu yang
namanya N kaya gitu
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temenku sebenernya korban kan, tapi
kan namanya investor ga mau tau kan,
siapa tau dia satu komplotan juga kan
gatau, kaya gitu. Nah terus, waktu si H
ilang, dia ganti nomor kan, ndilalahe
apenya aku, yang dikabarin tuh aku, jadi
kaya dia nyuruh aku jagain rahasia gitu
lah pokoknya. Terus awalnya aku percaya
sama dia, bukan percaya sih, ga mau ikutikutan, tapi lama-lama dia tuh kaya
sinting, stress banget, dia tuh kaya
blackmail gitu, dia tuh ngancem bakal
ngupload videoku, bakal ngirim itu ke
orangtua ku, jadi sebelum dia ngirim ke
orangtuaku, aku udah ngesave nomornya
dia dulu di hpne orangtua ku, udah aku
block duluan, kita kejar-kejaran terus,
terus kan aku lama-lama capek, akhire
aku gak mau ngikutin apa katanya dia
lagi. Aku memutuskan untuk yowelah
karepmu meh opo, aku akhire gak mau
lagi sok baik sama dia, karepmu koe meh
opo, akhire deen ngupload, dia nguploaf
videoku. Iya sumpah deen upload
videoku di uporn atau pornhub aku gak
tau. Tapi namane bukan N soalnya habis
itu dicari sama temenku gak nemu yang
namanya N kaya gitu. Gak tau dia
ngupload, setelah dinganukan dia gak
punya senjata apalagi. Aku mikirnya kan
mau sampe kapan lagi aku kaya gini,
kalau misalnya aku nurutin dia terus, dan
dia kaya gitu terus, seumur hidup ya aku
bakal bakal bakal apa bakal sama dia
terus. Mana dia tuh pengen banget nikah
sama aku. Itu bener-bener pengen apa
yaa, pengen nunjukin itu ke mama
papaku biar dinikahke gitu loh. yaAllah,
ngeri banget sumpah, dan deen sempet
kaya pengen ngehamilin aku juga sih gitu.
Akhire aku mikir, kalo kaya gini terus aku
ngomong wes mboh karepmu, upload aja
kalau mau. Terus dia upload beneran ik,
sialan. Dia upload beneran, terus ya dia
gak bisa ada senjata lagi. Yowes, akhire
yowes bar. Dari situ yowes bar sebenere,
dari situ dia gak bisa ngancem-ngancem
aku lagi sebenere
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Dan setelah itu
langsung hilang kontak
sama dia ?
Berarti 20jt mu itu
hilang ?
Nahh ketika kamu
sedang ada disituasi
yang eeeee situasi yang
ada kekerasan itu, pasti
kamu kan merasa
cemas, panic,
cemaslah. Apasih yang
kamu lakukan untuk
menghilangkan
kecemasan itu ?
Iya
Emmm setelah

Lah terus waktu kamu
lagi ada disituasi itu,
yang kamu rasakan itu
apa ?

heem

Hampir sih, gak sampe 20 sih.

Hampir sih, gak sampe 20
sih.

KE

Aku lebih suka menyendiri
sih

I

Waktu aku dikasarin ?

Atau setelah aku dikasarin ?
Setelah dikasarin kan? Aku lebih suka
menyendiri sih. Aku tuh orangnya kalau
lagi ada masalah ya emang aku sukanya
ditemenin, dimana aku merasa aman.
Tapi setelah aku mulai reda, itu aku lebih
suka sendiri. Kaya nyaman aja gitu,
soalnya kan habis dikasarin kaya gitu
rasanya kaya pengen sendiri, kaya risih
gitu apa namane, apalagi kalau apa
namane, pacarku yang kasar gitu biasane
apa itu, nge PING-PING, ngespam chat,
dimana aja sih, di IG, di WA, jadi kadangkadang gak tak aktifin hpku saking aku
capeke, saking takut, saking takute aku
buka hp. Aku sempet takut buka hp garagara itu. Jadi aku pengen sendiri terus
aku juga kadang-kadang mmm apa ya,
dengerin music, terus pernah sih waktu
aku dikasarin itu aku juga liburan. Yaaa
liburan liburan apa sih, paling ketempattempat dingin kaya gitu kalau aku
pengen.
Waktu aku dikasarin itu ? aku mmm piye
yo seksek. Aku merasakan dulu waktu
aku dikasarin. Aku tertekan sih, aku
tertekan, aku ngefreez. Aku tuh kalau
tertekan tuh aku ngefreez, aku bingung,
apa nih yang harus aku lakukan. Maksute
aku jangan sampe salah langkah. Kalau
sampek salah langkah tuh bisa kacau
semua sama cowok yang kasar, kalau

Aku sempet takut buka hp
gara-gara itu. Jadi aku
pengen sendiri terus aku
juga kadang-kadang mmm
apa ya, dengerin music,
terus pernah sih waktu aku
dikasarin itu aku juga
liburan

Kebanyakan mikir sih apa
yang harus aku lakuin. Jadi
aku banyak diem aja sih

D

140

Nah, tadi kan kamu
lebih sering
menyendiri, liburan,
atau dengerin music
gitu-gitu. Apakah kamu
ketika melakukan itu
membuat kamu
merasa aman atau
nyaman ?
Terus ketika kamu
bertengkar sama
mantan kamu, yang
mana aja itu tadi kan
pasti kamu bakalan
merasa galau, sedih,
tertekan gitu kan ? itu
berpengaruh gak sih
sama hubungan
dengan keluarga atau
temanmu gitu ?

Kira-kira kamu tau gak
sih penyebab kenapa
pacar kamu bisa
sekasar itu sama kamu
?

Tadi kamu kan sampe
nyoba mabuk gitu kan
? nah kamu nyoba
mabuk itu karna kamu
emang lagi stress, atau
emang kamu pengen
nyoba aja ?

sama yang kasar takut gak sih kalau salah
langkah bisa buat dia jadi lebih kasar lagi
?. jadi aku ngefreez, aku ngefreez.
Kebanyakan mikir sih apa yang harus aku
lakuin. Jadi aku banyak diem aja sih
waktu aku dikasarin. Soale kalau aku
kasarin balik juga aku bakale kalah.
mmm.. waktu aku menyendiri, aku
nyaman sih. Aku nyaman. Apalagi aku
paling nyaman kalau traveling sih
sebenere. Traveling sih. Gak usah
traveling, aku jalan-jalan, jalan-jalan naik
motor apa naik mobil ketempat yang
baru gitu aku seneng. Aku nyaman wae
nyari suasana baru.
Kalau sama temensih sebenere enggak
sih sebenere. Karna aku ada masalah
atau gak ada masalah tuh orangnya
emang flat aku tuh. Orange tuh pendiem,
flat gitu. Tapi nek sama keluargaku aku
lebih tertutup sih, karna keluargaku tuh
kalau aku ada masalah tuh orangnya peka
banget, terus nyuruh-nyuruh aku cerita,
lah gak lucu banget to kalau aku cerita
sama keluargaku kalau aku dikasarin
sama si A si B, aku takute nanti
keluargaku malah tambah kepikiran, kaya
gitu. Jadi kaya lebih agak tertutup sama
keluarga mungkin.
Mantan yang kasar itu ? jujur aku gak
begitu tau, banyak yang bilang apa garagara keluargane, tapi setauku, keluargane
tuh keluarga baik-baik banget. Buaik baik
buanget. Tapi mungkin penyebabe apa
mungkin deen insecure, takute deen aku
sama orang lain, dan deen gak bisa
percaya kalau aku bisa setia, kaya gitu.
Jadi saking insecurenya, saking takut aku
sama orang lainnya, deen malah ngasarin
aku, mungkin kaya gitu sih.
Lagi iseng hahahahhaaaa. Ya emang aku
lagi iseng aja.

I

waktu aku menyendiri, aku
nyaman sih. Aku nyaman.
Apalagi aku paling nyaman
kalau traveling sih
sebenere. Traveling sih
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Karna aku ada masalah
atau gak ada masalah tuh
orangnya emang flat aku
tuh. Orange tuh pendiem,
flat gitu.
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Ketika kamu
bertengkar sama
orangtuamu atau
temanmu, kamu
menunjukkan reaksi
yang sama gak ?
Reaksi kaya misalnya
kan tadi kamu
menyendiri, terus
dengerin music, liburan
gitu

Ketika kamu berada
dalam hubungan sama
mantanmu itu, apa sih
harapanmu untuk
mantanmu itu ?

Akhire putus aja ya ?
Dari kejadian itu,
apasih yan
bg bisa kamu ambil ?
pelajaran apa yang bisa
kamu ambil ?
Oke, sekian dulu.
Terimakasih yaa

Bertengkar sama orang tua atau temen ?
reaksi, maksutnya reaksi kaya ?

Oh iya iya, sama. Emang coping stressku
kaya gitu sih. Menyendiri, dengerin
music, liburan kemana gitu. Kalau misale
aku beranteme sama orangtua, ya aku
liburane sama temen. Kalau aku
beranteme sama temen aku liburane
sama pacar gitu po. Ngono wae terus
Ya jujur, namane waktu pacaran ya,
pacaran pasti ya kita kan sayang banget
sama dia, pasti ya ada perasaan sama dia,
mesti kita kan gak mau langsung mutusin.
Kita mikire alaahh siapa tau dia bisa
berubah. Kita berharap banget dia bisa
berubah, tapi nyatane kan enggak,
nyatane kita gak akan bisa merubah dia.
Yang bisa merubah dia ya dirinya dia
sendiri. Apalagi kalau dia gak ngerasai,
kalau dia kasaf kan dia gak bisa ngerasain
rugi, yang rugi kan kita, yang ngerasain
sakit kan kita, yang kena imbase kan kita
nek misale kasar. Sebenere ya aku
pengen dia berubah, tapi ya gak bisa.
Akhire putus hehehe. bejo
Mmm dari aku dikasarin ? mmm opo ?
opo ? raono pelajaran sing iso tak ambil
dari dikasarin. Oh yaaa jadi lebih selektif
dalam memilih pacar sih nek aku. Apalagi
sekarang pacarku dah baik, setia, soleh
Oh ya sama-sama.

Menyendiri, dengerin
music, liburan kemana gitu
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kenal sama cowokmu
itu sampek akhirnya
kamu bisa pacaran itu
gimana ?
Hahahah mantanmu
yang si I sama H itu,
kan yang melakukan
kekerasan mereka kan
?

Okey, terus sek sek
sek, terus waktu kamu
berada di hubungan
itu, di hubungan sama
mereka berdua itu ya,
yang menguatkanmu
Itu apa sih ? atau siapa
?
Iya iya

Kalo si I awal mulanya aku kenal udah
dari SMP sih, pacaran udah dari SMP
sampe SMA juga sih. SMP tuh pernah
pacaran kita tapi Cuma setengah tahun
doang, tapi ya waktu pacaran itu ya dia
ya gak kasar, dia ya gak ngapa-ngapain,
Cuma nih, oh ya ini tambahan juga ya
eee kan aku punya pacar nih sekarang,
pacarku yang sekarang ini kan temenku
SMP juga dan temen SMPnya I juga, jadi
katanya dia tuh I tuh ditakutin juga sama
sama sama temen-temen cowok yang
lain, soalnya dia istilahe tuh nekatan,
terus kadang kasar juga sama cowokcowok, tapi dulu waktu SMP sama aku
gak kasar sih, kasarnya tuh waktu dah
kuliah. Awal mulanya ketemu tuh ya itu
gara-gara satu sekolah SMP sama SMA.
Kalau yang H, itu dia tuh kan eee awal
mula ketemu tuh aku dikenalin sama
temenku namanya B, lah sebelumnya
tuh aku udah sering ketemu sama si H
ini di instagramnya B, karna mereka
berdua ini kaya ada projek gitu, nah aku
dah sering liat eee si H ini di
instagramnya B ini, lah kok eee si H ini
tiba-tiba ngechat aku awalnya, waktu itu
aku, waktu si H ngechat aku, aku gak
langsung bales, aku terus tanya ke B
“rul, maksute apa ini” tak gituke terus
sambil tak ituke, tak kasih tau ke B, Bnya
ngomong “yaudah hapus aja” gitu. Dari
situ aku kenalnya, aku sama si H
Yang menguatkanku untuk bertahan ?

Kalau I, waktu I itu tuh kelemahane dia
tuh Cuma kasar, tapi dia tuh baik
banget, rela ngelakuin apa aja buat aku
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Oh, terus eee, bentar,
terus yang akhirnya
bisa membuatmu
keluar dari
hubunganmu itu apa
sih ? apa yang,
pertimbangan apa
yang akhirnya
memutuskan kamu
untuk keluar dari
hubungan itu ?

Berarti kamu sama I
tuh lebih takut ya
kalau untuk keluar, eee

hahahaha sampe kadang-kadang tuh
kalau aku lagi sakit terus aku gak sempet
untuk bersihin kost, dia tuh yang
bersihin kostku, bersihin kamar mandiku
hahahahaa.. Ya maksutnya tuh
disamping itu ya baik sih orangnya, terus
mmm apa ya, romantis, gak bosenin,
lucu gitu lah, kekurangane itu ya dia
kasar. Terus kalau sama si H, sama sih H
ini kan sebelum dia kasar itu, kan aku ga
tau dia bakal kasar, karna awal itu dia
baik banget, dia baik banget sama aku,
baaaiiikkkk banget sampe aku tuh mau
sama dia, nah terus ketauan dianya tuh
waktu ketimpa masalah kan, ketimpa
masalah kan, terus dia tuh justru
kasarnya tuh karna aku tuh menjauh
dari dia gara-gara ada masalah itu.
Yang membuat aku keluar dari
hubungan itu, eee ini berlaku buat duaduanya ya, karena yo aku lebih sayang
sama diriku sendiri sih, kaya ohh
mungkin pertimbanganku adalah ohh
mungkin mereka bisa berubah atau
gimana kan, itu juga salah satu faktor
yang membuat aku masih bertahan
mungkin ya, habis itu aku mikir, lamalama kok gak berubah-berubah, mosok
aku kaya gini terus, nah akhirnya aku
kaya mulai tau apa yang bagus untuk
diriku sendiri gitu kan, terus akum au
belajar aja untuk mencintai diriku sendiri
terus nahh kebetulan eee kalau yang
setelah sama I ini aku bisa keluar juga
karena ada orang lain juga yang istilahe
kaya yang mau nerima aku, yang mau
nolongin aku juga, dan orang lainnya itu
juga gak bisa dijangkau sama I juga
karena diluar kota, makanya aku berani,
soalnya tuh malah kadang-kadang sama
I kalau misalkan aku sama cowo lain dan
masih sekota sama aku sama dia, itu
bener-bener yang diparani, makanya
aku takut.
Heem
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kalau untuk deket
sama cowo lain ya ?
Okay, nah ketika
pacaran itu kan kamu
sering berantem kan
ya ? nah otomatis kan
kaya ada perasaan
jengkel gitu kan sama
mantanmu itu, pernah
kan jengkel ?
Nah terus ketika kamu
lagi jengkel, apa sih
yang kamu lakuin ke
dia ?
Ya waktu ketika apa
aja, kaya waktu lagi
ada masalah gitu atau
waktu dikasarin

Nah kamu kan kalau
ngasarin balik kan
takut to ? pernah gak
kamu mengalihkan
emosimu itu ke objek
lain ?
Iya, maksutnya, kamu
kan pengen mukul dia
nih, pengen bales, tapi
karna gak bisa terus
kamu mukul guling kek
atau apa gitu, pernah
gak ?
Nah, mmm, biasanya
nih ya, orang yang
pernah mengalami
kekerasan dalam
pacaran, itu tuh pasti
ngefek ke hubungan
selanjutnya gitu kan ?
nah kalau dikamu tuh
ada gak sih yang apa
ya, yang apa sih
ngomongnya, yang

Iyaa pernah lah

Kalau aku jengkel biasanya sih emmm
jengkelnya tuh waktu dia ngasarin aku
atau waktu gimana ?
Lebih ke mendem sih, soalnya kalo aku
apaaa isstilahe ngelawan balik tuh
bakale bakale aku kalah kalau di kasarin,
makane aku kalau ada apa-apa tuh aku
duh aku takut kalau aku ngomong ini,
aku takut, aku takut kalau apa, dia
tersinggung terus aku malah dikasarin
lagi. Nah makanya ya aku lebih baik
cerita ke orang lain sih.
Meluapkan emosi ? maksutnya gimana ?

Eeee gak pernah sih, aku pernahnya
nangis tok.

Hubunganku yang sekarang, kalau
misale waktu aku pacaran sekarang sih
udah enggak ya, karena istilahe aku
udah sembuhlah dari pengalaman
pahitku tu, tapi untuk apa, untuk aku
habis pacaran sama orang ini, terus aku
pacaran sama orang lain, nah itu tuh aku
kaya lebih was was aja, kaya aku takut
kalau misal responnya pacarku itu tuh
sama kaya mantanku, aku sempet yang
kaya gitu, tapi sekarang udah enggak.

Lebih ke mendem sih
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ngefek ke
hubunganmu
sekarang, dari
kamunya ?
Okay, menurutmu nih,
kalau kamu lihat
dirimu yang dulu
berada di pola
hubungan yang tidak
sehat, dengan kamu
yang sekarang, itu apa
sih perbedaannya ?

Oke, jadi kaya lebih
apa ya, kalau dulu tuh
gak tenang gitu ya
kalau mau ngapangapain ?
Pas kamu pacaran
sama I itu pas tahun
berapa ?
Kamu pacaran sama I
itu dari tahun kapan
sampai tahun apa eh
berapa ?

Berarti itu kira-kira dari
tahun berapa ya yang
awal itu ? 2000 berapa
itu ?
2012 ?
2012

Yaaa beda banget sih. Aku jadi lebih apa
ya, aku batinku tuh jadi jauh lebih ayem,
paham gak ? jadi dulu tuh kaya apa-apa
serba deg-degan, apa-apa kalau gini gini
gini tuh mikir kalau aku kenapa-napa
gimana ya, entar kalau aku kena gimana
ya, apa yaa, kaya ada perasaan yang
ganjel terus, takutnya kalau melakukan
hal sesuatu gitu loh. Yaudah, kalau
sekarang tuh kaya yowes, aku mau
ngelakuin apa pun tuh ya bebas bebas
aku, maksute ki eee gak ada yang bakal
ngapa-ngapake aku. Tapi ki intine apa
yang mau aku lakuin tuh bakale aku
yang nanggung sendiri, nah orang lain
tuh gak berhak marah atau ngasarin aku,
kaya gitu.
Heem heem

Apa ?

Duluu awal pacaran itu aku SMP, terus
setengah tahun, terus putus, lah terus
dari SMP sampe SMA tuh aku ga
pacaran sih Cuma aku apa, kaya putus
nyambung putus nyambung tapi tuh gak
pacaran, kaya gimana ya, kaya deket
tapi enggak tapi enggak. Terus pacaran
lagi tuh kenaikan SMA, jadi tuh dari
kelas 2 ke kelas 3 itu aku pacaran lagi,
terus sampek kuliah semester 2 akhir.
2000 berapa ya itu, aku SMP kelas 2 itu
2000 berapa sih ?

Hah ?
13 kaya e.
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Ohh 2013 ? 2013, kita
kan lulus tahun 2013
kan lulus SMP ?
Iyoo hhahaha
Oke oke, 2011 ya ?
sampe kuliah semester
2, berarti 2016 ?
Oh oke, terus kalau
yang sama H tahun
berapa ?

Yaa, sek sek nad. Yang
pas sama H itu mulai
ada kekerasan itu
mulai memasuki bulan
ke berapa ?
Oh berarti itu habis
ngelakuin kekerasan
terus gak lama
langsung putus gitu ya
?
Yaudah nad, dah dulu
ya, makasih ya nad

Oh iyo to ?

Ehh 11 ding iyo aku inget itu ku 9 9 11. 9
September 2011 hahahaa
2017

Itu, itu gak tahun-tahunan sih, tahun
2019 Cuma dari kapan ya, dari MeiSeptember apa ya, sampe September
kalau gak salah. Mei apa Juni ya, lupa
aku.
Akhir Agustus-September kayanya

Iyasss.

Sudah ? oke, semangat ya gem

Wawancara Triangulasi (20 Oktober 2020)
Nama : AT (sahabat NP)
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Pertanyaan

Jawaban

Halloo kaa, tak
wawancara ya
Rekam rekam, lah ini
dah tak rekam
Yo, eeee menurutmu,
kamu tuh memiliki
kedekatan yang cukup
dengan subjek ga ?

Yo lah iki ra mbok rekam ?

Emmmm, apa sih yang
kamu ketahui tentang
perasaannya ketika dia
mengalami kekerasan
dalam pacaran itu ?

Analisis

Coding

kaya sampe sana aku
jemput, aku diiiiiii
onekke dasar
piiipppp gitu, malah
aku diunekke

KV

Oh yowes
Eeee deket sih, deket, karna aku
temenan udah dari awal semester,
dan kita satu geng, kita sering ceritacerita gitu tentang masalah kehidupan
kita, sehari-hari kita, hidup kita, dan
pribadi kita juga. Kita sama-sama tau,
gitu.
Pertama aku marah, terus gak terima,
karena aku tipe orang yang benerbener menentang sama yang namanya
kekerasan. Kekerasan dalam
berpacaran atau dalam berhubungan
apapun pokoknya yang berhubungan
sama kekerasan apapun tuh aku
bener-bener gak suka gitu, dan itu
malah kejadian sama temenku sendiri,
sahabatku sendiri, dan aku marah, aku
tuh selalu bilangin NP, subjek ini
sampek ayolah selesein aja sama dia,
ini tuh toxic buat kamu, hubungan ini
toxic buat kamu, gak baik buat kamu
gitu loh, toh nanti kamu juga dapet
yang lebih baik gitu loh. Sampek pada
akhirnya, eeee kaya beberapa kali
pasti dia ngehubungi aku waktu lagi
dia ee apa waktu habis dikasarin, iitu
dia ngehubungin aku dikasarin gini gini
gini. Eee terus akhirnya, akhirnya yang
nolongin ya aku, pada suatu ketika dia
waktu dia lagi di kos-kosan apa
kontrakan pacarnya itu, dia ngomong
habis dikasarin, ya aku otomatis
datenglah ke kontrakan apa koskosannya itu, yaudah. Itu aku nolongin
dia bantuin dia buat pulang, aku pun
juga takut, aku takut, pertama aku
takut kalau aku dikira eee ikut campur
dalam eee masalah rumah tangga
mereka ya ibaratnya, lah aku tuh
takut, tapi di sisi lain aku tuh pengen
kaya nyelamitin temenku, kasihan
temenku, wes di kasarin, meh diobong
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Lah terus apa sih yang
biasanya dia lakukan
ketika dia mengalami
cemas, kesedihan gitu
tuh apa sih yang
biasanya dia lakukan ?

Terus selain itu ada lagi
gak ?
Eee bentar, sek sek sek
sek. Terus kan kemarin
NP juga cerita dia suka
jalan-jalan gitu kalau
dia ngerasa cemas gitu
itu, nahh itu bener gak
sih dia suka jalan-jalan,
liburan, gitu itu ?
Ya liburan ke luar kota,
atau jalan-jalan sendiri
gitu untuk
menghilangkan
kecemasannya itu

sisan. Lah terus yowes to, terus tak
selametin tuh dia aku sama tementemen, tapi yang masuk tuh Cuma aku
sama D waktu itu, itu yang pertama
kali aku nyelametin. Terus yang kedua,
itu aku nyelametin sendiri, jadi tuh
dia, si pacarnya tuh malah ngechat
aku suruh jemput NP, bayangin aku
kira kan baik-baik aja kan, ternyata
enggak, kaya sampe sana aku jemput,
aku diiiiiii onekke dasar piiipppp gitu,
malah aku diunekke, buaatiinnku
kamu tuh dah minta tolong buat
jemput pacarmu, malah aku diunekke.
Lah itu dia tuh sama orang yang gak
kenal deket aja dia udah kekerasan
verbal, apalagi dia yang ini yang jadi
temen deketnya dia,pasti kasarnya
udah yang macem-macem
NP tuh orangnya tuh diem ya,
maksutnya dia tuh gak, waktu jaman
dulu dia pacaran sama si cowo itu, dia
tuh lebih sering diem, mendem gitu
loh, ya dia sedih, dia sedih, dia Cuma
curhat aku wedi, dia ketakutan aja,
Cuma dia tuh diem aja, mendem
gituloh, kaya gak, kaya, yo piye yo, kita
tuh juga gak bisa ngelakuin apa-apa
yang banget gitu loh, karena dianya
juga diem, kaya seolah-olah dia bisa
menyelesaikan itu sendiri, ya
sebenernya kan ya gak bisa.
Dia tuh apa ya, ya paling dia tuh
curhat-curhat aja sih.
Maksutnya liburan ke luar kota gitu
atau jalan-jalan sendiri ?

Ohhh, ya mungkin ya, ya yang tak
bilang, itu kan kejadian awal semester
ya, awal kaya aku maba-maba gitu,
jadi kedekatannya tuh belum intens,
dan NP tuh masih banyak diemnya, ya
mungkin dia sering jalan-jalan sendiri

NP tuh orangnya tuh
diem ya, maksutnya
dia tuh gak, waktu
jaman dulu dia
pacaran sama si
cowo itu, dia tuh
lebih sering diem,
mendem gitu

R
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Oke, dia tuh kan
pernah ngalamin
kekerasan itu dua kali
ya ? yang terakhir itu
sama yang H itu
Kekerasan ekonomi
HA
Lah itu apa sih yang
kamu ketahui tentang
dia itu ?

Ya kan si NP ini kan
mengalami kekerasan
seksual to ? nah itu apa
sih yang kamu ketahui
tentang hal itu ?

Pas sama H itu dia juga
mendem-mendem gitu
juga gak ?
Seberapa sering sih NP
tuh cerita tentang
permasalahan
kekerasan-kekerasan
yang dialaminya itu ke
kamu ?

Nah, menurutmu tuh
kekerasan yang
dialaminya itu

naik motor keliling kota gitu mungkin.
Kadang dia diem-diem ngelakuin apa,
diem-diem ngelakuin apa, tiba-tiba
jalan aja sendiri, mungkin kaya gitu
H?

Ha ?
Ohhhh iya
Maksute piye ? ya aku tau sih dia nih
penipu si cowok itu, yay a yay a NP tuh
mengalami kerugian, kerugian
ekonomi, kerugian harga diri, itu sih
kalau NP itu. Terus, eemm aku suruh
cerita piye sing H ?
Sama si H itu dia mengalami kekerasan
seksual ? ya yang aku tau, NP itu kan
belum pernah, berhubungan, laah
sama H, dia entah kenapa kok dia
mau, lahh yaudah ya dia tuh ketika
sama H tuh kaya banyak ngomongnya
apa mboh dia di hipnotis sama si H ya
gak tau, secara si H ini kan penipu
kelas kakap, terus dia kaya mau gitu
akhirnya, ya itu kenapa aku bilang dia
eee mendapat kerugian ekonomi
sama harga dirine dia, ya bukan harga
diri, tapi apa yang dia jaga selama ini
dia hancurkan seketika, halah H tuh
kurangajar
Mmmmm dia banyak cerita sih cuman NP tuh tertutup yo.
ya cerita jengkel, tapi kalau sampek
nangis gitu enggak. NP tuh tertutup
yo.
Sebenernya dia tuh cerita, cerita tuh
ya cerita terus, Cuma kalau kamu
tanya ketika dia sendiri tuh dia
ngapain, aku gak tau, dia gak pernah
cerita, ya mungkin itu waktunya dia
untuk me time dan untuk healing ya
untuk dirinya sendiri, tapi kalau untuk
permasalahannya, ya dia cerita, gitu.
Dia itu jadi lebih hati-hati sih
menurutku, buat cari pasangan. aku
tuh sebenernya selalu wanti-wanti sih

R
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mempenharuhi hidup
NP ga ?

Oh gitu, oke. Kalau
dulu kamu lihat NP
yang sekarang sama
yang dulu waktu
berada di hubungan
yang ada kekerasan di
dalamnya itu apa sih
bedanya ?

Okey, ya udah segitu
dulu yak aa. Makasih

sama NP, kamu tuh hati-hati kalau cari
pasangan, maksute eee banyak
pengalaman yang bisa diambil dari H
dan mantannya yang kasar itu, terus
dia bilang ya, kaya gitu. Ya walaupun
insting wanita tuh emang agak bodoh
ya, semuaa wanita tuh emang
dasarnya selalluuu terayu sama
omongan lelaki hahahaha, tapi
menurutku NP jadi lebih dewasa sih,
jadi lebih oh gak percaya, jadi gak
gampang percaya sama orang, apalagi
masalah uang mungkin gitu.
Eemm apa ya, seksek kalau mungkin
kalau sekarang lebih enjoy her life ya,
karena dia gak takut kalau mau pergi,
maksutnya aku takut di marahin, gini
gini, enggak, dia lebih bebas
mengekspresikan dirinya gitu sih.
Kalau dulu kan dia ah enggak ah takut.
Kalau ini enggak sekarang. Dan dia,
maksutnya dia kan tipe orang yang
bucin, tapi untuk sekarang, bucinnya
dia tuh lebih healthy gitu loh, lebih
lebih opo lebih opo sih healthy ki
Bahasa indonesiane. Haa sehat.
Sama-sama.

Wawancara subjek III
Nama : BB
Usia

: 22 tahun

Pertanyaan

Jawaban

Analisis

Coding
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Hallo, selamat siang
mbak B
Jadi gini sebelumnya,
saya lagi membuat
penelitian, skripsi, yang
judulnya mekanisme
pertahanan diri pada
perempuan dewasa
awal yang pernah
mengalami kekerasan
dalam pacaran. Aku
dapet informasi,
denger-denger, mbak B
ini pernah mengalami
kekerasan. Jadi disini,
aku milih kamu untuk
menjadi subjekku.
Bersedia ya ?
Sebelumnya akum au
nanya nih, kamu
pernah gak sih
menjalani hubungan
berpacaran ?
Berapa kali ?
Kamu punya kriteria
gak sih dalam mencari
pacar ?
Jadi apa yang membuat
cowok itu bisa jadi
pacar kamu ?

Yang penting bisa
diajak ngobrol gitu ya ?
Sekarang tuh kkamu
punya pacar gak sih ?
Kamu pernah gak sihh
dapet pacar yang gak
sesuai sama kriteriamu
?

Siang
Iya

Pernah

Sampek detik ini yang ketiga
Enggak

Apa ya, terutama kaya cara
ngomongnya ya, kaya
memperlihatkan kalau
cowoknya tuh dewasa gitu loh.
Dah itu tok. Aku gak
memandang fisik awale, jadi
kaya memandang kalau lawan
bicarane enak, yaudah kaya
bisa enak wae gitu.
Heem
Punya
Eeeee. Nek kriteria fisik gak
pernah ya aku gak oernah, ya
standar. Tapi kalau untuk
kriteria dari penyikapane tuh ya
ada, ya pernah.

152
Sebelumnya, kriteria
itu berpengaruh gak sih
?
Tadi kan kamu bilang
ada nih yang gak sesuai
sama kriteriamu,
menurutmu dia ini
orangnya seperti apa ?

Ohh, jadi kalian kalau
menyelesaikan
masalah itu sama-sama
pakai emosi gitu ya ?
Kamu pernah gak sih
berantem, yang
berantemnya tuh besar
banget ?
Diapain itu ?

Dengan cara ?

Nek kriteria fisik enggak ya, tapi
kalau untuk sikap, sikap, sifat
gitu lumayan berpengaruh sih.
Temperamen sih. Jadi kaya kan
maksutnya aku sadar diri
bahwa aku tuh anaknya juga
temperamen, nahh pernah
menjalani hubungan yang
sama-sama temperamen, jadi
tuh kaya menurut aku gak
menyelesaikan masalah malah
nambah masalah, jadi menurut
aku a kaya mengalah satu sama
lain, kaya gitu sih. Maksutnya
dia tuh itungannya dewasa, eh
itungannya bukan dewasa, tapi
itungannya lebih tua dari aku,
tapi dia gak bisa dewasa.
Hem

Pernah ?

Ya ini masalahnya diakune
sebenere. Aku kaya ketahuan
selingkuh lah ya. Karna ya itu
balik lagi, aku ketahuan
selingkuh itu ya karna aku
emang gak nyaman sama
hubungan itu. Nahh aku
berantem hebat itu sampek, ya
aku gak tau ya ini tuh maksute
kejahatan fisik atau enggak,
tapi tuh kaya lebih orangnya itu
mencoba mencelakai aku.
Dengan cara, ya waktu itu
motorku tuh direbut. Tapi tuh
kaya aku tuh meh ditabrak,
kaya gitu. Terus sama aku tuh
dicekik sma dia pas itu. Dan itu
posisi karna sepi pas itu, jadi
dia berani kaya gitu gitu loh.
Nah kalau ngancem-ngancem
gitu aku gak tau ya kejahatan

kaya aku tuh meh
ditabrak, kaya gitu. Terus
sama aku tuh dicekik

Kf

ngancem penyebaran
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Ditabrak itu maksutnya
kamu udah benerbener ditabrak atau
baru mau ditabrak ?
Itu boncengan ?

Lah terus pas kamu
yang ditabrak didepan
motor itu luka-luka gak
kamu ?
Itu kejadiannya berapa
kali itu pas kamu
ditabrak ?

apa, tapi menurutku itu tuh
dah kejahatan gitu loh kalau
ngancem-ngancem, kaya gini
kaya gini. Kan ada to, kaya
peraturan apa kalau misale
ngancem penyebaran, kan bisa
ditindak lanjut kaya gitu, dia
contohnya kaya gitu sih. Kalau
untuk ngancem, itu sih yang
paling parah untuk kekerasan.
Karna menurutku, dulunya aku
gak pernah kaya gitu,gitu loh
Kan itu kan aku posisinyadia
megang motorku to, meh
dibawa kabur.
Enggak boncengan, jadi tuh
kunci motorku tuh direbut, nah
aku tuh posisinya tuh berdiri
didepan motorku gitu loh,
bener-bener yang kaya
menghalangi dia untuk bawa
pergi motorku, lah itu tuh aku
sengaja ditabrak gitu loh,
sengaja di gas gitu loh. Terus,
oh sama satu lagi, aku tuh udah
bonceng, terus aku tuh mau
turun gitu loh, aku tuh sengaja
pas mau turun, itu tuh sengaja
dia gas, jadi aku tuh langsung
jatuh gitu loh, dan eee hampir
kena tulang ekor, ya untung
gak kenapa-napa, jadinya ya
sakit area bawah itu. Terus
yoweslah kaya gitu itu
Untunge sih enggak, Cuma
memar-memar tok, itu sih.
Karna aku kan yo jatuh berkalikali gitu loh.
Sing ditabrak tuh satu, terus
yang pas disrempet tuh satu,
jadi juga sempet disrempet,
terus, sama ya itu, yang aku
turun kan, karena akum au
ambil laptop dirumahe
temenku gitu loh, nah terus
aku turun, di gas sama dia, ya
otomatis jatuh juga gitu loh,

aku sengaja ditabrak
aku tuh udah bonceng,
terus aku tuh mau turun
gitu loh, aku tuh sengaja
pas mau turun, itu tuh
sengaja dia gas, jadi aku
tuh langsung jatuh gitu
loh

Sing ditabrak tuh satu,
terus yang pas disrempet
tuh satu

KF

KF
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Itu dia ngelakuin itu
tuh pas dia emosi atau
apa ?

Lah terus, cowoknya ini
tuh ngancemnya (6.42)

jadi aku sempet juga yo mm,
pantatku tuh biru, gitu loh,
yowes jadi itu tuh biru-biru
Emosi, karna pas itu aku
ketauan chatingan, sebenernya
tuh gak ketauan aku tuh
chatingan sama cowok lain ya,
tapi tuh lebih ketauannya tuh
aku menanyakan cowok ini tuh
cocok gak sih ke temenku. Lah
pas di searching sama dia tuh
ketauan gitu loh. Padahal yo
aku Cuma menanyakan hal itu
dan yo temenku tuh tidak
mmm tidak mendukung aku
tuh memilih cowok lain itu, gitu
loh. Tetep memilih cowok
ini.tapi ternyata semakin kesini
tuh cowok ini tuh menurutku
toxic banget gitu loh. Karna yo
dah main fisik gitu loh, dia aja
kadang kalau marah tuh
ngomong kasar, gitu loh. Jadi
tuh kaya piye to ki lanang kok
gini yo.
Ya aku gak tau sih ngancemnya
gimana. Tapi mmm gimana ya
jadi kaya ya cewek mesti ngerti
lah melakukan hubungan
apapun itu, nah sempet dia tuh
ngerekam itu gitu loh ya kaya
ngerekamnya itu Cuma kaya
pas akum be dia tuh kissing gitu
loh, nah tapi dia tuh
nyebar,maksutnya tuh
ngancem kaya nyebar sampek
kaya orang tua ku gitu loh. Kan
itu kan bikin kaya mentalku tuh
down banget sih waktu itu,
kaya kuliahku tuh sampek
keser-keser juga gitu loh.
Jadine ki sing paling opo yo,
sing paling saat itu
menjengkalkan banget tuh
kenapa saat itu tuh aku harus
takut sama hal itu gitu loh,
sedangkan saat itu tuh kaya
kamu tuh diposisi yang bener

kalau marah tuh
ngomong kasar

KV

sempet dia tuh ngerekam
ngancem kaya nyebar
sampek kaya orang tua
ku gitu loh

kuliahku tuh sampek
keser-keser

KS
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Waktu kamu dikatakatain gitu tuh kamu
dikata-katain apa aja ?

Eee, kekerasan itu ada
empat kan jenisnya,
pertama kekerasan
fisik, tadi kamu udah
bilang, terus kekerasan
psikologis, kamu tadi
yang di kata-katain
terus diancem, terus
kekerasan seksual
sama kekerasan
ekonomi, nah pernah
gak sih kamu
mengalami kekerasan
seksual dan ekonomi ?

Berarti itu kamu sama
mantanmu itu

tu loh sebenere kaya gitu loh,
jadi ya sebenere dia kaya
ngancem hal kaya gitu tok,kaya
hal-hal gitu tok tak sebarin nih
gitu, ya karna mentalku dah
down ditambah dia kaya gitu
kan kaya pinter banget nyari
celah aku tambah down kan
Yo misuh gitu loh. Yo misuh ki
kaya asu terus pernah yo aku
dikatain lonte, yo dikatain
lonte, lah terus sisi lonte ku ki
nendi. Mbok kamu tuh sadar
gitu loh, aku tuh lonte ne ki
mergo opo. Yaudah gitu.
Oh ya, dipaksa, dipaksa iya
untuk melakukan hal kaya gitu.
Jadi jatuhnya kaya kalau misal
aku gak menuruti dia dengan
hal kaya gitu, dia akan marah
gitu loh, dan marahnya tuh
kaya gak jelas banget gitu loh,
kaya harus tersalurkan,
sedangkan aku tidak menikmati
itu ya kan. Terus yang, emm itu
setiap minggu kalo yang itu, itu
setiap minggu. Kalau yang
ekonomi iya, jadi kaya yang
kesannya tuh dia terus yang
bayarin tapi aku gak pernah
minta itu gitu loh, tapi endingendingnya tetep aku yang
bayari gitu lohhh. Ya ekonomi
ga Cuma sing uang ya, tapi juga
mobil. Mobilku tuh juga
dimanfaatin, jadi kaya “B aku
minjem mobilmu lah buat ini
ini ini, tapi tetep ono koe
rapopo” yo iyolah harus ada
aku lah gila, ini tuh bukan
mobilku gitu loh, tapi
endingnya apa, ya gak
dibensinin juga gitu loh, ya
kaya yaudahlah ya, ikhlas
akhire, kaya gitu.
Iya, sering sih.

Yo misuh ki kaya asu
terus pernah yo aku
dikatain lonte, yo
dikatain lonte,

KV

Oh ya, dipaksa, dipaksa
iya untuk melakukan hal
kaya gitu. Jadi jatuhnya
kaya kalau misal aku gak
menuruti dia dengan hal
kaya gitu, dia akan marah

KS

tetep aku yang bayari
gitu lohhh. Ya ekonomi
ga Cuma sing uang ya,
tapi juga mobil. Mobilku
tuh juga dimanfaatin

tapi endingnya apa, ya
gak dibensinin juga gitu
loh

KE

KE

156
terhitung sering
berantem ya ?
Nah, kamu kan sering
berantem nih, kira-kira
masalah apa yang
sering menimbulkan
berantem ?

Ketika beretengkar itu,,
reaksimu tuh kaya
gimana ?

Itu yang pas kamu
dicekik itu dimana ?

Selain dicekik ada lagi ?
Setiap kamu tuh
berantem sama dia,
kamu kan memilih
untuk diam, apakah
cara itu bisa membuat
kamu nyaman ?

Sebenernya tuh, ya ya aku gak
pernah cerita detailnya ya, ga
tau detailnya, cuman tuh
menurutku Cuma masalah
sepele, masalah sepele tuh
dibesar-besarin gitu loh. Jadi
misal nih, 1. Kaya aku tuh gak
menuruti hasratnya dia, jadi
nanti tuh marahnya tuh bisa
menjalar kemana-mana gitu
loh, kaya semua kesalahanku
tuh yang dulu-dulu tuh kaya
ditumpuk lagi.
Karna aku akhirnya mencoba
ngalah ya, jadi aku mencoba
untuk diem. Karna aku tuh
sebenernya anaknya tuh males
berdebat to, jadi kalau dia udah
mulai marah-marah nek misuhmisuh kaya gitu, karena aku
udah biasa ya kaya halaah hal
sepele gitu loh. Jadine kaya
untuk kekerasan verbal yang
untuk misuhi aku itu kaya udah
hal biasa banget gitu loh, tapi
yang aku kaget itu ya udah
kekerasan fisik, gitu sih.
Di deket rumahe dia. Itu tuh
sekitar jam 10 setengah 11
malem. Jadi tuh suasana
perumahane dia tuh kaya udah
sepi gitu to, makane dia tuh
kaya berani gitu loh.
Enggak sih
Nek aku sebenernya ya gak
nyaman ya, cuman tuh karna
ya aku sama dia tuh sama-sama
keras, kalo misal sama-sama
dikerasin ki bakal makin
tambah jadi gitu loh gem,
jadinya aku mencoba kaya
mengalah, dan tapi salahku itu,
karna aku tidak nyaman akan
hal kaya gitu, jadi marahku tuh
aku salurin ke circleku, atau ke

aku mencoba untuk
diem.

jadi marahku tuh aku
salurin ke circleku, atau
ke keluargaku, jadi ya
salah banget sih kalo itu
sih
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Ya yay a ya, jadi kamu
kaya melampiaskan
marahmu itu ke orangorang sekitarmu ya.
Nah, tiap kamu
berantem kan pasti ada
perasaan cemas gitu
kan ? apa sih yang
kamu lakukan untuk
menghilangkan
kecemasanmu itu ?
Tadi kan kamu bilang,
kalau masalahmu tuh
menimbulkan masalah
lain disekitarmu, gitu
ya ? marah sama
orangtua, sama temen.
Nah ketika kamu
marah sama orangtua
atau sama temen,
kamu menunjukkan
reaksi yang sama kaya
gitu gak ?

Terus sekarang kamu
kalau keinget kejadian
itu tuh apa sih yang
kamu rasain ?

keluargaku, jadi ya salah
banget sih kalo itu sih. Jadine
kaya yaitu lah, jadi kaya jatuhe
tuh kaya toxic dalam diriku ki
kaya makin tambah gitu loh,
koe ne wes toxic, akune juga
men toxic kan diri ke orang lain
kaya gitu..
Mmm sebener e tuh kaya ini
gak terlalu pikir keras gitu
emmm, kalau berantemku tuh, loh gem, jadi kaya halah
R
karna aku kebiasaan ngalah ya, tak bawa santai
terus akhire dia luluh sendiri to,
nah ya udah, kalau dia udah
down yaudah selesai sendiri
gitu loh. Karna aku tuh tipe
orang sing kalau buat cemas
buat cemas kaya gitu kaya gitu
tuh, gak terlalu pikir keras gitu
loh gem, jadi kaya halah tak
bawa santai, gitu gitu sih.
Enggak sih. Untunge sih
enggak. Marahku tuh Cuma
kaya bentak sekali, terus
yaudah, bentak sekali tapi tuh
tapi tuh masih ada inisiatif
untuk kaya “eh sorry ya guys,
kalau misalnya aku marahmarah” kaya gitu. Jadi tuh
sedikitnya tuh aku
mengucapkan kata maaf gitu
loh. Ya mboh diterima apa
enggak, kadang tuh diriku aja
ngomong biasa aja tuh nyakitin
gitu loh gem, nah apalagi kalau
udah marah. Nah, makanya aku
terus membiasakan diri untuk
minta maaf. Jadi karna itu.
Takut sih, takut. Kaya apa ya.
Trauma bangeeetttt selama
hidupku, maksutku selama 22
tahun tuh titik traumaku tuh
disitu gitu loh, kaya ngerubah
aku sedikitnya, ya gak sedikit
sih, maksutnya ya lumayan,
dari setengah hidupku, ke
pacaran yang sekarang tuh
kaya menurutku tuh aku yang
toxic gitu loh. Jadinya tuh kaya
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Kalau kamu melihat
nih, dirimu yang dulu
waktu kamu masih
sama mantanmu, sama
kamu yang sekarang
setelah lepas dari dia,
apa bedanya ?

“eh anjir´kok aku malah toxic
ya buat pacarku yang
sekarang” karna aku ya childish
banget, karna di mantanku tuh
aku yang kebanyakan ngalah
gitu loh gem, nah jadi kaya gak
pernah diayomi gitu loh, lah
sekarang diayomi tuh malah
kaya manja, marah gak jelas
gitu loh. Malah kaya kebalikan,
kebalikan, kebalikan terus gitu
loh sifat-sifate.
Nek sekarang jujur jauh lebih
bahagia, nek dulu tuh benerbener aku tuh sing namane
tertekan, kan dulu tuh aku juga
aktif perkuliahan ya, maksute
organisasi aktif, kuliah banget,
panitia-panitia, ditambah
bebanku, bebanku tuh
ditambah pacarku gitu loh, eh
mantanku ding ya. Mantanku
tuh bukannya meluruskan
masalah yang aku sambatin
tentang kuliah, organisasi, kaya
gitu gitu tapi malah kaya
nambah pikiranku tuh kaya
masalahmu tuh sakjane gak
Cuma ini loh. Masalahmu tuh
sebenere masih banyak loh,
kaya ini,kaya ini, kayaa ini,
malah nambah aku pusing,
bukan mencari jalan keluar
buat aku gitu loh, karna dia kan
kakak tingkat ya, jadi haruse
dia kan punya pengalaman
buat hal-hal kaya gitu loh,
panitia, organisasi, harusnya
dia ya ngasih tau ke aku, tapi
enggak. Dia tuh malah kaya
“halah masalahmu ki jek
sepele” kaya membandingkan
permasalahanku sama
permasalahannya dia, lah
orang tuh gak suka dibandingke
gitu to gem, lah dia tuh malah
kaya “halah, koe ki rung ono
opo-opone” kaya piye to kamu
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Tapi kamu kalau
misalnya nih, ketemu
sama mantanmu, apa
yang mau kamu lakuin,
atau reaksimu gimana
?

Dulu waktu kamu
masih pacaran, kamu
digituin kan rasanya
jengkel ya, pengen
mukul gitu ya, pernah
gak sih kamu tuh
melakukan hal itu ke
objek lain ?
Biasanya nih ya, orang
yang mengalami
kekerasan dalam
pacaran tuh, ada
efeknya ke hubungan
dia yang selanjutnya,
tadi kamu juga bilang
gitu kan ? dan kamu
merasa bahwa kamu
tuh sekarang juga
berpotensi jadi orang
yang toxic juga, bisa
lebih di spesifikin lagi
ga, toxicmu ka
pasanganmu yang
sekarang tuh kaya
gimana ?

tuh, aku tuh curhat gitu loh,
malah tambah mbok downke.
Mending aku rasah curhat,
kaya gitu. Jengkel.
Wahhhh.. ga tau ya gem, karna
sampe detik ini pun aku kaya
masih memendam, aku masih
memendam jengkel, emosi,
apapun itu, tapi nanti kalau
misalkan nanti bener-bener
sing ketemu, ya nek bisa main
fisik pun aku main fisik. Tapi yo
mboh gitu sih, karna pikiranku
sampe sekarang ini kalau aku
ketemu dia pengen tak jambak
sih. Pengen main fisikkkk gem.
Karna dia udah main fisik ke
aku, sedangkan dulu aku tuh
lemah banget. Aku tuh gak
terima sama dia yang dulu. Jadi
aku tuh pengen balas dendam
ki rasane.
Enggak, aku cukup nangis sama
diem sih.

Kaya yang sepenake dewe gitu
loh gem, kaya pengen ini kudu
dituruti, sedangkan posisi kita
berdua sekarang tuh LDR gitu.
Jadi ya gak bisa koe
sakpenakmu dewe gitu loh.
Kaya yaa gak bisa ngertiin lah,
dia terus yang ngertiin, aku gak
bisa ngertiin dia, makanya balik
lagi ke mantanku, dulu aku
selalu ngertiin dia, dia gak bisa
ngertiin aku, tapi menurutku,
toxicku yang sekarang ke
pacarku yang sekarang toxicnya
tuh toxic ke sikapku sih. Toxic
sikapku sing sakpenake dewe.
Marah-marah gak jelas, hampir
setiap hari tuh kalau aku gak

nangis sama diem sih.

R
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Ohh, mungkin karna
kamu dah terbiasa
sama yang dulu
dikerasin, diatur, jadi
sekarang tuh kamu
kalau gak diatur tuh
rasanya aneh gitu ya ?
Terus, sebelum kamu
ketemu pacarmu yang
sekarang tuh, pernah
gak sih kamu merasa
takut untuk pacaran
lagi atau buat ketemu
cowo gitu ?

marah tuh rasane gak puas gitu
loh. Ngerti rak sih, betapa
sabare, pacarku yang
sekarangkan, ya bayangke dia
ninggalke ngegame, aku
marahe berjamjam, seharian.
Kaya b koe ki kok toxic banget
to b, menurutku tuh gitu. Aku
tuh selalu berpikiran aku ki kok
toxic nggo koe yo. Tapi pacarku
yang sekarang tuh selalu
meyakinkan aku kaya ora, koe
ki ra toxic, emang sifatmu wae
sing koyo ngene. Gara-gara dia
bisa bikin aku nyaman,
maksute dengan kata-katane
dia tuh aku kok malah kaya
nambah toxic lagi gitu loh. Jadi
aku tuh kalau terlalu dimanjain
tuh, malah tambah jadi. Aku
tuh orang sing gak bisa kaya
gitu. Jadi aku harus sesekali
mbok kerasilah, kaya gitu loh.
Jadine biar rodo, utekke ki iso
rodo berpikir. Kita tuh samasama butuh, jadi tuh kamu
jangan membuat pacarmu,
pasanganmu tuh merasa tidak
nyaman dalam hubungan, gitu
loh.
Iyaa heeeee

Sebenernya sih takut, takut sih
takut, Cuma ga tau kenapa Puji
Tuhan banget, aku tuh bisa
ditemuin sama yang sekarang
gitu loh. Jadi kaya yaudah,
traumaku tuh sedikit menurun
menurun untuk aku tuh gak
boleh takut gitu loh sama lakilaki, dan untuk apa takut, karna
sekarang aku udah nemu lakilaki yang tepat.
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Untuk kekerasan ini,
temanmu, atau orang
tuamu, atau
saudaramu itu ada
yang tau gak ?
Temen sama saudara
ya ? kamu sering cerita
sama mereka ?

Dengan cerita ke
temen sama
saudaramu itu
membantumu untuk
terlepas dari rasa
cemasmu ga sih ?

Dulu waktu kamu
masih pacaran itu
emang kamu sering
cerita sama tementemenmu ? atau mulai
cerita itu pas udah
mulai putus ?

Temen sama saudara sih. Kalau
orangtuaku, keluargaku sampe
detik ini ga tau.

Aku tuh ini, sering ceritane tuh
sama temenku, sama
saudaraku. Saudaraku tuh ya si
L itu tok, sama temen-temenku
ya circleku tok
Iya sih, membantu banget sih,
soalnya tuh kaya, gapapa sih B,
kamu tuh ada ditempat yang
bener, menurutku. Yang salah
tuh mantanmu, yang salah tuh
dia bukan kamu. Jadi mereka
tuh kaya nguatin aku gitu loh
gem bahwa aku tuh gak salah,
kaya gitu loh, aku tuh dipaksa.
Bahwa aku tuh mengorbankan
segalanya, itungannya ya, aku
pacaran sama mantanku itu,
aku tidak mengenal tementemenku, aku tidak mengenal
saudara-saudaraku, jadi kaya
aku jauh dari keluargaku, aku
jauh dari saudaraku, aku jauh
dari temen-temenku. Jadi, kaya
terhipnotis aja aku harus sama
mantanku terus dan circlenya
gitu loh. Jadi kaya iki sopo to,
iki hudu aku sing tak kenal, gitu
loh. Sampek aku crash
diorganisasi pun ya gara-gara
ini gitu loh.
Ceritanya pas udah kepentok
dia ngancem-ngancem aku itu.
Jadi dia itu, kan selama aku
pacaran sama mantanku itu
kan 2,5 tahun kan, nahh selama
2,5 tahun itu, aku selalu
mengucapkan kata putus.
Sampe di awal tahun 2018 itu,
aku tuh pernah ngucapin “aku
tuh pengen lepas, pengen
putus” dia tuh enggak terima,
dan dia tuh mengancam hal itu,
gitu. Jadi kenapa aku gak bisa

pacaran sama mantanku
itu, aku tidak mengenal
temen-temenku, aku
tidak mengenal saudarasaudaraku, jadi kaya aku
jauh dari keluargaku, aku
jauh dari saudaraku, aku
jauh dari tementemenku.

I

ngancem-ngancem aku
itu

KP

dia tuh mengancam hal
itu, gitu.

KP
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Berarti kamu ceritanya
itu pas diancem yang
terakhir itu ?
Berarti pas sebelumnya
kamu gak cerita sama
siapa-siapa ?
Nah, kadang ya B,
orang yang mendem
cerita, gak cerita sama
siapa-siapa, biasanya
ada kecederungan
untuk menyakiti diri
sendiri, itu terjadi sama
kamu juga ga ?
Apa yang kamu lakuin ?
Gapapa cerita, aku tau
kok hehehe
Self-harm ?
Kenapa kamu lakuin itu
?

lepas dari dia itu ya karna dia
itu mengancam, kenapa aku
bisa melepaskan dia sekarang,
itu karna bantuan saudaraku
dan pacarku yang sekarang,
serta temen-temenku juga sih,
kaya gitu loh. Jadi back-upanku
tuh banyak gitu loh. Jadi
kenapa aku bisa lepas, kaya
gitu.
Iya hoo

endak

Endak cerita dengan
siapa-siapa

R

Iya, pernah.

Pernah menyakiti diri
sendiri

RA

Hahahahaha
Tau kan gem ? yang disini itu ?
Iya gitu.
Karna ya aku, maksute tuh, aku
kaya gak bisa menyakiti orang
lain gitu loh. Aku gak mau
menyakiti orang lain, gak
mungkin kan mantanku sing tak
seset-seset kan, jadi ya udah
aku aja gitu loh. Koyo sisan loro
ning awakmu B, karna jujur
saat itu emang mentalku udah
down, tambah pikiranku gak
jernih kan, jadi ya sisan, kaya
semuane ya sisan. Sampek ya
circleku emang marah gitu loh.
“kamu napa ngelakuin kaya gini
?” sampek sahabatku yang
cowok pun juga sampek nangis,
kaya gitu loh. Karna yaampun
koe kok sampek kaya gini to,
kaya gitu loh. “sumpah, kae

Aku gak mau menyakiti
orang lain, gak mungkin
kan mantanku sing tak
seset-seset kan, jadi ya
udah aku aja gitu loh.
Koyo sisan loro ning
awakmu B

RA
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Seberapa sering kamu
ngelakuin self-harm ?
Itu menurutmu juga
membantu untuk
menurunkan
kecemasanmu ?
Waktu kamu ada di
hubungan itu sama
mantanmu, apa yang
kamu harapkan untuk
mantanmu ?

Berarti emang dia udah
sering melakukan
kekerasan ya ?

bajingan banget lanang kae”
sampek temenku yang cowok
tuh gak terima sampe
segitunya.
Aku gak terlalu sering sih,
cuman disaat aku tertekan, aku
selalu ngelakuin hal itu
Iya sih.

Yang aku harapkan untuk
mantanku ? ya semoga dia tuh
sadar apa yang dia lakukan tuh
salah. Ya jujur, maksute eee,
dia melakukan hal gini tuh ga di
aku gitu loh. Dia melakukan
juga di mantan-mantannya
kaya gitu loh. Jadi kenapa dia
selalu ditinggalan oleh mantanmantannya, itu karna dia
menyakiti mantan-mantannya
gitu loh. Nah sekarang aku
meninggalkan dia karna apa ?
ya karna dia melakukan sama
halnya melakukan gitu loh.
Kaya melakukan hal yang sama
ya otomatis dia diselingkuhin
terus gitu loh. Jadi mentale sing
lanang ki juga kena
sebenernya, Cuma tidak mau
mengenakkan yang perempuan
gitu loh. Jadine yo ditinggalin,
maksute gini loh, aku tuh
sebenere orang gak suka
selingkuh gem, aku selingkuh
tuh baru pertama kali, itu we
gagal gitu loh, ketauan. Aku tuh
sadar aku tuh sebenere gak
suka selingkuh, tapi dengan
kamu melakukan hal kaya gini,
ya aku jalan keluarnya Cuma
satu, kaya gitu loh. Gak bisa
aku bertahan karo koe terus.
heem
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Kamu tau gak
penyebabnya itu apa ?

Modelling sih, dia
nyontoh papahe ya
Mungkin dia terus
menjadikan image
cinta tuh ya kalau kamu
cinta tuh kaya gitu
carane
Perasaan apa aja sih
yang kamu rasakan
ketika pacaran sama
mantanmu itu ?

Kamu dilarang main
juga ?

Orangtuanya, terutama
papahe. Jadi papahe tuh suka
kekerasan fisik sama verbal ke
dia sama mamahe, gitu. Soale
dia pernah cerita kan. Tapi ya
caramu ga kaya gini, kamu
harusnya mencerminkan,
eemm bukan mencerminkan
ya, maksutnya kaya kaloau
papahmu dah negative ya
harusnya kamu mempositifkan
diri dong, kaya gitu loh. Koe we
iso jaga ibumu, mosok koe
raiso jogo pacarmu, emang
pacarmu ki lanang ?. dia tuh
bilang aku tuh bener-bener
jaga mamaku. Yo koe benerbener jogo mamamu, tapi koe
yo ra jogo aku, malah koe
selalu menjatuhkan aku, kaya
gitu loh, lah nggo opo ? jadi gak
nyamane kaya gitu sih
Iya, mencerminkan papahe kan
dia,
Iyaaa hoo.

Perasaane ? kalau dipersenkan
ya, kaya 70, 30. 70% tuh
kesediham, 30% tuh
kebahagiaan. Aku tuh kaya mau
kemana-mana tuh takut gitu
loh gem jadinya, akum au
kumpul nih sama temenku, ya
takut. Dia tuh kadang “oh sama
ini ya, sama ini ya” jadi aku tuh
kaya gak bebas sama circleku
gitu loh
Sebenernya gak dilarang sih,
cuman dia tuh kaya tau aku
mau main sama siapa, ya
walaupun dia tidak melarang
aku untuk main sama cowo ya,
jadi dia tuh kaya tau semuanya,
jadi kaya aku tuh takut sendiri,
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Dia nyadap WA mu ?

Jadi gara-gara itu kamu
jadi takut untuk mainmain gitu ?
Berarti kamu kaya
mengisolasi diri ?

Kira-kira dari kejadian
ini, apa sih yang bisa
diambil ?

jadi kaya aku tuh gak ada
privasi gitu loh.
Enggak, maksutnya tuh kaya
mata-matanya dia tuh kaya
banyak gitu loh. “kamu mau
kesini ya ?” aku tuh lagi pergi,
tapi tuh aku belum tau mau
kemana. “ndakan kamu disini
?” hahhh
Iya heem

Iya, kalau gak kuliah pun aku
gak, maksute tuh hidupku tuh
Cuma kalo gak kuliah rumah,
kuliah rumah, organisasi gitu
gitu doang
Apa ya, maksute kaya gak
semua laki-laki tuh nggenah,
tapi tuh gak semua laki-laki tuh
eeeee gak nggenah, jahat gitu
loh. Fifthy fifthy sih
sebenernya. Jadi kamu tuh ada
waktu untuk menemukan yang
tepat gitu loh gem, pasti. Ya ga
tau itu cepet atau lambat pasti
akan menemukan yang
menurutmu yowes. Kalau aku
sih cepet ya Puji Tuhannya,
kaya sebelum putus pun udah
dikasih, udah ditampung gitu,
ya untungnya sih gitu. Dan dia
juga dah melepaskan aku dari
ketoxican ini. Yaudah gitu
doang, ya semuanya tuh fifthy
fifthy, jadi kalau dapet yang
baik ya Puji Tuhan, kalau yang
jelek yaudah.

Yaudah sekian
wawancaranya,
terimakasih ya \
Wawancara kedua (14 Oktober 2020)
Wawancara kedua subjek III
Nama : BB
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Umur : 22 tahun
Pertanyaan

Jawaban

Hallo, B. wawancara ya
?
Yok, B kamu tuh awal
kenal sampai pacaran
tuh gimana sih ?
ceritain dong

okee
Nek awal kenal tuh gara-gara
panitia kalau gak salah ya,
pokoke tuh pertamanya tuh
gak kenal dia, tapi gara-gara
panitia PTMB tuh itu tuh ya
sekedar kenal, karena kan
emang harus kenal antar
panitia to. Nah, terus pas
panitia PTMB itu tuh aku ya
udah sekedar kenal, terus habis
itu tuh aku kontak-kontak biasa
karena pas itu tuh aku gak suka
sama dia tapi sama adek
tingkate gitu loh, yang DKV 15
lah aku tuh nyari informasi
yang DKV 15 ini tuh sama si dia
itu. Nah, terus setelah itu tuh
dia mungkin risih to tak tanyain
sing angkatan 15 itu, terus
yaudah dia tuh gak bales aku.
Yaudah to, aku dah selesai nih,
udah lost contact gitu. Nah,
pas FAD Fest, itu tuh aku gak ad
apa-apa lah hpne, lah hpku itu
tuh dipinjem sama temenku,
dipinjem sama temenku gak
tau piye, ujug-ujug tuh
temenku malah nelfon dia gitu
loh, nelpon si B itu. Terus aku
yo bilang eh mas sorry salah
telfon, soale itu yang telfon
tadi si C, aku gitu kan. Owalah
yayayaya, maksute dari awal
itu gara-gara salah terlfon,
terus chatingan-chatingan.
Nah, dari situ tuh jadiannya tuh
kalau gak salah itu 3 bulan
setelahnya FAD Fest. Aku lupa
bulan apa ya. Nah terus habis
dari situ tuh yaudah chatingan
chatingan chatingan, eeee
jadiannya itu 3 bulan setelah

Analisis

coding
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Oh.. terus dari situ
kalian jadi marahan
gitu itu ?

Oke. Itu kamu tahun
berapa sih pacaran
sama dia ?

Kamu pacaran berapa
tahun sih ? hahaha
18 po 17 ? 2018 ke
2019 tuh satu tahun.
Kamu putus tahun
berapa to ? sampek
2019 ?
mmm… oke, sek sek
sek. Nah dulu tuh apa
sih yang buat kamu
tetap bertahan sama
dia ?

itu. Terus yo 3 bulan pertama
itu udah ngelakuin yang gitu
gitu, gitu loh gem. Dah, sampek
yang akhire aku ada masa
dimana aku gak ada waktu
terus aku tuh jengkel, terus
kebalikan, kaya pas terakhir
aku putus tuh kaya udah, udah
aku dah males ngeluangin
waktuku iki ki kaya yaudahlah
gitu tuh. Jadinya aku yang
gentian kaya gak ada waktu
buat dia sama sekali.
Heem. Jadi tuh sebelum aku
putus, 3 bulan sebelumnya tuh
aku kaya gak ada waktu sama
sekali buat dia gitu loh. Disisi
lain aku masih kuliah, terus
masih ada sedikit kepanitiaan,
terus aku kan juga ngurusin
yang lain-laine gitu loh. Jadi aku
kaya gak fokus ke dia tok. Kaya
gitu. Yowes
PTMB selaa. Eh kok PTMB, FAD
Fest kapan ya. Aku to lupa ik,
2017an po yo. Pokoke
terhitung dari dua, dua
setengah tahun itu dari… oh,
aku tuh jadian itu Januari 2018
gem. Ya itu, 2018. Eh, 2017 opo
2018 yo gem ? aku lupa
sumpah.
2,5 tahun sih. Tapi yang 2019
kan udah enggak to, oh berarti
2018 ya.
Oh, berarti yo 2017
Iya, sampek 2019 kan

Eeee… aku awale bertahan yo
karna sayang gitu to, ahh prek,
sayang tai batinku. Terus ini,
ternyata aku bertahan karena
aku takut gem, gara-gara
ancemannya dia itu loh. Nah
jadi, yaudahlah. Maksute gara-

168
gara ancemannya dia tuh aku
bertahan. Sedangkan aku tuh
udah gak ada rasa sama sekali
gitu loh. Maksute aku bertahan
gak ada perasaan sama sekali
kan yo mesakke juga to
sebenere, Cuma dia tuh
tambah menjadi gitu loh. Jadi
yaudah lah
Lah kamu tuh mulai gak Tahun kedua. Jadi tahun 2018,
ada rasa itu mulai
eh, Iya, antara tahun 2018
pacaran bulan ke
pertangahan. 209 tuh udah gak
berapa ? atau tahun ke ada perasaan sama sekali gitu
berapa ?
loh.
Pertimbangan apa sih
Pertimbangan apa yang aku
yang kamu pilih
pilih ? lah ini, maksute kan aku
sampek kamu tuh
kan gak mau sama dia lagi kan
memutuskan untuk
karena udah nemu gitu loh
yaudahlah aku gak
gem. Jadine tuh kaya dapet
sama dia lagi, gitu ?
cowok sing ohh ini to cowok
sing tak butuhke gitu loh. Soale
kan dari awal pacaran sampe
ee di awal pacaran sama si Be
itu kan kaya e manis banget to.
Nah, semakin kesini tuh
semakin seenaknya sendiri gitu
loh, jadi jatuhe ki koyo aku sing
ngalah terus ngono loh, yo aku
emoh gitu kan. Jadi deen tuh
kaya merendahkan dirinya
demi dapet empati dari aku
gitu loh.
Terus dari wawancara
Yooo paling itu sih eee, aku tuh
yang sebelumnya itu
kalau di kamar terus tuh diem
kan kamu bilang kalau
gitu loh gem, yowes kaya
kamu isolasi diri gitu
ngerenung kesalahanku, yo
kan ? dikamar terus.
kadang aku curhat sama
Apasih yang kamu
temenku, yo paling chat biasa,
lakuin selama dikamar
yo paling melakukan aktivitas
terus ?
biasa, di posisi lain yo aku
nugas. Pikiranku tak alihke ke
tugas gitu loh.
Kemarin aku kan
Iyo sih emang hehehe
wawancara si L juga
kan, nah dia ngomong
katanya kamu, katanya
apaaa, kamu sering

aku tuh kalau di kamar
terus tuh diem

yo paling melakukan
aktivitas biasa, di posisi
lain yo aku nugas.
Pikiranku tak alihke ke
tugas gitu loh.

I

D
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lempar-lempar barang
gitu loh waktu itu
Betul ?
Mmm terus berarti itu
eee tergolong sering
gak sih berarti
mengalihkan rasa
marahmu ke objek gitu,
ke objek lain ?
Ohh.. kamu ngelempar
apa aja emang ?

Nah, selama pacaran
ini kan kamu sering
berantem kan, dan
otomatis kan timbul
rasa jengkel kan ? dan

Heem
Enggak sih, jarang sih, kalau
udah sing muncak banget tuh
baru iya.

Nek aku tuh seringe ngelempar
barang elektronikku, ya gak
Cuma sering sih. Apa yang tak
pegang tuh. Yo random banget
sih sampe terutama hpku,
karna hpku bolak balik ambyar
tu loh. Kaya yang terakhir tuh
aku yang marah bener tuh
sampek kan eee hpku di
sabotase kan, ya bukan di
sabotase sih, maksute kan hpku
tuh di, itu berantem terakhir
gitu loh, berantem terakhir tuh
hpku tuh diambil sama dia,
bener-bener diambil, terus
nomorku tuh, nomorku tuh
diilangin. Dia ngomonge tuh
nomore jatuh gitu kan pas dia
naik motor, tapi ketoke tuh
nomorku dibuang gitu loh gem,
nggapleki ra ? kaya apa ya,
kaya loh kui ki hudu hpmu loh
ndes, hudu nomormu, kok koe
sak penake dewe. Disitu tuh
aku kaya muaraah
buuuaaaanget, terus aku kaya
aku pengen nonjok dia kan tapi
aku gak bisa kan, terus aku
kaya nonjok tembok sama
banting hpku sampek hpku tuh
retak gak bisa dipake lagi gitu
loh. Kaya disitu tuh dia takut
banget, disaat aku marah gitu,
ya gitu sih.
Tak diemin gem. Aku setiap kali
marah tak diemin. Kaya gak ada
effort nemuin dia kah,
ngomong secara baik-baik, ya
pokoke aku egois banget gitu

seringe ngelempar
barang elektronikku

RA

sampek kan eee hpku di
sabotase kan. berantem
terakhir tuh hpku tuh
diambil sama dia

KP

aku kaya nonjok tembok
sama banting hpku

RA

Aku setiap kali marah tak
diemin

R
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kalau timbul rasa
jengkel tuh apa sih
yang kamu lakuin ke
dia ?

loh, sementara dia juga egois.
Jadi kita sama-sama egois,
sama-sama gak mau ngalah.
Jadi akunya dieeem terus. Kaya
pernah berantem, kaya
seminggu apa dua minggu gitu
diem-dieman, gak chatingan,
gak saling tegur apa segala
macem gitu. Yo kaya ketemu
yaudah biasa aja, yaa kaya
konco gak ada sapa-sapaan
sama sekali gitu loh.

Tapi itu yang diemin
duluan itu kamunya ?
Nah, kalau kamu
sekarang bayangin
kamu yang dulu sama
kamu sekarang yang
udah lepas dari dia tuh
apa sih perbedaannya ?

Hoo, yang diemin duluan
akunya
Perbedaannya sih kaya aku
lebih bebas sih ya gem,
maksute tuh aku ngelakuin hal
apapun tuh bebas kan,
maksute yo memang pacarku
yang sekarang rodo protect kan
rodo protect, tapi tuh
protectnya tuh jatuhnya tuh
yang yaudah positif gitu loh.
Tapi dulu tuh kalau si ini tuh,
eh yang dulu tuh dia tuh
ngebebasin aku, ngebebasin
aku tapi tuh kaya mmm aku tuh
disuruh coba bergaul sama
lingkungane dia gitu loh, yang
jatuhe, lingkungannya dia kan
angkatan 14 kan ya, maksute
aku kan angkatan 16 kan, kaya
siapa aku, jadi dia tuh tidak
mau, tidak mau masuk ke
circleku, tapi dia menyuruh aku
untuk masuk ke circlenya dia
tuh loh. Jadi kaya gak adil sih.
Kaya gitu sih
Bebas yang sekarang sih, jadi
kaya sama sama mau ngerti
circle gitu loh, kaya apa yaaa.
Eeee perbedaanya itu tuh dulu
juga aku tertekan banget to
gem, kaya tertekannya tuh
kaya eeeee, kaya mau jalan tuh

Tapi kamu, berarti,
berarti kamu jadi lebih
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Oh oke yaudah B, itu
dulu ya.
Makasih banget loh B

harus banget nih, harus banget
dia tau, dia tau, kalau gak tau,
endingnya kaya maraah gitu
loh, kamu main sama siapa ?
kadang pun kaya dia gak
seneng sama temen-temenku
tu loh. Nah kalau yang sekarang
tuh kaya yaudah, yo koe, yo
emang sama-sama harus pamit
gitu kan, tapi kalau yang
sekarang, kalau aku gak pamit
ya paling dia Cuma hmm
kebiasaan, kaya gitu tok tu loh,
ya paling dia juga ma, eee eee
apa namane eee,
memperbolehkan aku ke circle
mana aja gitu loh
Oh ya gemmm
Iyo iyo santai

Triangulasi BB (21 September 2020)
Nama : LL
Pertanyaan

Jawaban

Hallo, selamat sore mbak
L
Ya, jadi saya ini ada eeee
ada tugas penelitian,yang
berjudul Mekanisme
pertahanan diri pada
perempuan dewasa awal

Sore mbak
Aku sama si BB ini
saudaraan, aku
saudaraan sama si BB
ini, dan deket
bangetlah, deket

Analisis

Coding
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yang pernah mengalami
kekerasan dalam pacaran.
Nah, kemarin itu saya
habis wawancara dengan
narasumber yang
berinisial BB. Nah disitu
dia bilang kalau dia itu
mengalami kekerasan
dalam pacaran dan kamu
itu salah satu orang yang
menjadi saksinya . nah
makanya aku disini mau
meminta kamu untuk
menceritakan ulang
tentang kejadian si BB ini.
Eee sebelumnya bisa
dijelaskan ga, apa sih,
mmm, apa sih hubungan
kamu sama si BB ini ?
Mmm kamu tuh, kamu
tadi dah bilang ya,kalau
kamu tuh punya
kedekatan yang dekatlah
ya dengan subjek.
Seberapa sering sih kalian
tuh bertemu ?

Apa sih yang kamu
ketahui tentang
perasaannya ketika dia
mengalami kekerasan
dalam pacaran ?

banget. Terus eeee
satu sisi tuh kaya
semester berapa tuh,
dia tuh kaya ngilang
lah dari aku, terus
aku tuh mikir, aku
yang salah atau
emang dia yang
ngilang dari aku. Aku
berpikiran kaya gitu
kan, yaudah sih,
terus akhirnya eee si
BB ini tiba-tiba
dateng lagi ke aku,
dan dia tuh cerita
dari A-Z, dari A-Z dia
cerita kalau pacarnya
tuh kaya gini kaya
gini kaya gini, kaya
gitu sih.
Sering, bahkan
banget. Sering
banget, nek tiap hari
tuh, ya mesti tiap
hari sih. Seminggu
sehari gak sekali tuh
dia tanya “posisi ?”
dia tanya gitu kan
“dirumah, nopo mbel
?” yaudah ayok main,
main. Itu setiap hari
lah.
Pertama-tama dia
kalau cerita ke aku
tuh mesti nangis.
Pasti, gak mungkin
enggak, dia pasti
nangiissss. Dia tuh
cerita kalau aku tuh
di giniin, diginiin,
diginiin. Tapi tuh satu
sisi nutupin, karena
emang dari sana tuh
keluarganya kan
keras, jadine aku tuh
mau ngomong salah,
gak ngomong pun
juga salah, jadi serba
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Eeee, kamu tau gak dia itu
diapain aja sama mantan
pacarnya ini ?

salah gitu loh. Tapi
waktu hari itu dia
cerita, hari itu dia
cerita itu kaya
waahhh aku tuh kudu
nyari uwong iki, tak
pukul, tak antem lah.
Rasane tuh benci gitu
loh, lah kenapa mbok
tutup-tutupi, kenapa
gak pernah buka ke
aku, dan aku juga
bakal ngomongin dia,
karena aku gak mau
denger ceritamu tok,
aku juga harus
denger dari cerita si
cowo ini. Dan dia
selalu bilang gak
usah, gak usah,
yaudah aku bilang
gak usah gak usah,
aku juga sing, enggak
aku harus tanya, aku
harus tau
kejelasannya,
kenappa dia kok
berbuat kaya gini,
kaya gitu ke kamu ?
tak unekke gitu.
Tau, pernah dia
waktu pulang kuliah
itu, dia tiba-tiba
nelpon aku, ini tuh
aku lagi kuliah kan,
“kamu dimana ?” dia
tanya gitu, “aku lagi
kuliah, napa ?, gak
usah telpon, chat
aja” “aku habis
ditabrak sama
cowokku” “hahh,
dimana ?” “itu di HC”
dia bilang kaya gitu.
Alesannya gak mau
diputus, itu yang
pertama, oke aku
kesana, aku pada

aku habis ditabrak
sama cowokku”

KF
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Apa yang kamu ketahui
tentang dia ketika, dia
mulai teringat atau ke
trigger tentang

saat itu nemuin
“kamu dimana ?”
“aku posisi di kang
siomay” dia bilang
kaya gitu. Yaudah
yaudah aku ikutin,
aku kesana terus dia
cerita kalau dia habis
di tabrak sampe
semua biru, lecetlecet. Terus yang
kedua itu eeee aku
tau waktu yang
diseret, waktu di
kampus tuh dia
diseret, pernah. Dan
itu aku, waaahhhh itu
kalauu aku gak, gak
kontrol emosi
mungkin aku dah
pukul, karena aku
dah bener-bener liat,
aku lari dari lorong
HC yang sporthall itu
sampe kantin aku
laaariiiiiii tak
doroooonnggg ke
belakang, dan itu
cuuukkkk gilaaaaaa
cuuuukkk, aku batin
ngawur sih. Terus
eeee yang jelas dia
tuh gak direstuin
sama orang tua
karena, ya ada
beberapa faktor sih,
karena dari
background
keluarganya, emang
karna yaa kalau dari
aku sih ngliat sih
emang gak pantes
buat si BB ini yang
woowwww
Kalau aku biasanya,
dia bilang gini “aku
tiba-tiba keinget
cowokku ik” dia

tiba-tiba kamu ngilang
gitu aja gitu loh,
karena emang dari
cowoknya tuh gak

I
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pengalamannya dia ketika
dikasarin ?

bilang gitu, terus aku mau kalau deket sama
yaudah aku
saudaranya, apa-apa
temenin,aku
harus pacarnya,
nemenin deen,
yaudah kamu tidur,
kalau kamu mau
cerita, cerita aja.
Kalau kamu mau
nangis, nangis aja,
tak temenin. Kalau
kamu gak mau cerita
dan gak pengen
nangis yaudah tak
temenin, yang
penting kamu mau
butuh apa aku ada,
aku bilang gitu. Kamu
mau makan, ayok.
Aku juga merasa
berdosa gitu loh,
karena selama ini dia
kan gak ditunggoni
orangtua kan istilahe,
tapi kok ini aku yang
saudara deketnya aja
akhire jauh, itu kok
kenapa aku gak bisa,
gak bisa dateng lagi
ke kamu, gitu loh,
gak kaya dulu yang
kita main tiap hari,
terus cerita tiap hari,
gak jelas tiap hari dan
tiba-tiba kamu
ngilang gitu aja gitu
loh, karena emang
dari cowoknya tuh
gak mau kalau deket
sama saudaranya,
apa-apa harus
pacarnya, apa-apa
harus pacarnya,
makan pun harus
sama pacarnya, main
pun harus sama
pacarnya, disitu aku
bener-bener, dari
situ aku pernah tanya
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Terus kamu tau gak apa
yang dia lakukan ketika
dia berada di situasi itu,
apa sih yang dia lakukan
untuk mengurangi
kecemasannya ?

sekali “kamu dimana
?”, “dikampus sama
cowokku” oh yaa oke
lah, disitu aku juga
gak mau ganggu,
karena dia juga gak
mau terbuka waktu
pacaran sama
cowoknya itu ke aku,
sing penting tak
temeni wae.
Cutting sih, dia
pernah. Dia cutting,
dia eeee nangiss, dia
ngelemparin semua,
wahh gila sih, dari
situ aku bilang dahh ?
dah ? kamu udah
belum marahe ?
kalau kamu marah,
kamu cutting, kamu
apa ? deen bilang
“aku mending sakit
ditangan daripada
sakit di hati” dia
bilang gitu. Terus apa
lagi ? terus kalau
kaya gini terus kamu
harus piye ? kamu
harus kaya gini terus
kah ? apa kamu
harus mencari jalan
keluar untuk dirimu
dewe kah ? apa aku
piye ? aku suruh piye
? aku bilang gitu.
Jujur kalau kaya gini
aku takut, karena aku
emang takut darah
kan ? gilaaa ssih.
Udah, akhirnya,
langsung tak perban,
langsung tak kasih
minyak tawon, tak
kasih obat, udah tak
temenin. Itu sekitar 2
3 minggu lah, aku
dirumah dia tuh, jadi

Cutting sih, dia
pernah. Dia cutting,
dia eeee nangiss, dia
ngelemparin semua,

RA
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Jadi tadi kamu bilang dia
sering ngelempar-lempar
barang gitu ? nah
menurutmu, si BB ini
merasa lebih nyaman atau
lebih baik gak sih setelah
melakukan eeee kegiatankegiatan itu tadi ?

Eeee, waktu jadi kemarin
itu dia bilang, dia tuh
waktu pacaran itu dia
mengisolasi diri, kalau
menurut kamu, gambaran
dia, coba kamu
gambarkan ketika dia itu
bersama cowoknya ini,
sosok BB ini seperti apa ?

bolak balik, bolak
balik,bolak balik,
kaya gitu sih.
Dia tuh, dia tuh
bilangnya ya aku
lebih baik, karena ya
sakit ku tuh ditangan,
bukan lagi di hati.
Sakit ku tuh di
tangan, jadi kena apa
sitik kan sakit, itu dia
nangis, mandi tuh
udah tau tangannya
sakit, itu dia nangis
keinget itu. Ya
daripada kamu
cutting, yaudah
mending kamu
nangis, sama sakitnya
gitu loh.
Mmm, jadi tuh kalau semua apapun
posisi dia sama
kegiatannya diatur
cowoknya ini, itu tuh sama cowoknya
kaya apa ya, semua
apapun kegiatannya
diatur sama
cowoknya, terus aku
tuh pernah apa
ya,ngomong kaya
gini, itu tuh hidup
hidupmu, kok kamu
mau disetir sama
cowok ini to ? terus
tak, tak pikir ya, ini
emang agak, agak
piye ya, agak
nyinggung gitu lah,
dalam artian gini,
uang tuh uang
banyak kamu, kuasa
banyak kamu, lebih
berkuasa kamu
daripada si cowok.
Gilaaak, kamu ga
punya otak. Ya apaapa bener-bener
disetir woy, kamu
kesini harus kesini, ya

KP
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Ohh dia dibantuin
cowoknya tugasnya ?
Sebentar ya, seberapa
sering sih si BB itu cerita
tentang permasalahannya
ke kamu ?

Terus gimana
pendapatmu ? apakah
kekerasan yang dialami itu
tuh merubah hidup dia ?
Apa perubahannya ?

emang timbal
baliknya tugasnya si
BB ini emang selesai,
tapi ki kaya, hahh koe
ki ngopo ngono loh,
kok gelem disetir,
goblooog koe ki
goblooggg cuk, aku
muni ngono.
Hoo
Dia itu sebenernya ga
sering, apa cerita,
tapi sekali cerita tuh
emang banyak
buangett gitu. Emang
banyak poll.
Pasti lah.

Dia waktu masih
sampe akhirnya kamu
sama itu, dia jadi,
mengurung diri dan ga
dalam artian
brani cerita
merubahnya tuh gini,
eee dia keluar rumah
itu takut, sampe
akhirnya aku bilang
“loh kamu mau
kemana buat kamu
merasa aman ? di
depan itu ada
satpam, dirumah itu
ada masmu” aku
bilang gitu, gilaak
kamu tuh piye, keluar
aja kok bisa takut,
sampe akhirnya
kamu mengurung diri
dan ga brani cerita,
dan kamu bahkan
ngilang ga tau
kemana, aku bilang
dah ya aku ga tau
kamu dah berapa kali
bolak-balik. Bolakbalik putus
nyambung , tapi

I
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Berarti dia ga fokus gitu ya
?
Terus ? ada lagi ?
Yaudah, segitu dulu ya
makasih

selama putus tuh
kamu haha hihi, tapi
kenapa kamu ketika
nyambung tuh
tertekan ? kamu ki
edan po piye ? edan
po ? aku ngno. Gila
sih kamu, aku
ngmong. Jadi deen
meneennggg kaya
ngah ngoh, diajak
ngomong juga ga
nyambung, ga
nyambung beberapa
kali kamu tuh tak
ajak ngomong apa
jawabnya apa, kamu
tuh gak nyambung
Heem
Ee enggak

LAMPIRAN B
INFORMED CONSENT
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