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LAMPIRAN 1

Verbatim Subjek Utama
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LAPORAN VERBATIM SUBJEK PERTAMA

Peneliti Subjek Koding/Keterangan

A. Demografi

“selamat malam, 

bisakah kita 

memulai 

wawancaranya?”

“oh iya silahkan”

“Mbak, umurnya 

berapa ya?”

“eehh...saya 22 tahun”

“oh begitu...,lalu 

sekarang 

kegiatannya apa?”

“eeee...saya kegiatannya lagi cari kerja..an 

aja sih...Gitu”

“mmm..., emang 

dahulunya 

ngapain Mbak? 

Mahasiswakah 

atau”

“Iya saya kan mahasiswa, baru lulus bulan 

Juli kemaren, terus... selama Agustus 

kemaren sih ngurus-ngurusin revisi... 

ngurus-nguurusin administrasi juga jadi 

sibuk disitu, riwa-riwi ke Kampus, riwa-

riwi ke TU. Kalo terakhir-terakhir ini sih 

cari-cari kerjaan aja via internet di rumah 

via internet, kalo enggak ikut job fair di... 

ya kalo ada gitu”

Kegiatan  

“lalu dengan job 

fair dan ikut-

ikutan kerja itu 

apakah sudah ada 

yang 

menghasilkan 

Mbak? Udah di 

panggil gitu 

misalnya?”

“iya kemaren ada panggilan untuk 

wawancara...Cuman karena ee...tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan jadi 

pekerjaannya tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan jadi saya lepas. gitu”

“Oo.. emang apa 

yang Mbak. apa 

“he...jadi sebenernya kemaren kan ndaftar 

jadi HR karena memang disitu 
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yang diingin dari 

pekerjaannya?”

perusahaan. Cuman ternyata yang 

ditawarkan ee..itu.. cuman sales dan 

operasional development program gitu. 

Jadi nggak sesuai, ee. Yang saya mau kan 

HR atu personalia yang untuk emang 

psikologi di industri kan seperti itu, 

jadinya milihnya itu tapi ternyata bukan 

itu yang ditawarkan. gitu.”

“Ohhh begituu....” “hehhee gakpapa”

“okeh, lalu 

apakah Mbak 

ingin mencoba 

lagi untuk jobfair-

jobfair, atau ee 

nyari-nyari lagi di 

internet biar 

segera gitu 

Mbak?”

“iya, kalo nyari-nyari di internet pasti

ya..setiap hari nyari gitu. Tapi kalau yang 

untuk eee...yang langsung nglamar kan 

harus cari info dulu baru bisa ngelamar 

gitu. Kemaren sih sekalian jalan-jalan 

sekalian tanya-tanya ada lowongan apa 

enggak, seperti itu”

Usaha untuk 

mencari pekerjaan

“oh gitu, Mbak 

kalo di keluarga 

ada berapa jumlah 

anggota keluarga 

sih dalam satu 

rumah?

“Adaaa...eee yang tinggal di situ ada 

enam. Jadi saya sendiri, adek saya dua, 

orangtua saya masih lengakap, terus 

samaa..nenek satu ”

“oooo, adeknya 

cowok apa cewek 

Mbak?”

“cowok satu, cewek satu. Yang pertama 

cowo, yang terakhir cewek”

“mmm umurnya 

berapa itu Mbak? 

Yang cowo sama 

yang cewek?””

“kalo yang cowok ituuu dibawah saya dua

tahun, jadi 20 tahun. kalo yang cewe 

itu..beda sama saya 10 tahun. jadiii 12!”

“Oh masih SMP 

ya?”

“bukan SD, eh SD...SD”
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“oh gitu, lalu dari 

anggota keluarga 

Mbak tadi yang 

paling deket itu 

siapa sih Mbak?”

“kalo saya paling deket sama adek saya 

yang terakhir, yang cewek”

“ohh..kenapa?” “karena mungkin sama-sama 

cewek..terus memang dari kecil 

eeehhh...sudah deket gitu. Terusss...kita 

juga tidurnya sekamar jadi mau kenapa-

napa jugak ceritanya bersama-sama

gitu. Terus dia paling asyik buat diajak 

jalan. Jadi diantara keluarga..kalo diajak 

jalan tu pasti dia paling mau gitu. Kalo 

yang lain itu pasti menolak karena capek 

atau mungkin mau kemana. Gitu.”

Kedekatan dengan 

adik perempuan

“ohhh gitu, Mbak 

sekarang 

lingkungan 

keluarga anda itu 

bagaimana sih 

Mbak? Situasinya 

itu kayak gimana 

sih? Keterdekatan 

antar anggota 

keluarga? Ayah 

ibu? Lalu 

situasinya itu 

seperti apa mbak?

“emmm...kalo aku sih nggak deket 

sama...jujur nggak deket sama orang... 

mmm orang lain gitu... mmmm nggak 

deket sama orangtua, terus juga adek 

saya yang laki-laki itu juga saya nggak 

deket. Gitu. Lalu, saya cuman. Yaa 

dirumah, saya cuman deketnya sama adek 

saya. Jadi ngobrolnya, ngobrol panjang 

juga sama dia. Kalo sama orangtua 

ngobrolnya ya saat ada ini aja. Gitu sih. 

Eee...yaaa...gitu.”

Menjaga jarak 

dengan orangtua 

dan adik laki-laki

“ohh itu kenapa 

nggak deket sama 

orangtua? 

Kerjakah? Adek 

itu nggak deket 

“Eee...kalo orangtua, pasti awalnya sibuk 

kerja gitu, jadi...eee duluuu sihh... jadi 

kalo semisal orangtua saya dateng ke 

rumah. ehh sek orangtua saya pulang ke 

rumah. itu pulang kerja. Itu saya main

Alasan karena tidak 

dekat dengan 

orangtua dan adik 

laki-laki
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juga karena 

kesibukannya? 

Atau bagaimana? 

Kok yang paling 

deket si adek 

perempuan ini?”

atau, pokoknya jarang ketemu gitu. Terus 

ya kalo ketemu cuman makan-makan 

malem. Teruss... kalo sama adek saya 

emang gak deket karena.. dia memang 

nakal dan saya menghindari si... anak laki 

itu, Gitu”

B. Perasaan

“mmmh gitu, lalu 

Mbak ini saya 

mau bertanya 

tentang berkaitan 

tentang 

menstruasi. 

Kapan pertama 

kali Embak 

menstruasi ya 

mbak? 

Mengalami?”

“Kelas duaa... SMP, sekitar dua SMP”

“Dua SMP sekitar 

umur berapa itu 

ya mbak”

“berapa ya? 12/13, 12 yah”

“ohhh gitu, lalu 

bagaimana Anda 

menanggapinya?”

“kalooo, saya sih pertamakali dapet, saya 

tanya sama orangtua. Ini apa ya? Gitu. 

Saya tunjukan eee...celana dalamnya, 

terus kemudian saya tunjukan ke Ibu saya. 

Ini apa ya? Terus Ibu saya bilang oo itu 

menstruasi. Terus akhirnya, karena 

memang da... sebelumnya sudah dapet 

penyuluhan dari..  penyuluhan di sekolah 

tentang menstruasi. Ohhh saya udah tau. 

Ooo ini menstruasi. Bentuk 

perkembangan, eee.. wanita seperti itu. 

Jadi ciri-ciri perkembangan. Kita udah 

Pengalaman tentang 

menstruasi 

pertamakali



189

tambah dewasa, udah pubertas, seperti itu 

sih”

“embak merasa 

kaget atau risih 

gitu Mbak kalo 

mendengar 

menstruasi 

apalagi kan awal-

awal ada sesuatu 

yang keluar dari 

organ kita? gitu”

“kalo risih enggak sih..itu karena, 

memang udah..udah ada penyuluhan itu. 

Jadi udah..udah paham. Paham nya itu 

udah banyak, gitu. Dan.. ya kalo risih 

enggak. Nggak ada risih-risihnya sih.”

“Seinget Embak, 

penyuluhan yang 

diberikan pihak 

sekolah dan 

mungkin nasehat 

dari ibu tu kayak 

gimana sih 

mbak?”

“saya lupa.. jadi dulu. Kayaknya ee ada 

buku. Ee jadi salah satu.. prodak..prodak 

apa ya? Prodak pembalut atau, pokoknya 

prodak pembalut, terus dia menyebarkan 

selembar buku-buku kecil yah. Dia 

menjelaskan tentang. Eehhh wanita,

tentang perkembangan wanita, tumbuhnya 

payudara, kemudian ee..apa namanya 

menstruasi. Seperti itu. Terus kemudian, 

eee.. waktu menstruasinya berapa lama, 

sekitar berapa lama, terus apa lagi ya? Ee.. 

itu aja sih yang saya inget. Kalo orangtua 

saya sih waktu tau saya menstruasi ya 

saya tanya nya ke orangtua, ya orangtua 

bilang o itu menstruasi. Ya sudah. gitu”

Penyuluhan tentang 

menstruasi 

pertamakali dari 

pihak sekolah

“ooo gitu, lalu 

berapa lama Anda 

mengalami nyeri 

menstruasi dalam 

setiap periode?”

“jadi saya biasanya 7 hari kalo menstruasi 

7 hari. Kalo sakit itu 2 hari sebelum. 

Sekitar 2 hari sebelum dan 2 hari saat 

menstruasi”

“ohh gitu, jadi 

totalnya kira-kira 

“iya, 4 hari”
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4 ya Mbak?”

“kalo Mbak 

sendiri gejalanya 

menstruasi kayak 

gimana? Waktu 

nyeri gitu”

“iya itu, ka.. sakit kayak diremes-remes. 

Terus habis gitu, berasa mules tapi bukan 

mules. Jadi ee. Rasanya tu mau ke kamar 

mandi mau buang air besar tapi ternyata, 

tapi tu e..bukan buang air besar. Tapi tu 

rasanya sakitnya tu kayak mules gitu 

deh Mbak.”

Gejala saat nyeri 

menstruasi

C. Pengetahuan

“Mbak, yang 

Anda ketahui 

tentang nyeri 

menstruasi itu apa 

sih Mbak?”

“ee.. nyeri. Rasa sakit di..sekitar dinding 

rahim, di daerah perut bawah seperti itu. 

Rasanya tu seperti diremes-remes gitu deh 

mbak. Terus..kayak di tonjok-tonjok di 

dalemnya. Hehe..pokoknya sakit kayak 

mau, kayak mau mules tapi bukan mules. 

Gitu deh”

D. Pendapat atau Nilai

Terus, Mbak bisa 

melakukan 

aktivitas 

keseharian nggak 

pada saat 

menstruasi?”

“kalo pas lagi sakit banget itu...ee.. nggak 

bisa. Jadi..kalo sakit banget tu rasanya 

mau tidur, jadi mau nya tu lesehan aja 

mau tidur mau rebahan aja. Tu kalo 

sakit banget, tapi kalo sakitnya..yang saya 

rasain bisa...bisaa..masih bisa dibuat pake 

aktivitas, biasanya saya buat aktivitas. 

Kalo rasanya apa? Sakitnya masih 

sedikit-sedikit gitu, itu dibuat aktivitas 

malah kadang gak kerasa, kadang ilang 

sakitnya, terus nanti timbul lagi”

Efek nyeri pada 

aktivitas keseharian

“terus mbak 

pernah 

mengalami suatu 

pengalaman 

nggak sih yang, 

“iya pernah sih, dulu nyer. Ee..apa itu 

namanya. Eee sampe gak bisa kuliah. 

Terus habis itu, yaa dirumah aja. Tee...rus, 

kalo yang nyeri itu sih sakit sampe nggak 

bisa beraktivitas dirumah aja kalo 
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aku menstruasi 

nyeri terus kok 

bisa sampe kayak 

gini? Gitu loh 

mbak”

ngrasain nyeri. gitu”

“pernah ada suatu 

pengalaman 

nggak yang 

berkaitan dengan 

nyeri menstruasi 

yang misalnya 

periodenya yang 

nggak teratur, itu 

karena apa? 

Mungkin ada 

stressor, itu 

gimana Mbak? 

Pernah ada 

pengalaman 

seperti itu?”

“oh ya, itu pernah. Jadi saya pernah empat 

eh tiga..bulan itu nggak menstruasi. Saya 

nggak tau penyebabnya apa. Saya juga 

waktu itu merasa bahagia-bahagia aja, 

gitu. Terus kata dokter sih, itu karena 

hormon saya, gitu. Terus pernah juga 

yang akhir-akhir ini jadi juni kemaren 

sebelum puasa ya sebelum puasa tu 

saya...pergi muncak. Jadi saya pergi ke 

gunung, terus eee... pergi ke gunung itu 

satu eh dua hari satu malem kan. Nah 

besoknya itu waktu saya pulang dari 

gunung itu tu saya tau-taunya mens 

gitu tanpa, tanpa rasa nyeri.nah saya 

mikirnya kan. Ooo waktu itu saya 

bahagia karena muncak terus dengan 

pokoknya dengan nggak ada tekanan, 

karena itu bentuk refresing juga kan ke 

puncak ke gunung. Terus habis itu, tapi 

ee... habis itu saya dihadapkan, karena itu 

juni terakhir, awal juli saya tu, dibulan itu 

saya tu mau sidang skripsi. Itu diminggu 

ke-2 bulan juli. Itu mungkin, ee... nggak 

tau ya, tanpa sadar. Tanpa sadar saya itu 

mungkin merasakan eee...tekanan 

karena mau sidang. Teruss ee..apa yah, 

karena belum belajar, terus takut, takut 

akan sidang, pokoknya kekahawatiran

Efek stress pada 

siklus menstruasi
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akan sidang itu. Padahal sih waktu itu 

saya ee jalan-jalan gitu. Jadi jalan-jalan, 

saya jalan-jalan, karena jalan-jalan juga 

itu mungkin capek. Akhirnya minggu, di 

minggu ke-2 saya itu mens lagi gitu, 

padahal saya belum..belum setidaknya 

belum, belum ada se.. eh ada sih 10 hari. 

Sepuluh hari dari mens yang habis turun 

gunung itu selesai, terus kemudian belum 

ada 10 hari itu mens lagi. Seperti itu.”

“terus yang Mbak 

laguin itu gimana 

Mbak saat tau kok 

mens lagi, itu juga 

ada nyeri nggak 

di situ?”

“iya.. awalnya itu ada nyeri, cuman saya 

pikir nyeri nya itu. Nyeri-nyeri biasa 

karena saya kecapean gitu. Karena kan 

mikirnya saya habis jalan-jalan, saya pikir 

emang kecapean aja. Tapi yaa  yang saya 

rasain perutnya itu sakit kayak biasanya, 

terus saya pikir kan mules, ya saya cuman 

ngelakuin ya biasa, biasanya tak olesin 

pake minyak kayu putih. Nah tau-taunya 

ternyata mens aja. Terus saya kaget aja 

waktu itu. Saya nggak nyangka. Gitu aja 

sih”

P5

“tapi aktivitasnya 

masih bisa jalan 

ya Mbak?”

“masihh..ya waktu itu saya jalan-jalan, 

sambil kadang-kadang jongkok karena 

kecapean, soalnya kalo nyeri tu, eee...mau 

berdiri aja gak kuat karena nahan 

sakitnya itu loh. Kalo jalan-jalan tetep 

duduk tetep jongkok nggak kuat lama-

lama”

Efek nyeri 

menstruasi

“terus orang-

orang yang Mbak 

bentakin, yang 

merasa nggak diri 

“ee... so far sih baik-baik aja. Nggak, 

maksudnya nggak ada complain banyak. 

gitu”
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Mbak itu gimana 

Mbak tanggepan 

orang-orang 

sekitarnya?”

E. Problem Focused Coping

“he em, Mbak 

apakah Mbak itu 

melakukan

tindakan secara 

langsung untuk 

meredakan nyeri 

tersebut?”

“hmmm, kalo minum obat nggak. Karena 

saya nggak suka minum obat. Biasanya 

sih saya ngelakuinnya memperbanyak 

minum air putih waktu sakit itu. 

Biasanya air putih sama es ya, karena di 

dalem. Kalo nyeri itu rasanya tu ada rasa 

panas di dalem gitu. Jadi kalo saya minum 

air putih es itu rasanya lumayan seger, 

terus perutnya tu rasanya kayak seger, trus 

saya biasanya kasih ini, apaa.. minyak 

kayak putih, saya olesin minyak kayu 

putih. gitu”

P5

“Mbak, apasih 

masalah terbesar 

dalam hidup 

Mbak?”

“hehe..masalah terbesar. Sebenernya 

masalah terbesar itu. Tadi sih diawal 

saya suda cerita tentang keluarga saya. 

Karena saya nggak dekat dengan keluarga 

saya itu udah lama sih. Ee..karena, karena 

banyak masalah juga disana. Dengan 

kondisi adek saya yang laki itu 

nakalnya minta ampun. Dengan banyak 

kasusnya, sedangkan orangtua saya eee... 

orangtua saya tu mikirnya, orangtua saya 

tu mikirnya cuman mikirin adek saya. 

Adek saya salah ya sudah. Kalo adek saya 

salah yasudah gitu. Terus, Cuma ya sudah 

aja gitu. Padahal dulu, jadi saya juga 

korban...korban...apa ya?..korban anak 

yang dengan kekerasan dulu, dulu tapi 

Kondisi keluarga 

yang kurang 

harmonis dan 

pengalaman kekrasan 

masa lalu dengan 

orangtua
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itu dulu. Ee gimana ya, rasa takutnya. 

Jadi..saya sampe..sampe sekarang itu 

kenapa nggak bisa ngobrol banyak 

sama orangtua saya karena saya takut

kalo saya salah ngomong itu saya kena, 

kena marah gitu kena pukul gitu. 

Walaupun sekarang, e...terutama ayah 

saya ya, ayah saya yang suka keras gitu. 

Jadi saya. Saya susah ngomong sama 

mereka ya karena saya takut disalahin 

karena saya takut dipukul gitu. 

Walaupun sebenernya udah enggak

gitu. Tapi.. rasa takut itu masih ada

gitu.”

“terus kenakalan 

yang adek anda 

buat itu apa sih 

Mbak sampe anda 

itu kayaknya 

merasa takut 

gitu?”

“ee... kalo yang adek. Sebenernya saya 

nggak. Gimana ya? Saya tu eee..anak 

pertama, itu kan adek terus dia itu 

melakukan kesalahan itu tu yang, 

kesalahan yang misalnya dia dulu pernah 

e... mencuri handphone saya gitu. Itu... 

terus habis itu mencuri banyak. Eee 

karena kasusnya itu, kasus ya kasus-kasus 

nakal seperti mencuri gitu, yang jadi 

korban ya adalah saya gitu dan sekarang 

saya punya adek yang terakhir. Adek 

yang terakhir juga jadi korban gitu. 

Dan saat ayah, orangtua saya tau gitu 

mereka ya..hanya...yang, yang dimarahi 

malah saya gitu karena, karena saya yang 

dibilang kamu..kamu nggak ini..kamu 

nggak bisa jaga, kamu teledor, kamu tau 

adeknya kayak gitu, malah kamu ee.. 

nggak bisa jaga gitu kan, mereka 

Kenakalan adik laki-

laki

Sikap orangtua yang 

pilih kasih
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nyalahkan saya gitu. Nah ya.. karena itu 

juga. Saya nggak deket sama orangtua 

saya dari kecil. Udah..udahhh sakit 

hatilah setidaknya. Sakit hati karena 

perilaku yang seperti itu. Yang salah 

bukan saya. Tapi yang disalahin saya, 

terus adek saya juga nakalnya sama 

temen-temennya juga. Jadi temen-

temennya kayak preman-preman gitu 

yang nggak sopan gitu dirumah yang 

nggak ngajeni ada orang disitu. gitu”

“terus strategi 

yang anda ambil 

untuk bertindak tu 

gimana Mbak, 

tentang masalah 

yang Anda hadapi 

saat ini?”

“kalo dulu sih saya lebih eee... kalo dulu

saya cuman bisanya apa ya? Ya saat 

kehilangan nangis gitu, karena nggak 

bisa, karena saya. Kan saya ca..kalo 

hilang gitu kan pasti ada rasa kehilangan 

dan sedih. Tapi orangtua saya nggak ada 

waktu saya. Waktu saya membutuhkan, 

waktu saya sedih itu orangtua saya kan 

malah nyalahin saya gitu. Ya jadi ya 

saya bisanya ya pergi keluar rumah, 

jalan-jalan sama temen saya gitu. 

Biasanya saya jalan-jalan dulu. Kemudian 

kalo saya udah. Udah siap untuk cerita 

sama temen-temen. Saya cerita sama 

temen-temen tentang masalah saya 

lebih, ya lebih meluapkan itu yang ada di 

dalam hati. Gitu terus. Yang dulu ya, yang 

saya lakukan cuma itu sih gitu. Kadang. 

Kadang-kadang juga saya dosa besar 

karena nyalahin Tuhan, biasanya saya 

mikir. Kenapa ya Tuhan ngasi kayak 

gini, terus kenapa ya Tuhan jahat gitu. 

Sakit hati dengan 

sikap orangtua

E3

Mengeluh dengan 

kejadian yang 

dialami
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Dulu sih gitu. Tapi sekarang mulai, 

sekarang mulai bijak. Jadi saya mungkin 

bisa. Terakhir kemaren, jadi aku ada 

masalah juga gitu. Ada masalah. Satu 

masalah lah, dengan adek saya dan teman-

temannya. Saya mulai mencoba 

melaporkan itu ke..pihak yang 

berwajib. Gitu sih. Saya mulai 

melakukan tindakan lah, kalo enggak 

saya akan jadi korbannya terus. gitu”

P1

“adek melakukan 

apa mbak saat itu, 

sampe mbak ingin 

melaporkan 

kepada pihak 

yang berwajib?”

“ada sih sebenernya, sebenernya ini 

masalah yang beruntuk-runtut yang 

belum selesai, terus numpuk-numpuk 

jadi sakit hati, terus karena perilakunya 

juga enggak..baik juga. Dengan mencuri

kayak gitu. Terus temen-temennya juga. 

Jadi temen-temennya itu, entahh itu 

temen-temennya atau siapa. Ee kita juga 

belum tau sih karena nggak ada yang 

nguku, orangnya maksudnya itu ada yang 

merusak motor saya. Nah itu saya akhir-

akhir ini mulai, mulai ngadunya ke 

pihak yang berwajib, seperti itu. Karena 

saya mikir orangtua saya juga diem aja, 

orangtua saya nggak ada, nggak 

membantu sama sekali gitu. Jadi mereka 

tak e...motor itu dirusak tau, yaaudah 

ee..ayah saya marah, marahnya diawal 

tapi habis itu yawes ndak diurusin lagi 

kamu, nggak baik, kamu nggak mau 

ngganti atau siapa pun nggak mau ngganti 

yaudah ayahku diem aja gitu.”

P4

Keyakinan akan 

sikap yang telah 

diambil

“lalu itu gimana, “nggak, ini saya lagi lapor ke polisi. Lagi 
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kelanjutannya 

apakah jadi atau 

Mbak berdamai 

dengan adek atau 

bagaimana?”

di usut. Saya udah melaporkan ke polisi. 

Jadi saya kemaren ee..berapa hari yang 

lalu saya ke kantor polisi..terus tadi juga 

saya ke kantor. Jadi saya ke kantor polsek 

karena pengaduan untuk mbikin BAP, 

cuman karena ternyata e...ada masalah. 

Jadi kalo hukum itu kan sulit ya mbak. 

Maksudnya polisi tu butuhnya banyak, 

jadi tu harus butuh saksi butuh bukti juga. 

Nah kita kan nggak tau karena, karena 

saya nggak tau siapa yang mukul siapa 

yang apa. Saya nggak bisa bikin BAP, 

gitu”

“BAP tu apa ya 

mbak?”

“aduh saya nggak tau singkatannya tapi 

tu...”

“kayak 

pembuktian gitu 

ya?”

“bukan, itu seperti laporan..laporan tindak 

kejahatan”

“ohh gitu” “ya laporan tindak kejahatan itu untuk 

melapor siapa yang salah, kemudian apa-

apa. Kan saya nggak bisa laporan, terus 

saya kemaren, eh tadi pagi saya lapor 

ke..polisi kelurahan. Jadi saya bersyukur 

bangetlah saya baru tau kalo ternyata di 

kelurahan tu ada polisinya, ada tentaranya 

juga, gitu.”

“Mbak udah 

yakin dengan 

keputusan embak 

untuk melaporkan 

gitu?”

“ee... yakin. Awalnya sih saya mikir-

mikir ya karena, karena.. pasti, saya mikir 

walaupun saya..e.. sebel dengan orangtua 

saya, pasti satu saya mikir orangtua 

saya gitu. Terus kemudian juga, mikir e.. 

adek saya yang kecil nanti takutnya kalo 

saya lapor polisi terus  berujung panjang, 

P3
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terus apa..apa.. awalnya saya mikir itu, 

tapi kemudian saya nggak tau deh, minta 

sama Tuhan terus..eee.. pokoknya waktu 

segalau-galaunya sedepresi-depresinya. 

Saya berdoa sama Tuhan, minta.. Tuhan 

tolong ee..apa namanya, kuatkan la.. 

mantapkan, langkah aku, apapun yang 

kutempuh, e.. dimantapin gitu. Itu saya 

lakukan, e.. apa ya, saya berdoa seperti 

itu berkali-kali. Akhirnya mulai, mulai 

manteb gitu. Saya mulai manteb ya mulai 

minggu ini. Gitupadahal ya, saya udah 

berdoa, dulu-dulu saya ulangi berkali-kali, 

pokonya kata itu saya ulangi berkali-kali. 

Saya manteb ya saya lakukan itu. yaudah”

E6

“Mbak lalu, kalo 

misalnya Mbak 

ada masalah nih, 

Mbak itu bisa 

menyelesaikan 

tanpa bantuan 

orang lain nggak 

sih?”

“mm... kalo tanpa bantuan kayaknya 

enggak deh, karena walaupun, walaupun 

ini. Yang masalah ini ya mbak, yang 

masalah ini tu, yang sampe lapor polisi 

saya juga masih butuh bantuan temen

gitu. Walaupun cuman e.. saya... jadi saya 

tanya informasi dulu, kalo mau laporan 

itu  butuh apa aja, kemudian laporan itu 

kan e.. awalnya kan nggak tau harus 

laporan  gimana. Jadi saya pernah salah ke 

kapolsek, karena saya nggak tau 

laporannya gimana. Gitu. Ternyata harus, 

ranah hukumnya harus sesuai. Gitu. Terus 

saya tanya-tanya dulu ke temen-temen, 

temen-temen yang paham, terus kemudian 

saya minta untuk temenin yuk temenin, 

jadi awalnya  saya minta temenin untuk 

ke polisi. Terus yang tadi pagi saya bisa 

E1
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sendiri sih. Tapi kalo dibilang 

menyelesaikan sendiri tuh, tanpa bantuan 

orang lain tu bohong banget. Pasti butuh 

bantuan orang lain, kalo ”

“Mbak, apakah 

Anda pernah 

menyelesaikan 

masalah Anda 

sendiri tanpa 

bantuan orang 

lain?”

“ehmm..kayaknya pernah Mbak. Iya..iya 

pernah, saya inget pernah”

“e..bisa 

diceritakan 

Mbak?”

“e..jadi itu masalah percintaan ya 

hehhe..klise banget. Jadi itu masalah 

percintaan. Jadi saya e..jadi ini harus 

cerita masalahnya juga? Hehehe...jadi 

saya e..lagi permasalahan itu sama pacar 

saya e..dulu ya. Jadi itu adalah pacar saya, 

tapi dulu. Permasalahannya sih, jadi 

waktu itu kita  e..ss..dalam minggu-

minggu tertekan gitu. Jadi waktu itu saya 

dalam minggu-minggu e..waktu itu saya 

ketua e..jadi ket..salah satu ketua di salah 

satu acara. Nah saat itu adalah minggu-

minggu saat saya harus e kejar, ee..kerja 

keras untuk e..acara itu gitu. Sedangkan, 

pacar saya dulu itu juga dalam minggu-

minggu sam, itu juga tertekan juga, dalam 

posisi sama karena dia melakukan e..apa 

ya? Bukan kompetisi sih, cuman harus 

presentasi seluruh Asean, e..iya presentasi 

seluruh mahasiswa Asean gitu dia. Dan 

kita posisi itu terpisah jarak gitu. Nah kita 

sama-sama tertekan dan saya waktu itu 

Pengalaman 

permasalahan dengan 

mantan pacar
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juga dengan masalah, masalah-masalah 

acara saya itu terus kemudian, 

ma..masalahnya banyak gitu, dengan 

banyak perbedaan pendapat dengan 

anggota lain, kemudian e..juga perbedaan 

pendapat dengan penanggungjawab, jadi 

ada masalah juga dengan penangungjawab 

saya. Saya, sa..minggu-minggu itu e..saya 

emosional banget gitu. Nah pacar saya 

juga karena jauh dan saya yakin itu juga 

tertekan karena dia sempet cerita jangan 

tambahin masalah ke saya gitu. Saya tau 

dia, dia juga tertekan, nah karena..karena 

waktu itu kita sama-sama emosional. Kita 

ber..ber..apa yah? Komunikasi tu akhirnya 

jadi..jadi..jadi apa ya? Jadi..jadi kurang 

gitu, kemudian e..apa-apa itu biasanya 

kita ngabar-ngabarin tapi itu nggak ada 

kabar sama sekali, terus habis itu e..habis 

itu beberapa minggu kemudian kita 

memutuskan untuk yaudah gitu. Nah itu 

masalah, masalah yang..e..yaudah saya 

waktu itu nggak ada cerita sama 

temen-temen saya, saya nggak ada 

cerita gimana ya..cara menyelesaikan 

masalah ku dengan pacarku gimana atau 

apa-apa. Temen-temen deket nggak ada. 

Saya nggak cerita ke siapa-siapa, 

yauda..tau tem..temen-temen saya juga 

taunya tiba-tiba kok putus gitu. Padahal

e.. saya belum cerita. Nah itu menurut 

saya salah satu masalah yang  akhirnya 

saya putuskan, saya pecahkan sendiri. 

P1
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Saya pecahkan sendiri seperti itu”

“cara Anda 

memutuskan 

permasalahan itu 

gimana Mbak? 

Maksudnya, itu 

kan anda putus 

apakah anda down

terus apakah anda 

tertekan, terus 

cara anda 

menanggulangi 

masalah Anda itu 

bagaimana?”

“o.. jadi e.. kalo tertekan kan pasti ada, 

sedih ya.. sedih pasti ada, cuman waktu 

itu saya lebih gini Mbak, karena waktu itu 

kan e..saya fokus antara dua. Jadi pas 

e..waktu itu pacar saya dan kemudian 

acara saya. Karena itu acara  pertama, 

acara pertama saya yang saya leaderin 

gitu. Nah saya fokus ke e..fokus ke e.. 

(menyebut nama acara) itu..jadi acara 

saya yang (menyebut nama acara) itu..dan 

gimana ya..e..pacar saya tu lebih saya 

kesampingkan. Jadi waktu saya putus 

pun saya tetep lebih fokus ke acara 

saya. Jadi saya lebih..gimana ya.. 

yaudahlah kalo pacar saya..kalo udah 

putus ya udah..udah putus..saya mikir 

masa depan yang..yang 

belumm..ka..karena waktu itu belum 

terlaksana acara itu. Belum terlaksana , 

jadi saya minggu-minggu setelah putus 

ya..walaupun saya sedih..jujur 

saya..walaupun saya sedih..saya 

menangis juga, tapi saya tetepi mikirin 

untuk acaraku harus sesuai dengan 

rencana gitu. Jadi tetep mikir-mikir 

ya..tetep memfokuskan itu ketimbang 

yang sedihnya. Gitu sih”

E4

“pernah nggak sih 

menghadapi suatu 

masalah, tapi tu 

Anda bisa 

menyelesaikan 

“mm... apa ya mmm... permasalahan apa 

ya...”
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sendiri mbak. 

Nggak ada orang 

lain yang 

membantu dalam 

permasalahan itu”

“masalah kuliah, 

atau masalah 

percintaan 

mungkin?”

“ehehhe...kalo masalah...bentar ya Mbak, 

mikir dulu boleh nggak. Ehehhe...”

“iya boleh Mbak” “masalah apa ya?...masalah apa ya? Apa 

ya ehehhe...oh di skip dulu bisa nggak, 

nanti d tanyain lagi ehhehe...”

“oh ya..yaa..” “biar mikirnya agak lama hehehe...”

“Mbak, Mbak 

pernah nggak sih 

terlibat dalam 

suatu 

persaingan?”

“persaingan yah... persaingan 

hmmm...persaingan o...oraganisasi. 

pernah sih oraganisasi persaingan. Jadi 

beda..beda pendapat gitu, beda...waktu 

itu apa ya..cuman masalah..masalahnya 

sepele sih,cuman masalah pemasangan 

ik...klan. ya pemasangan iklan. Jadi waktu 

itu ss.. penanggungjawab saya mintanya 

e...untuk publikasi itu e...hasrusnya 

dipasang ini dulu apa tu, baliho yang 

besar. Sedangkan waktu itu saya mikirnya 

yang kecil-kecil dulu begitu. Jadi beda 

pendapat itu yang ya..akhirnya waktu itu, 

kita sem...kita sempet cekcok juga 

karena masalah itu. Terus... ya kita 

pernah cekcok karena masalah itu. Ya 

akhirnya tapi udahh..karena cekcok itu 

akhirnya kita menemukan, 

menemukan..apa? ketemulah kita 

harusnya gimana, ya habis itu selesai, 

Terlibat dalam 

persaingan di 

oraganisasi
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udah”

“terus cara Anda 

mengontrol diri 

Mbak, biar nggak 

terlibat dalam 

persaingan itu 

gimana?”

“mengontrol diri...sebenernya kalo 

menurut saya persaingan sih nggak 

masalah ya...hmmm...tapi saya 

sebenernya agak menjauh dari, 

hmm..apa yah agak nggak suka 

mendekati persaingan juga. Jadi kadang-

kadang saya, kalo sama orang-orang 

bermasalah tu menjauh gitu..kayak sama 

adek saya itu kan orang-orang yang 

bermasalah juga. Jadi karena saya nggak 

suka terlibat sama yang sebenernya, 

sebenernya saya nggak suka terlibat sama 

yang kayak pertengkaran gitu, persaingan-

persaingan gitu. Saya nggak suka gitu. 

Jadi biasanya saya menjauh dan nggak 

mau ngobrol sama dia gitu, seperti itu sih”

P3

“hmm...Mbak ni 

Mbak, kalo Mbak 

punya 

permasalahan ya, 

kayak misalnya 

permasalahan 

yang kayak tadi. 

Apakah Mbak 

merencanakan 

dengan baik, jalan 

keluar Mbak 

sebelum 

bertindak”

“ya..saya..akhir-akhir ini nggak tau 

kenapa saya mulai depre..ee..depresi tapi 

saya merasa agak. Agak matang-matang 

dalam bertindak gitu. Jadi..saya untuk 

melapor polisi juga, saya..matang-matang 

juga, cari tau infonya dulu, nanti e...kalo 

habis ngasih apa..laporan ke polisi, nanti 

jadinya seperti apa, apa langsung 

ditahan. Terus kemudian saya cari info 

juga dengan e.. kasus kerusakan itu dia 

kena pasal berapa, dia tahan, ditahan 

berapa, kemudian dendanya berapa. 

Jadi e..saya mulai, iya mulai mikir-mikir 

dulu, baiknya gimana. Seperti itu sih”

P2

“Apakah Anda 

mempunyai 

“iya ada..ada Mbak punya temen 

deket..”

P6
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teman dekat yang 

dapat membantu 

Anda dalam 

menyelesaikan 

masalah?”

F. Emotional Focused Coping

“bagaimana 

tingkah laku Anda 

saat nyeri 

menstruasi? 

Perilakunya 

gimana saat 

nyeri?”

“kalo saat nyeri ya...perilakunya mungkin 

kebanyakan tidur, kebanyakan buat 

istirahat. Gitu sih. Atauu.. kalo enggak, 

kadang-kadang sih mudah marah gitu, 

mudah emosi ya. Kalo apa dikit tu 

maunya bentak-bentak kayak gitu sih”

Peluapan emosi saat 

nyeri menstruasi

“mmm, orang-

orang sekitar 

paham nggak 

Mbak, kalo Mbak 

lagi menstruasi 

gitu?”

“eeeehhh...”

“ada peran nggak 

dari mereka?”

“nggak ada sih, biasanya menstruasi, 

yaudah menstruasi aja. Maksudnya.. kalo 

orangtua saya, saya menstruasi waktu 

saya menstruasi tu. Ya biasa aja seperti 

hari-hari biasanya aja. Nggak ada kenapa-

napa sih”

“lalu bagaimana 

Anda menilai nih 

Mbak perihal 

tamu bulanan 

pada wanita ini?”

“ya.. pastinya saya bersyukur, karena 

saya masih, mmm.. membuktikan kalo 

saya benar-benar wanita hehhee... 

teruss..eee.. apa ya, pokonya pertama 

bersyukur karena udah bisa menstruasi, 

kemudian walaupun kadang-kadang 

menstruasinya agak tidak teratur tapi ee... 

kalo menstruasi itu rasanya 

E2
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Alhamdulillah banget karena kan saya 

yang pernah 3 bulan itu nggak menstruasi 

tu saya stress banget gitu kan. Terus saya 

ke dokter mana-mana bilangnya masalah 

hormon, salah makan ini itu. Jadi saya 

pernah takut, saya takut sakit apa-apa gitu. 

Jadi kalo misalnya dateng bulan ya saya

bersyukur aja. Oh saya nggak merasakan 

yang sampe,,e... merasakan yang dulu-

dulu yang sampe 3 bulan itu. Saya kan 

nggak takut lagi. Kalo mens jadinya saya 

bersyukur, oh saya mens gitu. Saya 

nggak, nggak telat lagi. Walaupun ya 

telatnya ee.. tidak teratur tapi kan tidak 

teraturnya tidak separah yang sampe 3 

bulan nggak menstruasi itu”

“mm.. walaupun 

nyeri Mbak tetep 

menilai seperti 

apa?”

“ya itu, bersyukur aja Mbak, 

bisa..nggak papalah nyeri yang penting 

jangan sampe telat. Saya takutnya, 

karena dokter tu bilang nya kamu salah 

hormon. Ee.. apa salah hormon ada gejala 

hormon, saya takutnya kan kalo sakit 

yang, sakit yang parah gitu. Nahhh, jadi 

kalo menstruasi nyeri pun ya bersyukur 

aja Mbak”

E2

“Mbak, cara Anda 

memperoleh 

dukungan sosial 

ketika dihadapkan 

oleh 

permasalahan itu 

gimana Mbak? 

Dukungan sosial 

“saya biasanya ya itu, 

karena...karena...saya nggak deket sama 

oo..keluarga, ya saya larinya ke teman, 

biasanya sih saya. Saya bukan tipe orang 

yang mudah cerita ke orang lain. Jadi  

biasanya walaupun sama sahabat sendiri  

kadang-kadang juga mikir mau diceritain 

apa enggak. Biasanya sih e... saya ini 

E1
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diperoleh dari apa 

gitu?”

dulu, main-main dulu sama mereka. 

jadi lagi ada masalah, itu saya maunya 

refreshing dulu, main-main sama 

mereka. jadi kalo kumpul-kumpul sama 

temen-temen itu rasanya. Ee..susahnya 

nya tu ilang. Walaupun sebenernya 

ilangnya tu pas saat itu juga. Nanti 

sampe rumah ya sakit hati lagi, tapi 

setidaknya kumpul-kumpul dulu. E... yah.. 

temen-temen itu nguatin, yahhh...cuman 

ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol tu 

agak melegakan. Terus nanti kalo su... 

beberapa hari saya udah bisa cerita. 

Saya cerita tentang masalahnya. Seperti 

itu sih, gitu.”

E3

“Mbak, kalo 

Mbak dihadapkan 

permasalahan, 

yang Mbak lakuin 

apa sih? Apakah 

Mbak menghindar 

saat dihadapkan 

permasalahan?”

“kalo..permasalahan ya? Biasanya kalo 

permasalahan it saya lebih e...kalo 

permasalahan itu saya lebih butuh 

penenangan diri pastinya, penenangan 

diri dulu, karena kalo nggak nanti ee..apa 

namanya, e..apa, meluap-luap jadi 

kemana-mana, tapi..”

E3

“cara Mbak 

menenangkan diri 

tu gimana 

Mbak?”

“saya bisasnya tu melarikan diri aja, 

jalan-jalan sama temen-temen. Ya 

seperti itu, terus kumpul sama temen-

temen itu bagi saya udah, udah 

menenangkan karena..ya kalo..kalo 

dirumah saya e...budrek juga dengan 

urusan rumah. jadinya biasanya saya 

jalan-jalan sama temen-temen atau ya 

ngobrol-ngobrol aja sama temen-

temen, terus atau nggak, kalo masalahnya 

E3
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itu sepele tanpa butuh ee..apa yah.. 

melibatkan perasaan yang nggak begitu 

sedih atau yang nggak..nggak begitu 

terlalu marah, ya saya melakukan hal 

yang e..yang bisa next step gitu”

“hmm, next step

nya tu gimana sih 

mbak? 

Contohnya?”

“misalnya,e..saya skripsi nih. Skripsi 

kemaren kan saya awalnya bermasalah. 

Hehe, bermasalah karena nggak di ACC 

karena e..apa namanya? Ee..dengan alasan 

temanya, ee..temanya itu bagus, cuman 

nanti untuk cara pengukurannya belum 

diketahui, jadi..ee..dosen saya kan 

mikirnya e.. walaupun temanya bagus, 

latar belakangnya bagus..nanti kamu tidak 

bisa mm, kamu tidak bisa mengukur 

skripsimu ya..daripada kamu ngulang lagi 

mendingan dipikir dari awal. Nah 

itu..itu...itu kan sebuah permasalahan, jadi 

waktu itu saya termotivasi langsung aja 

untuk bener-bener nyari, e..nyari alat 

ukurnya, kemudian saya tanya ke 

dosen-dosennya, gitu. Itu kan 

permasalahan, permasalahan yang bagi 

nggak butuh, nggak butuh rasa marah, 

saya kan nggak e..nggak butuh rasa marah 

dan..dan..nggak butuh rasa sedih juga. 

Akhirnya saya nyari itu, informasi, 

kemudian be..ya itu next step nya

e..saya bertindak e..tanya ke dosen lain, 

kemudian cari alat ukurnya. Kemudian 

cari lagi, ketemu ke dosennya, gitu sih”

Permasalahan saat 

mengerjakan skripsi

P5

P6

“apakah Anda 

pasrah saat 

“enggak Mbak, bisa dilihat dari 

usaha..usaha-usaha yang tadi saya 

E5

Tetap memikirkan 
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dihadpkan oleh 

situasi yang 

menekan Mbak?”

ceritakan” jalan keluar atas 

permasalahan yang 

dihadapi

“apakah Anda 

melakukan 

kegiatan 

keagamaan saat 

menghadapi 

permasalahan?”

“iya Mbak, ada atau nggak ada 

masalah saya sholat terus terkadang 

saya juga puasa-puasa sunah. Tapi kalo 

ada masalah ya saya lebih intens 

berdoa, gitu”

E6

“ohh gitu, Mbak, 

mbak terimaksih 

atas waktunya. 

Sampai berjumpa. 

Makasih Mbak”

“iya hehehe...”
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LAPORAN VERBATIM SUBJEK KEDUA

Peneliti Subjek Koding/Keterangan

A. Demografi

“selamat sore, bisakah 

kita memulai 

wawancaranya?”

“iya, bisa Mbak”

“berapakah umur Anda 

Mbak?”

“ee..23 tahun”

“sekarang kegiatan yang 

Anda lakukan apa?”

“ee..saya ini kan lagi S2, jadi ya 

masih kuliah aja. Gitu.”

“selain kuliah?” “selain kuliah nggak ada sih, 

Cuma kuliah aja. Fokus di kuliah 

dulu. Menyelesaikan S2 nya dulu. 

Gitu”

Kegiatan 

“berapa jumlah anggota

keluarga Anda?”

“ee..kalo dirumah itu ada lima

orang yang dirumah. Ada saya, 

adek saya dan mamah saya, 

kemudian ada mbak pembantu, 

mbak rewang sama anaknya si 

embak ini, gitu.”

“ohh berarti keluarga 

intinya ada 3 ya Mbak?”

“ada tiga, saya adek dan mamah. 

gitu”

“bagaimana lingkungan 

tempat anda tinggal 

sekarang?”

“e..kalo lingkungan di dalam 

rumahnya sih sebenernya 

menyenangkan, nyaman sekali. 

Tapi untuk lingkungan di sekitar 

rumahnya itu, karena saya tinggal 

di perkampungan, jadi kayak 

ricuh..ricuh dan membuat pening 

kepala kalo pulang ke rumah”

Lingkungan dalam 

rumah yang nyaman
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“oh gitu, ricuhnya 

karena?”

“karena rame, banyak anak 

kecil, kemudian kalo di 

perkampungan kan emang banyak 

ee..banyak orangtua juga dan 

orangtua nya itu kan biasanya 

masih kolot-kolot dan masih 

gimana sih..kayak orang desa 

yang se..enaknya sendiri gitu, 

jadi kalo misalnya saya. Contoh 

kecilnya aja kalo saya pulang gitu 

udah dalam keadaan capek, saya 

mau masuk ke dalam 

rumah..pengen cepet-cepet masuk 

rumah, masukin mobil tapi 

orangtua-orangtua itu tetep berdiri 

dan berdiri atau duduk di depan 

pager rumah saya dan itu nggak 

nyingkir-nyingkir, sampe harus 

saya klakson-klakson kayak gitu. 

Itu contoh kecilnya aja sih. Itu 

bikin riweh aja.”

Lingkungan luar 

rumah yang tidak 

kondusif

“ohh gitu...kalo yang 

mbuat Mbak nyaman di 

rumah tu kayak gimana 

sih contohnya Mbak?”

“yang bikin nyaman di rumah ya 

karena rame, rame nya ya karena 

ada adek saya, ada embak, ada 

anaknya embak. Itu jadi ada 

temen cerita, jadi nggak kesepian 

juga kalo di rumah”

“adeknya laki atau 

perempuan Mbak?”

“laki-laki kelas 2 SMP”

“ohh gitu..kalo embaknya 

itu udah berapa lama sih 

tinggal di sini Mbak?”

“ee..Embak saya itu dari sejak 

kakak saya balita sampe adek 

saya kelas 2 SMP ini ikut 

orangtua saya terus. Jadi berapa 
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lama ya.. udah duapuluhh...tujuh 

eh 27 tahunan lah”

“ohh gitu” “iya sekitar segitu”

“ohh Mbak, punya kakak 

cewek juga?”

“cewek..he e..kakak perempuan 

saya udah tinggal di Jakarta kerja, 

jadi udah nggak tinggal di rumah”

“oh.. gitu..ee..maaf mbak 

kalo e..bapak Mbak?”

“ayah saya sudah meninggal sejak 

4 tahun yang lalu. Gitu. Jadi 

yasudah. Dirumah Cuma sama 

mamah sama adik”

“oke, dari semua anggota 

keluarga Mbak yang 

paling mengerti Mbak 

siapa Mbak?”

“yang paling mengerti mbak, si 

mbak rewang itu”

“ohh kenapa Mbak?” “karena..mamah saya kan kerja 

jadi waktu di rumah kan sedikit 

sekali. Itu Cuma malem ee..dan 

biasanya kalo malem mamah

pulangnya udah terlalu malem, 

jadi sampe rumah udah tinggal 

tidur. Jadi kita cerita-ceritanya 

Cuma yang ee..nggak sedeket 

saya sama embak. Jadi kalo saya 

sama embak tu apa-apa minta nya 

ke dia, ceritanya ke dia. Gitu ”

Kesibukan ibu yang 

bekerja

B. Perasaan

“kapan pertama kali 

Mbak mengalami 

menstruasi Mbak?”

“waktu SD kelas 6, itu kayaknya 

sekitar usia 12 tahun. gitu ”

“lalu bagaimana anda 

menanggapinya?”

“e..kebetulan saya nggak terlalu 

yang kaget karena..sebelumnya 

temen-temen saya, temen-temen 

deket saya udah pada mens, jadi 

Pengalaman ketika 

menstruasi pertama 

kali
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saya udah diceritain dulu gimana 

pengalaman mens nya. Jadi pas 

saya dapet ya bersyukur aja. Oh 

berarti saya normal gitu hehhee. 

Aku wajar kayak temen-temen ku 

yang lain gitu.”

“apakah anda mengalami 

nyeri saat menstruasi?”

“ee..iya, tapi waktu pertama kali 

saya dapet itu, nggak..nggak 

mengalami nyeri, mengalami 

nyerinya waktu udah dewasa. 

Udah remaja-remaja gitu.”

“sekitar kelas atau umur 

berapa Mbak?”

“umur 20 tahun, umur 20 tahunan 

gitu”

“lalu berapa lama nih, 

anda mengalami 

menstruasi nih dalam 

setiap periode?”

“kurang lebih sih 7 hari, 6 sampe 

7 hari begitu”

“kalo mengalami nyeri 

nya?”

“nyeri nya cuma sehari biasanya”

“seharinya tu kapan 

Mbak? Saat atau sebelum 

atau?”

“ee...hari pertama dapet atau 

hari kedua dapet itu biasanya 

nyeri”

“oke..” “jadi pas dapetnya”

“lalu bagian mana aja nih 

Mbak, bagian tubuh mana 

aja yang mengalami nyeri 

saat mens?”

“eehh..yang paling itu perut, terus 

bagian paha sama kaki”

“lalu, reaksi anda saat 

dilanda nyeri itu gimana 

Mbak?”

“eee..pasti jadi bete ee...pastikan 

jadi pusing, jadi nyeri 

ee...perutnya dan segala macem. 

Ee..gimana tadi pertanyaannya

hehhee..”

Efek nyeri 

menstruasi

Kurang fokus pada 

pertanyaan yang 

ditanyakan
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“reaksi anda saat dilanda 

nyeri menstruasi itu 

gimana? Reaksi awalnya 

gitu”

“mm..marah-marah sih 

biasanya. Kalo udah marah-marah 

gitu. Saya memilih untuk tidur 

biasanya”

C. Pengetahuan

“apa yang anda ketahui 

tentang nyeri 

menstruasi?”

“nyeri menstruasi..apa ya? Setau 

saya menstruasi itu kan untuk 

kaum wanita itu kan memang 

normalnya begitu, karena itu kan 

e..apasih kayak kandungan dari 

kandungan yang nggak dibuahi 

makanya dia terus mengalami 

menstruasi. Ya gitu deh. Ya gitu”

“lalu penyebabnya apa sih 

Mbak?”

“penyebabnya? Ya itu 

karena..kandungan yang nggak 

dibuahi terus..apasih kayak 

lapisan di dalem kandungannya tu 

lirih, luruh..apasih lepas. Itu 

makanya yang dinamakan 

menstruasi”

“o..itu yang menyebabkan 

nyeri gitu ya Mbak?”

“ya, karena dari situ kan juga ada 

perubahan hormonnya juga gitu.”

D. Pendapat

“apakah ada perbedaan 

dalam melakukan 

aktivitas keseharian saat 

dilanda menstruasi dan 

nggak menstruasi atrau 

nggak mengalami nyeri 

menstruasi?”

“enggak ada sih kalo saya, nggak 

ada perbedaan. Tetep melakukan 

aktivitas sehari-hari. gitu”

“tapi itu mengganggu 

nggak sih Mbak?”

“ya mengganggu iya, karena saya 

nanti berubah menjadi pendiem 

banget. Kata temen-temen saya 

Efek nyeri 

menstruasi
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sih kalo saya udah pendiem 

banget, mukanya itu jadi kayak 

keliatan gitu banget. Ya gitu sih, 

itu yang mungkin mengganggu 

yang lain, menggangu temen-

temen gitu”

E. Problem Focused Coping

“oo gitu..ini berarti 

lumayan menjawab 

pertanyaan selanjutnya 

Mbak, apakah anda 

melakukan tindakan 

secara langung untuk 

meredakan nyeri tersebut, 

contohnya gimana?”

“biasanya saya kasih yang anget-

anget gitu di perut, terus saya 

tidur”

P5

“e.. ada lagi nggak Mbak 

yang Mbak lakuin selain 

ngasi yang anget-anget 

gitu?”

“e..itu kan kalo saya dirumah atau 

saya nggak ngelakuin aktivitas. 

Kalo saya di kampus ya saya 

menyibukan diri saya dengan 

menyibukan diri sama temen-

temen saya gitu. Ee..jadi kayak, 

bahasa jawanya tu di nglimpeke, 

di nglimpeke itu kayak nggak 

fokus ke sakitnya, tapi ya saya 

melakukan hal-hal lain biar 

lupa sama sakitnya itu. gitu”

E3

“Mbak masalah terbesar 

dalam hidup Mbak tu 

apasih?”

“masalah terbesar..kemaren waktu 

ayah saya meninggal”

“itu gimana Mbak?” “ee.. itu pasti yang pertama bikin 

shock banget, bikin sedih 

banget..dan awalnya juga kan 

yang kebiasaan ada ayah terus 

Permasalahan saat 

ayah meninggal
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ayah nggak ada. Itu kan pasti akan 

merubah kebiasaan-kebiasaan 

juga. Kebiasaan-kebiasaan di 

rumah, misalnya kayak biasanya 

yang mengantarkan adek saya 

sekolah e..papah saya tapi karena 

papah saya nggak ada e..saya 

harus bergantian dengan mamah 

saya ya kebetulan kan mamah 

saya kerja dan saya waktu itu 

masih kuliah. Jadi harus ganti-

gantian gitu. Kebetulan kakak 

saya sudah bekerja di Jakarta juga 

gitu. Jadi kayak kebiasaan kayak 

gitu”

“itu saat ayah Mbak 

meninggal tu saat Mbak 

usia berapa sih saat itu?”

“saya usia..19 tahun”

“ohh 19 tahun, berarti 

udah masuk kuliah ya 

Mbak?”

“iya sudah semester 2”

“itu ayahnya meninggal 

kenapa Mbak?”

“karena...sakit serangan..serangan 

apa ya? Kayak ada pendarahan. 

Pendarahan otak gitu”

“itu udah lama atau 

bagaimana?”

“memang mendadak sekali sih 

waktui itu sakitnya. Jadi 

kejadiannya itu papah saya 

lagi..habis kerja mau pergi ada 

menemui tamu atau gimana nyetir 

sendiri merasa pusing, terus tiba-

tiba berhenti, dia menelpon 

temannya untuk diminta 

e..meminta jemputan. Untuk 

Kronologis saat ayah 

meninggal
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dijemput gitu, karena, sudah 

ngerasa nggak kuat untuk nyetir 

lagi dan waktu ditemukan sama 

teman-temannya itu. Ayah saya 

sudah..pingsan gitu. Langsung 

dilarikan ke rumah sakit, waktu 

itu dokter karyadi. Ya itu 

kondisinya udah koma. Jadi 

sempet koma tiga hari, terus 

nggak ada. Gitu.”

“kan tadi Mbak bercerita 

kalo ayah nya bekerja, 

lalu kondisi keluarga saat 

itu gimana Mbak? 

Apakah ayah menjadi 

satu-satunya tulang 

punggung atau 

bagaimana?”

“ee..kebetulan ibu saya kan kerja, 

jadi nggak jadi satu-satunya 

tulang punggung dan ee..waktu itu 

juga pas, kakak saya sudah kerja 

juga, sudah lulus terus kemudian 

dia juga sudah kerja sendiri. Jadi 

ee..Puji Tuhan nya sih ekonomi 

tidak..tidak terganggu. Kan juga 

masih dapet kayak pensiunan, 

pensiunan dari ayah saya. gitu”

Kondisi ekonomi 

tetap stabil karena 

ibu pekerja

“ayah dan ibu bekerja di 

bidang apa ya mbak?”

“ee..kalo ayah saya di PNS, kalo 

ibu saya swasta”

“mm..lalu saat tadi 

ayahnya Mbak 

meninggal, terus strategi 

yang anda ambil untuk 

bertindak untuk 

kelanjutannya tu gimana 

Mbak? Kan tadi ada 

terngiang-ngiang ayah, 

nggak terbiasa, tu

bagaimana?”

“saya sih lebih..lebih..tipenya 

suka memendam sendiri. Jadi 

saya nggak cerita ke mamah 

atau adik kalau misalnya pas 

lagi kangen atau gimana gitu. 

Jadi saya emang lebih diem dan 

saya e..kalo mau nangis ya 

nangis sendiri. Lebih..saya lebih 

bawa ke doa. Berdoa sendiri, 

mendoakan ayah saya.”

E4

E6

“oh gitu, apakah Anda “saya merasa saya bisa, tapi P1
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dapat menyelesaikan 

permasalahan yang anda 

hadapi tanpa bantuan 

orang lain Mbak?”

nggak semua”

“contohnya gimana?” “hmmm, karena saya orangnya 

tu tertutup dan 

pendiem..pendiem maksudnya 

e..jarang..jarang menceritakan 

masalah saya pada orang lain. 

Jadi ya saya apa-apa lebih suka 

mendem sendiri sih. Dan kalo 

udah kayak gitu saya bawa ke 

biasanya saya bawa ke tidur. 

Kalo udah tidur udah selesai 

udah lupa gitu. Udah fresh lagi 

ya sudah”

E3

“mmm he em, biasanya 

contoh permasalahan 

keseharian yang bikin 

Mbak stress itu apa sih?”

“ee..nggak sampe stress banget 

sih. Yang sering..sering banget sih 

kalo misalnya saya sudah 

dirumah. Terus mamah saya baru 

pulang, itu biasanya mamah saya 

sudah capek terus biasanya 

marah-marah biasanya kayak gitu. 

Itu kan ee...orang yang..apa 

ya?..orang yang nggak..piye sih, 

biasanya orang yang kayak 

orangtua nya marah, biasanya kita 

kan jadi yang kayak, 

yang..yang..ikut marah juga. 

Maksudnya ada orang lain marah, 

biasanya kita kan ikut nggak enak 

juga bawaannya gitu. Nah kalo 

saya sih, kalo udah kayak gitu 

kurang dekat dengan 

ibu karena kesibukan 

dan jarang bertemu 

dengan ibu
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saya diemkan. Terus saya 

e..nurutin semua maunya 

mamah..terus saya diem di kamar 

udah saya tidur”

“kalo masalah di 

perkuliahan mbak? Di 

kampus gitu?”

“di perkulia..haann.., itu sih 

paling kayak, apa ya? Banyak 

juga sih tapi, paling kayak sebel 

sama temen, karena..apasih 

kayak kita merasa nggak 

dingertiin. Contohny apa ya? 

Misalnya saya pingin, oh 

misalnya ada tugas bgitu. Terus 

saya pinginnya dengan tema atau 

topik ini. Tapi temen saya e..milih 

topik yang lain. Terus dia selalu 

merasa. Topik itu tu yang paling 

bener, topik itu yang paling oke 

gitu menurut dia gitu. Jadi kayak 

e...keras kepala. Kayak gitu ya 

saya biasanya mengalah sih, 

gitu.lebih baik mengalah”

E4

“hm gitu, apakah anda 

pernah terlibat dalam 

persaingan?”

“persaingan..pernah lah pastinya”

“kayak gimana Mbak itu 

ceritanya?”

“ceritanya hmm..apa ya?..dalam 

hal apa dulu nih hehhee...”

“kehidupan..” “apa yah?...banyak..”

“kalo di keluarga, 

lingkungan masyarakat 

atau di kampus gitu?”

“di kampus itu kalo di..apa 

yahhh?..oh..aku ngasih contohnya 

yang udah lama nggak papa?”

“he em..” “tapi ini agak secret hehhee..”

“hehe..Mbak ini nanti di 

secret kan kok”

“eehh..persaingan yang paling 

banget banget yang terngiang di 

Terlibat dalam 

persaingan dengan 
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pikiran ku sekarang itu, waktu ada 

satu sahabatku yang udah nggak 

ada, sahabat saya sudah nggak 

ada. Ehh..disitu ada satu lagi 

sahabat saya tu yang merasa 

bahwa dia itu ee..merasa bahwa 

dia itu yang paling deket dengan 

sahabat saya yang sudah 

meninggal itu. ”

sahabatnya 

“o..berarti, Mbak dan 

ketiga sahabat itu, 

ketiganya bersahabat gitu 

ya Mbak?”

“iyah..sebenernya kita tu 

bersahabat banyak. Ada..berlima 

lah, berlima yang deket dengan 

sahabat saya yang sudah 

meninggal itu. Nah ketika dia 

nggak ada, itu ada satu orang 

yang, satu sahabat saya juga tu 

yang kayak show off, jadi dia tu 

menunjukan ke orang-orang 

bahwa dia tu yang paling deket 

dengan sahabat saya itu. 

Padahal..diluar itu banyak 

sahabat-sahabatnya dia tu yang 

banyak jauh lebih tau tentang 

sahabat saya yang sudah 

meninggal gitu. Di situ tu kami, 

saya sendiri juga negerasa yang 

ee..kenapa sih harus kayak gitu. 

Kayak mau menunjukan banget 

ke orang-orang kalo dia, kalo 

kamu itu sahabatnya, sahabatku 

yang sudah meninggal. Gitu. 

Padahal aku tu juga deket sama si 

sahabatku yang udah meninggal 

Tingkah laku teman 

yang ingin 

diperhatikan



220

itu. Tapi temenku yang lain juga 

deket. Gitu. Itu merasa yang ada 

kayak marah di situ, ada kayak 

jengkel..rasa jengkel gitu. Kayak 

persaingan antar apasih 

persaingan, mungkin kayak 

persaingan mendapatkan 

perhatian dari orang-orang

bahwa yang paling deket sama 

sahabat saya yang sudah 

meninggal tu nggak cuma dia 

gitu. Tapi kalo saya sih 

menanggapinya, awalnya sih 

emang jengkel, marah-marah, 

saya share ke temen-temen saya 

yang lain ke sahabat-sahabat 

saya yang lain, terus akhirnya 

yasudahlah lah..ee..kayak gitu 

ngapain dipermasalahkan. Kita 

mikirnya sih yaudah biarin aja, 

terus udah slesai, an gitu aja 

nggak dipermasalahin”

Ingin diperhatikan 

oleh orang lain

Reaksi awal

E1

“itu anda termasuk bisa 

mengontrol diri nggak 

sih?”

“bisa!”

“oke..jika terdapat 

permasalahan nih Mbak, 

apakah anda 

merencanakan jalan 

keluar dengan baik 

sebelum bertindak? ”

“hmmm..saya tipenya mikirin 

yang 

eehh..pem..pem..memikirkan 

jangka panjangnya. Jadi ya 

dipikirin dulu biasanya, 

direncanakan dulu”

P2

“ada suatu permasalahan 

nggak sih Mbak anda 

“misalnya saya kasih contoh 

tentang masalah cinta aja ya? Jadi 
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biasanya permasalahan 

apa, terus anda 

ee.merencanakan jalan-

jalan keluar biar terlepas 

dari permasalahan anda 

gitu?”

ini permasalahan mmm..saya dulu 

punya pacar, gitu kan. Tapi 

terus..intinya saya punya pacar, 

pacar saya itu. Saya pacaran 

sudah tujuh tahun, udah lama 

sekalai, udah bertahun-tahun dan 

e..disitu tu posisinya yang sudah 

saya sama dia sudah yang 

ee..tujuannya tu ke depan gitu 

ee..tapi ee..ada waktu dimana dia 

tu ternyata udah nggak mau lagi 

sama saya dan memutuskan untuk 

berhenti saja, sudah sampe disini, 

dan dia memilih untuk 

memutuskan saya, nah gitu. Disitu 

ehh..disitu saya mikir, ehh..saya 

sih maunya, maunya masih 

lanjut. Saya berusah keras 

untuk..untuk melanjutkan 

hubungan itu. Saya berusaha 

keras untuk memperbaiki diri 

saya supaya..hubungan ini tu 

bisa berjalan dengan..dengan 

baik. Gitu. Tapi kalo..tapi 

kemudian, saya memikirkan lagi 

dan mencari tahu tentang 

dia..kenapa dia mau 

memutuskan saya..akhirnya 

saya memikir bahwa ee..karena 

dia menyukai orang lain ya saya 

memu..saya mengalah dan 

yaudah putus aja gitu, dan biarin 

dia sama yang lain gitu. Karena 

E2

P5
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kalo dia sama saya terus..nanti 

lama-lama juga kasian dianya, 

karena..itu kan sama aja kayak 

memaksakan perasaan dia gitu. 

Lebih baik saya yang..ee..saya 

yang mengalah untuk nggak 

melanjutkan hubungan itu. Jadi 

saya ini maksudnya memikirkan, 

memikirkan untuk jangka 

panjangnya, kalo saya 

meneruskan dengan dia malah 

dia yang terpaksa sama saya 

gitu. Meskipun saya sudah lama 

dengan dia”

P2

“ohh..apakah anda 

mempunyai teman dekat 

yang dapat membantu 

anda dalam 

menyelesaikan masalah?”

“punya..punya..ada satu orang. 

Itu temen saya dari S1, tapi 

kebetulan sekarang dia udah 

nggak deket sama saya, 

maksdunya posisinya ada di luar 

kota jadi jarang ketemu dan cuma 

kontak via..chat aja dan sekarang 

ini kan saya kuliah S2 ada satu 

teman lagi. gitu.”

P6

F. Emotional Focused Coping

“bagaimana tinggah laku 

Anda saat nyeri 

menstruasi?”

“tingkah laku saya?”

“he em. Ada nggak sih 

perubahan dalam aspek 

fisik dan psikologis 

anda?”

“kalo fisik sih, pusing, perut 

sakit itu pasti, kaki, paha 

pokoknya bagian perut ke 

bawah itu udah sakit semua 

rasanya. Terus pusing tu iya 

pasti. Terus perubahannya tu 

Perubahan yang 

dialami saat nyeri 

menstruasi
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kadang jerawatan tapi kadang 

nggak, itu nggak pasti kalo 

jerawatan itu, terus yang pasti jadi 

badmood juga. Kalo udah 

badmood kayak gitu saya 

biasanya hmm...kalo pas lagi 

beraktivitas sama temen-temen ya 

saya cari asupan makanan yang 

bisa bikin badmood nya ilang. 

Itu biasanya saya makan coklat 

atau beli es krim gitu”

P5

“bagaimana anda menilai 

perihal tamu bulanan pada 

wanita ini Mbak?”

“ehhh...wajar ya kalo wanita mens 

itu saya melihatnya sih, ya emang 

sewajarnya wanita kan emang 

mengalami menstruasi, gitu. Ya 

jadi saya memandangnya itu ya 

biasa aja hehe. Ya masih 

normal”

E2

“he e, bagaimana cara 

anda untuk memperoleh 

dukungan sosial ketika 

menghadapi masalah?”

“ee..saya kalo udah nggak kuat, 

nggak kuat banget untuk 

mendem sendiri, saya biasanya 

cerita sama temen deket saya 

satu, ada”

E1

“apakah anda menghindar 

saat dihadapkan oleh 

permasalahan?”

“hmm..saya nggak tau dibilang 

menghindar atau enggak 

tapi..saya kan tipenya pendiem 

tu tadi, lebih suka memendam 

sendiri dan saya bawa ke tidur. 

Jadi dibilang menghindar atau 

enggak itu heheh, permasalahan. 

Kalo memang harus dihadapi 

saya menghadapi tapi kalo saya 

masih bisa mengalah dan saya 

E3

P3
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nggak..nggak e..nggak perlu 

berurusan, maksunya 

menghadapi masalah saya, 

misalnya nanti ujung-ujungnya 

jadi bertengkar dengan orang 

atau gimana..lebih baik saya 

mundur”

E4

“ehh he em..he emm” “saya mengalah..”

“apakah anda pasrah saat 

dihadapkan oleh situasi 

yang menekan?”

“hmm..pasrah sih enggak

juga..kalo saya merasa..kalo saya 

merasa ada masalah yang harus 

diselesaikan ya harus 

diselesaikan gitu. Tapi kalo 

memang ee..masalah itu menurut 

saya nggak, nggak yang terlalu 

rumit dan bisa diselesaikan 

sendiri yaudah saya tinggalin 

aja. Daripada saya pusing-

pusing memikirkan masalah 

itu”

Tidak pasrah dalam 

menghadapi masalah

E3

“e..he em he em, apakah 

anda melakukan kegiatan 

keagamaan saat 

dihadapkan 

permasalahan”

“iya..doa itu pasti! Saya bawa 

ke doa, Cuma ke doa sih.”

E6

“intensitas doanya Mbak 

tu gimana? Apakah saat 

dihadapkan permasalahan 

aja atau emang keseharian 

aja gitu Mbak?”

“kesehararian, cuman kalo 

biasanya ada masalah, 

lebih..lebih intens gitu”

“oke Mbak, terimakasih 

atas waktunya..sore

“sore..”
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LAPORAN VERBATIM SUBJEK KETIGA

Peneliti Subjek Koding/Keterangan

A. Demografi

“selamat malam, bisakah 

kita memulai 

wawancaranya Mbak?”

“he em, silahkan Mbak”

“berapakah umur anda?” “ee..saya tahun ini 22 tahun”

“Apakah kegiatan anda 

sekarang?”

“ee...sehari-hari saya 

bekerja..rutinitasnya itu sih 

biasanya, bekerja”

Kegiatan

“bekerja..bekerja dimana 

Mbak?”

“saya bekerja di salah-1 rumah 

sakit di kota Semarang”

“itu di bagian apa?” “saya di bagian HRD Mbak”

“ohh begitu..bisa 

menjelaskan sedikit saja, 

itu tu pekerjaan HRD 

yang sedang anda jalani 

sekarang?”

“ee..saya lebih ke rekruitmen 

kemudian pembinaan karyawan, 

coaching, konseling dan 

sebagainya.ee..itu kami kemas 

dalam satu pekerjaan dalam satu 

posisi yang disebut HRD, Human 

Resources, ee..dan kesejahteraan 

karyawan juga menjadi tanggung 

jawab kami, kemudian pelatihan 

untuk para karyawan juga kami 

tangani. Jadi seputar itu 

pekerjaanya”

“Mbak, mbalik lagi ke 

pertanyaan yang tadi 

Mbakk”

“he emm..”

“kalo lingkungan tempat 

kerja Mbak tu gimana sih 

Mbak kondisinya? 

“hmm sejauh ini sih tidak ada 

ya..hanya kalau pun ada 

persaingan, saya rasa itu 

Lingkungan kerja 

yang kondusif
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Apakah ada persaingan di 

situ atau bagaimana?”

persaingan yang membangun, 

persaingan yang positif. E..kalo 

untuk lingkungan tempat kerja 

saya sendiri..ehmm..rekan-rekan 

kerja saya tu sangat welcome, 

sangat e..kooperatatif begitu ya. 

Terus..ehm..ker..saya bekerja, 

saya nyaman karena..e..memang 

ini salah satu passion saya begitu 

ya, jadi saya menjalaninya 

dengan happy. Jadi setiap 

pekerjaan, sekali pun itu 

mungkin banyak, tidak saya 

jadikan beban, tapi saya happy

ngerjainnya, begitu. ”

E6

“lingkungannya gimana 

Mbak? Kayak misalnya 

lingkungan ee..kondisi 

ruangan atau tempatnya 

itu bagaimana? Itu bisa 

diceritakan”

“hmm..kalo kondisi 

ruangan..nyaman..kemudian 

bersih. E..kebetulan di ruangan 

saya kan ber AC. Jadi pasti 

ee..harus e..debu tu jarang gitu 

karena kalo AC kan biasanya kan 

selalu rutin dibersihin dari debu-

debu dan sebagainya e..nyaman, 

mendukung saya buat bekerja 

lebih baik, gitu.”

“oke..ada berapa jumlah 

anggota keluarga anda?”

“kalo untuk keluarga inti 

ada..ayah saya, ibu saya kemudian 

saya dan dua adik. Jadi keluarga 

inti itu lima, termasuk saya. 

kalau...yang lain itu ada nenek 

dan saudara-saudara sepupu, 

cuman kalo keluarga inti sih 

lima.”
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“itu tinggal disini semua 

atau bagaimana Mbak? 

Untuk keluarga inti, 

nenek dan saudara-

saudara Mbak?”

“ee..kalo keluarga inti saya 

tinggal di ee..kawasan Semarang 

Timur, tapi kalo, untuk nenek di 

rumah sendiri di kawasan 

Semarang Selatan”

“ohh yang sekarang Mbak 

diami ini?”

“iya saya disini karena pekerjaan 

saya,ee..tempat kerja saya lebih 

deket dari sini. Makanya saya 

tinggal disini”

“ohh begitu, kalo 

lingkungan tempat tinggal 

anda sekarang tu 

bagaimana sih Mbak 

situasinya”

“kalo lingkungan tempat tinggal, 

ee..situasinya seperti apa dulu nih 

Mbak?”

“misalnya masyarakatnya, 

keluarganya? Ini tempat 

tinggal yang sekarang 

Mbak sering tinggal ini?”

“yang saya tinggali ini ya? 

Eeh..lingkungannya..antar 

warganya tu deket, ee..sangat 

dekat sekali. Terus..kalo di rumah 

nenek sendiri ni kan ee..kalo siang 

itu kan sepupu-sepupu pulang 

sekolah pada di sini, jadi rame. 

Rame..terus apa ya? 

Lingkungannya bersahabat lah 

dan nggak pernah sepi. gitu”

Lingkungan tempat 

tinggal nenek yang 

nyaman

“kalo di..yang di 

Semarang Timur ya tadi 

ya? Itu gimana Mbak?”

“he em, ee..lingkungan?”

“itu Mbak di sana kapan 

aja sih Mbak? 

Frekuensinya itu 

bagaimana dengan 

disini?”

“biasanya, kalo sekarang 

lebih..lebihh..lebih sering di sini 

ya Mbak, karena kan e..mengingat 

tempat kerja saya lebih dekat, 

kalo disini tu dari tempat kerja 

saya tu nggak ada 5 menit Mbak, 
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makanya saya e..tinggal disini. 

Kalo yang dari rumah saya 

ya..yang di daerah Semarang 

Timur tu, ee..sekitar 25 menit 

untuk sampai di tempat kerja. 

Kalo disana 

lingkungan..ehmm..lingkungan 

yang dirumah saya tu sama, 

kurang lebih sama, dekat antar 

warganya karena juga 

perumahan, tapi ee..aa kami 

masih saling ee..terbuka, 

kemudian masih ada kegiatan 

RT RW dan sebagainya. Terus 

kalo untuk dirumahnya sendiri 

emang sepi, lebih sepi dari yang 

di rumah nenek ini. Karena disana 

ee.ayah dan ibu saya bekerja adik 

saya juga sekolah. Jadi paling 

ee..kalo ada orang kalo malem. 

Siang sore atau malem”

Lingkungan tempat 

tinggal orangtua 

yang nyaman

“berarti kira-kira weekend

disana gitu?”

“saya weekend pulang, gitu.”

“ohh gitu, siapa kerabat 

dekat yang paling 

mengerti anda Mbak?”

“kerabat..kalo temann..ada sih 

beberapa teman..ee..banyak sih 

kalo teman, ada..beberapa teman, 

sahabat-sahabat saya di kampus, 

kemudian ada pacar saya juga, 

saya dekat. Ya itu ajasih paling.”

“kalo yang paling deket, 

yang paling mengerti 

Mbak itu siapa? Antara 

temen-temen atau pacar 

“mungkin karena frekuensinya, 

saat ini lebih sering ee..dengan 

pacarnya ya, mungkin dengan 

pacar ya..gt, kan lebih intens 
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itu siapa?” komunikasinya juga ya.”

B. Perasaan

“Mbak kita masuk ke 

pertanyaan menstruasi nih 

Mbak”

“oh iya, silahkan”

“kapan pertama kali Anda 

mengalami menstruasi?”

“hmm..kalo tepat nya saya lupa. 

Cumann..kira-kira sekitar umur 

11 tahun. sekitar kelas 5 atau 6 

SD. Itu pertama kali saya 

mengalami menstruasi”

“lalu bagaimana Anda 

menanggapinya?”

“reaksi saya gitu ya, waktu 

pertama kali tu kaget, karena kan 

waktu itu belum..belum begitu 

tau, masih kecil juga, terus 

kaget..saya tu inget banget waktu 

itu teriak-teriak ke mamah 

saya..ini kenapa kok berdarah, 

katakanlah seperti itu. Ya 

kagetnya tu mungkin itu ya, 

karena belum tau gitu”

Pengalaman saat 

menstruasi pertama 

kali

“apakah anda nyeri saat 

menstruasi?”

“kalo untuk sekarang, saya sama 

sekali nggak merasakan nyeri 

Mbak, tapi kalo dulu 

pernah..pernah..pernah 

mengalami nyeri hanya waktu 

awal-awal ajah”

Tidak mengalami 

nyeri menstruasi

“itu sekitar berapa lama 

Mbak?”

“nyeri nya?”

“he..em, mengalami nyeri 

saat menstruasi tu?”

“ohmm..saat awal-awal. Misalnya 

dalam satu minggu. Misalnya 7 

hari nih menstruasinya, nah itu 

paling hari pertama sampai hari 

ke-3, seperti itu. Selanjutnya 

Dulu pernah 

mengalami nyeri 

menstruasi saat 

pertamakali 
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enggak”

“itu berapa bulan sih 

Mbak, anda mengalami 

nyeri menstruasi itu?”

“nggak mesti sih Mbak..cuman 

dulu pernah tapi makin 

kesini..semakinn..saya nggak 

pernah, nggak pernah nyeri 

lagi. Bahkan kalo mens tu nggak 

kerasa, tiba-tiba tu 

yaudah..tiba-tiba mens aja, 

nggak..nggak..nggakk..ngerasain 

sakit perut, atau ee..melilit tu 

enggak”

Sekarang sudah tidak 

mengalami nyeri 

menstruasi

“semakin ke sini tu 

maksudnya, kira-kira 

Mbak umur brapa sih 

Mbak nggak mengalami 

nyeri menstruasi?”

“hmm..SMP akhir tu saya udah 

nggak mengalami, kalo awal-awal 

tu masih tapi lama-lama tu kayak 

menghilang tu loh Mbak, begitu.”

“kalo reaksi anda saat 

menstruasi itu gimana 

Mbak?”

“ni untuk saat ini? Reaksi saya 

saat menstruasi. Karena mungkin, 

karena saya nggak ada 

keluhan..seperti sakit atau 

apa..jadi ya biasa aja kalo saya. 

Seperti siklus, ya siklus normal 

wanita gitu aja”

Tidak mengalami 

keluhan saat 

menstruasi

C. Pengetahuan

“apakah anda tau tentang 

menstruasi itu kayak 

gimana sih?”

“menstruasi, setau saya ya itu, 

luruhnya dinding rahim karena 

kan sel terlurnya ndaak dibuahi, 

jadi dinding rahim nya tu luruh. 

Dan itu ee..menyebabkan 

keluarnya darah dari alat kelamin”

D. Pendapat

“okeh, apakah ada 

perbedaan nih Mbak 

“ee...perbedaan aktivitas ya? 

Tidak ada sih, saya tidak 

Tidak ada kendala 

dalam melakukan 
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dalam melakukan 

aktivitas saat keseharian 

saat dilanda menstruasi 

dengan saat nggak 

menstruasi?”

membatasi, mungkin juga karena 

tidak ada keluhan apapun ya 

jadi ya saya beraktivitas seperti 

biasa”

aktivitas saat 

menstruasi

E. Problem Focused Coping

“apakah Anda melakukan 

tindakan secara langsung 

biar menstruasinya lancar 

Mbak?”

“enggak Mbak biasa aja, soalnya 

nyeri juga enggak..ya sewajarnya 

lah Mbak..”

“Mbak apasih masalah 

terbesar dalam hidup 

Anda?”

“ehmm..kalo diakatakan masalah, 

entah ini masalah atau bukan 

hanya waktu itu saya pernah ingin 

e..SMA, lulus SMA saya ingin 

ee..masuk ke sebuah perguruan 

tinggi begitu ya. Kemudian 

masuk ke fakultas yang saya 

impi-impikan dari dulu. Cuman 

saya gagal, ehmm..padahal saya 

sudah berusaha sekuat 

mungkin gitu ya untuk 

belajar..e..mengupayakan ini 

dan itu, berdoa dan sebagainya. 

Hanya mungkin ee..akhirnya 

saya tidak bisa masuk ke 

universitas itu dan fakultas itu, 

dan pada akhirnya saya masuk 

ke fakultas dan universitas lain, 

gitu.”

Cerita tentang 

pengalaman 

permasalahan

“terus saat itu strategi 

yang anda ambil untuk 

bertindak tu gimana 

Mbak? Itu kan mesti 

“he em..he emm..kalo saya dulu 

hmm..yang pasti tidak menyerah

ya. Maksudnya tidak terus 

berkecil hati, nggak terus mau 

P1
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kecewa sekali, terus 

perasaannya tu gimana?”

kuliah dan sebagainya tu enggak. 

Ehm..saya tu percaya bahwa, kita 

itu kan pas..Tuhan itukan sudah 

atur e..yang terbaik gitu 

kan.e..selama, kita tu kan pasti 

berusaha dan berdoa. Nah usaha 

yang saya lakukan tu saya 

mencoba. Kalau saya sudah 

berusaha itu, dan kalu memang 

gagal ya ee..pasti ada jalan lain. 

Nah saya akhirnya, 

hmm..mendaftar di salah satu 

universitas yang terkemuka 

juga di..kota saya tinggal ini. 

Akhirnya saya masuk..dan 

sesuai di fakultas yang saya 

inginkan juga, di universitas 

itu. Saya belajar dan pada intinya 

tidak berkecil hati sih, 

dengan..karena tidak diterima 

itu.”

E6

P3

P2

“apakah anda dapat 

menyelesaikan 

permasalahan yang anda 

hadapi tanpa bantuan 

orang lain Mbak

? contohnya gimana?”

“hmm..kalo masalah yang mana 

dulu? Apakah masalah yang ini 

tadi, atau?”

“mungkin bisa masalah 

lain, Mbak bisa cerita lagi 

Mbak?”

“ee..kalo manusia kan 

bisa..manusia kan pasti butuh 

manusia yang lainnya ya. Entah 

itu membantu emang dalam 

bentuk bantuan atau membantu 

kita cerita gitu. Kalo menurut saya 
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cerita ke temen itu juga salah satu 

bentuk bantuan teman ke kita. 

Jadi ee..ya mungkin bisa saya 

selesaikan sendiri. Tapi tidak 

menutup kemungkinan saya 

meminta bantuan orang lain. Tapi 

kalo untuk saya pribadi, selagi 

saya masih bisa kerjakan 

sendiri, saya berusaha untuk 

kerjakan sendiri. gitu”

P1

“untuk saat ini apakah 

anda sedang mengalami 

masalah yang mungkin 

membebani Mbak, gitu 

Mbak?”

“hmm..kalo masalah yang saat ini 

sih mungkin. Ini lagi ribet aja sih, 

karena bulan ini pengeluaran 

saya cukup membengkak, 

ee..sedangkan bulan ini masih 

panjang, ini masih awal bulan 

banget kan. Sedangkan bulan ini 

tu masih panjang, masih tiga., tiga 

minggu lagi. Nah itu aja sih yang 

paling bener-bener harus saya 

pikirkan.”

Masalah yang 

dihadapi saat ini

“terus Mbak melakukan 

apa Mbak?”

“ten..mengatasi ini?..masalah 

ini?”

“3 minggu kedepan tu 

mau bagaimana gitu?”

“ee..saya bener-bener harus 

spend money buat, buat, buat 3 

minggu ke depanlah, karena kan, 

e..ya memang karena saya sedang 

ada kebutuhan di minggu-minggu 

lalu. Jadi pengeluaran saya cukup 

membengkak. E..caranya ya uang 

yang masih saya miliki, bener-

bener saya kontrol, bener-bener 

saya jaga untuk kepentingan 

P4
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apa nih, gitu. Kalo misalnya 

nggak penting, nggak begitu 

penting atau kurang penting. 

Ya itu, harus saya prioritaskan, 

mana yang harus saya e..beli 

atau mana yang bisa nanti

kayak gitu”

“apakah anda pernah 

terlibat dalam persaingan 

Mbak?”

“persaingan hmm..persaingan, 

kalo persaingan kan mungkin..ee 

ada persaingan yang positif gitu 

ya, kalo saya mungkin persaingan 

gitu misalnya di sekolah gitu ya, 

misalnya tentang nilai, ya pasti 

pernah. Kalo kita di bangku 

sekolah pasti pernah mengalami 

persaingan seperti itu. Kalo 

persaingan misalnya untuk di.. 

kelompok, di suatu kelompok 

pernah juga. Hanya selagi itu 

masih persaingan positif, yang 

memacu untuk lebih sih nggak 

masalah, gitu. Pernahnya tu 

pernah”

Persaingan positif

“itu contohnya  gimana 

sih Mbak? Kejadiannya?”

“hmm..misalnya..misalnya waktu 

SMA nih. saya tu ada temen, 

sahabat saya tu juara 2. E..saya tu 

juara 1. Nah, kami tu bersahabat, 

tapi kamu tu juga ee..selalu apa 

ya..e..terpacu..ee..sama-sama 

terpacu untuk lebih dalam

ehmm dalam nilai. Karena kan 

waktu sekolah kan patokan 

keberhasilan salah satunya nilai. 

P3
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Kami selalu apa ya..berlo

mba-lomba untuk belajar..untuk 

supaya lebih unggul dari yang 

lainnya. Hanya saya lihat 

persahabat ini, persaingan yang 

cenderung ke yang lebih positif. 

Nah itu sih biasanya, itu sih yang 

pernah saya alami persaingan 

semacam itu.”

“cara anda mengontrol 

diri agar tidak terlibat 

dalam persaingan tersebut 

gimana?”

“hmm..kalo persaingan yang 

positif sih menurut saya nggak 

masalah, Cuma kalo persaingan 

yang negatif kan ada juga tuh. 

Ehmm..mungkin lebih apa ya? 

Ngontrolnya lebih untuk 

mengalah gitu atau supaya 

nggak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Jadi lebih ke 

mengalah aja terus mencoba 

memahami ke orang lain, gitu. 

Kayak gitu aja sih paling”

P3

“untuk persaingan yang 

negatif tu apakah Mbak 

pernah mengalami juga 

Mbak?”

“hmmm..persaingan yang negatif 

tu apa ya?...kayaknya jarang sih, 

malah nggak ada mungkin ya. 

Saya jarang banget terlibat 

dalam persaingan yang negatif

atau mungkin saya 

nggak..nggak..nggak tertarik 

sama persaingan yang semacam 

itu. He em”

P3

“jika terdapat 

permasalahan, apakah 

anda merencanakan 

“oh ya pasti! Karena kan 

ee..ketika ada masalah kan kita 

kan kemungkinannya untuk 

P4
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dengan baik jalan keluar 

sebelum bertindak? ”

bertindak tu kan, kemungkinan 

salah nya tu lebih besar, karena 

sedang ada beban pikiran, 

katakanlah seperti itu, jadi ya 

pasti harus dipikirkan. Harus 

gimana dulu nih e..sebelum 

bertindak supaya nggak salah 

ambil langkah.”

“apakah anda mempunyai 

teman dekat yang dapat 

membantu anda dalam 

menyelesaikan masalah?”

“punya, saya punya temen 

deket beberapa sahabat saya, 

terus orangtua juga jadi temen 

saya, pacar saya juga sering 

saya jadikan tempat untuk 

cerita gitu”

P6

F. Emotional Focused Coping

“bagaimana tingkah laku 

anda saat menstruasi itu 

sendiri Mbak? Apakah 

ada perubahan dalam 

aspek fisik dan 

psikologisnya?”

“kalo secara psikolgis kok saya 

biasa aja, cuman mungkin secara 

fisik, mungkin..ehmm 

jadi..sebenernya kalo sakit 

enggak, lemes enggak, cuman 

males aja buat jalan-jalan ke 

mall..biasanya kan kalo lagi 

nggak mens tu ee..nggak masalah 

gitu ya. Tapi kalo pas lagi mens 

tu saya males jalan ke mall. 

Karena kan ee..itu ya kan pakai 

pembalut..gitu kan. Jadi kalo 

jalan-jalan, belanja, gitu tu 

kayak ee..capek jalannya gitu

loh Mbak. He e, apalagi kan saya 

kalo mens itu banyak Mbak. Jadi 

saya harus ganti pembalut itu 

beberapa kali. Kalo untuk hari-

Tidak ada keluhan 

secara psikologis saat 

menstruasi

Keluhan fisik nya 

lelah saat menstruasi 

karena tidak nyaman 

menggunakan 

pembalut
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hari awal, misalnya hari pertama 

sampe hari ke-3 ee..itu bisa saya 

dalam satu hari saya tu bisa ganti  

pembalut tu sekitar de..delapan 

kali gitu. Jadi cukup sering, 

makanya saya males, kalo pas 

mens jalan-jalan keluar atau 

shoping, males aja.”

“tapi fisiknya tu ada 

keluahan yang spesifik 

gitu Mbak? Kayak 

misalnya yang nyeri 

menstruasi tu ada kayak 

pusing, apakah Mbak juga 

mengalami gejala seperti 

ini?”

“tapi untuk, enggak tu 

karena..kalo pusing tu nggak, 

nggak ada. Cuman ya itu tadi 

aja”

Tidak ada

“bagaimana anda menilai 

perihal tamu bulanan pada 

wanita ini Mbak?”

“ya ini siklus normal ya..yang 

harus dijalani setiap wanita. 

Ee..kalo saya sih ya memang, ini 

memang..katakanlah kodratnya 

begitu ya, dan bersyukur karena 

mengalami ini, karena 

kan.ee..katanya kalo misalkan 

tidak mengalami mens kan, 

kemungkinan kan tidak bisa 

memiliki anak dan sebagainya. 

Cuman..ya saya memandangnya 

itu. Berarti bersyukur bisa 

mengalami proses ini”

E2

“bagaimana cara anda 

untuk mendapatkan 

dukungan sosial ketika 

menghadapi masalah?”

“hmm..biasanya nya sih cerita 

ke temen, temen yang emang 

sudah saya percaya, saya deket, 

atau cerita ke orangtua gitu yah. 

E1
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Karena kalo orangtua kan pasti 

lebih, lebih  paham 

permasalahan hidup lah seperti 

itu katakanlah. Jadi ee..cerita ke 

orangtua, kemudian ke temen-

temen terdekat atau mungkin 

ke pacar saya. Kayak gitu”

“apakah Anda 

menghindar saat 

dihadapkan oleh 

permasalahan?”

“enggak sih, saya tipe yang kalo 

ada masalah harus diselesaiin 

sesegera mungkin, karena kalo 

nggak kan pasti jadi beban 

sampe kedepannya nanti. Jadi 

ya harus segera selesai”

P1

“kalo anda dilibatkan 

pada situasi yang 

menekan nih Mbak, Anda 

tu pasrah atau gimana”

“enggak..sih jadi kalo ada hal-hal 

yang menekan malah 

pasrah..malah nggak nggak 

pasrah kayak gitu, jadi..tetep 

berusaha, kalo pasrah..kalo 

hasilnya kayak gimana tu 

urusan nanti yang pasti 

berusaha dulu. Kalo pasrah sih 

enggak, saya nggak..nggak tipe 

yang kayak gitu.”

P5

“apakah anda melakukan 

kegiatan keagamaan saat 

mengahdapi

permasalahan?”

“oh ya pasti, karena ee..yang 

pasti berdoa itu dalam setiap, itu 

kan setiap hari kalo saya, jadi ee.. 

saya selalu berdoa setiap pagi, 

setiap sebelum tidur, sebelum 

makan dan sebagainya. Ee..tidak 

hanya saat ada masalah tapi 

setiap..saya lakukan rutin, 

karena kan kita sebagai 

manusia pasti 

Rutin berdoa ada 

atau tidak ada 

masalah
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ehm..membutuhkan 

ehmm..Tuhan ya yang lebih 

sempurna, gitu.”

“jadi, intensitasnya anda 

berdoa itu tu saat ada 

masalah seberapa? Saat 

keseharian berapa? Atau 

saat ada masalah anda tu 

terus berdoa, tu 

bagaimana menurut anda 

Mbak?”

“ehmm..enggak sih saya dalam 

se..kalo saya mungkin..mungkin 

sama aja ya karena..berdoa itu 

sudah jadi kegiatan 

rutin,aktivitas rutin yang tetep 

saya lakukan sekalipun tidak 

ada masalah, gitu.”

“oke terimaksih atas 

waktunya, selamat malam 

Mbak”

“iya sama-sama selamat malam”
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LAPORAN VERBATIM SUBJEK KEEMPAT

Peneliti Subjek Koding/Keterangan

A. Demografi

“selamat malam, bisakah 

kita memulai 

wawancaranya?”

“bisa”

“berapakah umur anda?” “21 tahun”

“apa kegiatan anda 

sekarang?”

“kegiatan....kerja, 15 hari dalam 

sebulan, tapi kedepannya sampai 6 

bulan..sambil ngerjain skripsi, tapi 

sekarang masih nunggu dosen sih”

Kegiatan

“oh gitu, 15 hari dalam 

sebulan berarti itu sisanya 

dibuat apa Mbak?”

“ya ngerjain skripsi, gitu”

“terus lingkungan kerja 

anda bagaimana?”

“lingkungan kerja ini 

menyenangkan, karena mereka 

itu sangat ramah dan ee...bantuin 

aku untuk. Misalnya aku belum 

makan, nah ditanyain udah 

makan atau belum? Gitu, Mbak 

mau pesen makan apa nanti 

dibeliin. Terus suka menyapa 

walau kadang suka digodain”

Lingkungan kerja 

yang kondusif

“kalau lingkungan 

fisiknya Mbak? Misalnya 

ruangannya?”

“ohh..yaa..waktu aku kirim foto ke 

pacarku sih fotonya katanya pengap 

banget gedungnya, ya iyalah 

pengap banget soalnya di 

gudang..jadi di gudang..gudang tu 

isinya cat-cat, tapi ada sekat itu 

isinya ruangan kantor”

“terus Anda nyaman “nyaman-nyaman aja, soalnya 
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nggak kalo kerja di situ?” kan ada AC di dalemnya Mbak”

“oh gitu” “he..”

“terus Anda bagian apasih 

Mbak di situ”

“e..bagian..sebenernya saya disitu 

consultant, assistent consultan yang 

mengerjakan proyek di pabrik 

itu..nah pabrik itu belum punya 

sistem HR, jadi kita bikin sistem 

HR dari 0 sampe akhir, gitu.”

“o..gitu, kalo yang  disini 

nih Mbak. Ini tempat 

tinggal Anda kosan ya?”

“ini kos (menyebut nama kos), saya 

aslinya di Bekasi, yahh Jakarta 

Timur dikitlah, deketlah sama 

Jakarta Timur 5 menit ”

“terus lingkungan ini 

gimana Mbak?”

“lingkungan ini...menyenangkan , 

karena dari namanya aja kan 

(menyebut nama kos), jadi saya 

merasa bener-bener asri disini”

Lingkungan kos yang 

kondusif

“terus..ada berapa jumlah 

anggota keluarga Anda  

mbak?”

“ehh..saya berlima, jadi saya anak 

kedua dari 3 bersaudara”

“mm..terus kalo di rumah 

tu kegiatannya ngapain 

Mbak?”

“kalo saya pulang ke rumah? kalo 

saya pulang ke rumah e..banyak, 

tapi lebih seneng holiday”

“oh gitu..” “tapi ujung-ujungnya suka diajak 

bisnis sama orangtua sih, jadi 

kadang diajak rapat, training”

Kegiatan saat pulang 

di rumah

“ohh..orangtua bekerja di 

bidang apa Mbak?”

“bisnis sih Mbak..bisnis..”

“suka diajakin bisnis gitu 

juga ya?”

“iyaa suka banget..jadi kayaknya 

gabisa ngeliat aku diem di 

rumah. jadi aku harus..kalo aku 

diem di rumah aku ditanyai hari ini 

ke mana? Kalo aku nggak ada 

jadwal aku pasti diajak pergi. 
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gitu”

“siapa kerabat terdekat 

yang paling mengerti 

Anda?”

“NN (menyebut nama seorang 

kerabatnya)”

“itu siapa ya Mbak?” “itu temen satu kelas..di kuliah..”

“ohh gitu, udah lama 

berteman dengan dia?”

“empat tahun ini sih..eh belum 

empat tahun ya..jadi kan saya mulai 

kuliah tahun 2011. Nah sampe 

sekarang masih suka ngobrol-

ngobrol”

B. Perasaan

“ohh gitu..kapan pertama 

kali Anda mengalami 

menstruasi Mbak?”

“kelas VI SD, waktu itu lagi 

pramuka, dan sebentar lagi tuh mau 

masuk SMP”

“terus bagaimana Anda 

menanggapinya?”

“menanggapi pertama?”

“he em, waktu menstruasi 

cara menanggapinya 

gimana?”

“waktu itu saya mens tu di kelas, eh 

di sekolah lagi pramuka. Saya ke 

toilet, ternyata..ya itu kan saya lihat 

ada mens. Terus saya itu kan deg-

deg an. Tapi saya udah deh, jalanin 

kegiatan seperti biasa aja. Terus 

sampe di rumah agak ada perasaan 

takut sih untuk bilang orangtua. 

Bukan perasaan takut sih, perasaan 

malu yah. Tapi akhirnya saya 

beranikan diri, dan orangtua 

menanggapi itu biasa sih”

Pengalaman saat 

menstruasi 

pertamkali

“okehh.. apakah Anda 

mengalami nyeri saat 

menstruasi Mbak?”

“nggak” Tidak mengalami 

nyeri menstruasi

“berapa hari Anda 

mengalami menstruasi 

“4-5 hari”
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dalam setiap periode”

“itu setiap periodenya 

kapan sih Mbak? Sebulan 

pasti nyeri atau 

bagaimana?”

“setiap kali saya mens, saya tidak 

pernah nyeri”

“oh tidak pernah nyeri ya. 

Kalo setiap periodenya 

setiap bulan atau berapa 

bulan sih Mbak?”

“saya rutin per bulan”

“apa reaksi Anda saat 

dilanda menstruasi 

Mbak?”

“ehhmm..pertama..memang terasa 

pegal sih. Saya nggak nyeri tapi 

terkadang terasa pegal-pegal di 

bagian pinggang. Jadi reaksinya 

ya..kalo udah terasa pegal-pegal. 

Itu tanda-tanda saya mau mens. 

Nah itu saya pijat bagian 

pinggang saya”

Tanda-tanda 

menstruasi

P5

C. Pengetahuan

“apa yang Anda ketahui 

tentang menstruasi 

Mbak?”

“menstruasi itu keluarnya darah 

dari..vagina”

“selain itu ada lagi?” “udah sepertinya itu”

“apakah Anda mengetahui 

penyebab menstruasi?”

“ee..penyebab menstruasi itu karena 

di dalam tubuh kita kan banyak 

darah-darah kotor. Nah itu semua 

darah-darah kotor itu dikeluarkan. 

Sudah Mbak”

D. Pendapat

“apakah ada perbedaan 

dalam melakukan 

aktivitas keseharian 

Mbak? Saat dilanda 

menstruasi?”

“ehmm..enggak Mbak.. tapi itu ya. 

Ohh mungkin karena, kita kan kalo 

lagi mens harus pake pembalut. 

Nah kadang kan pembalut itu kan 

yang sehari-hari biasanya nggak 
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pake tapi dihari itu menggunakan, 

jadi terasa kurang nyaman gitu”

“ada lagi Mbak?” “sudah..”

E. Problem Focused Coping

“oke..apakah Anda 

melakukan tindakan 

secara langsung biar 

menstruasinya lancar 

Mbak?”

“ohh..enggak sih cuman paling ya 

itu tadi untuk mengatasi pegel-

pegel saya pijet-pijet sendiri. 

gitu”

P5

“tapi ngerasa nyeri nggak 

Mbak itu?”

“enggak”

“okeh..kita masuk ke 

masalah keseharian Mbak 

nih, apasih masalah 

terbesar dalam hidup 

Anda?”

“masalah terbesar? Saya sih 

sebenernya gak banyak masalah 

sih. Cuman kalo di cari yang paling 

besar, dibuat-buat paling besar apa 

ya? Mungkin kalo keluarga sih 

baik-baik aja. Mungkin lebih ke 

hu..pacar ya. Pacar. Pacar ni kan 

karena saya punya pacar. Dia 

Batak, saya Jawa. Kalo Batak itu 

maunya cari yang Batak, dan 

orangtua nya itu kurang setuju. 

Ya tapi sejauh ini, seiring dengan 

berjalannya waktu..e..ada 

perkembangan sih, maksudnya 

nggak seperti dahalu kala, nggak 

seperti dua tahun yang lalu”

Pengalaman 

permasalahan 

terbesar

“emang dua tahun yang 

lalu gimana Mbak?”

“dua tahun yang lalu kan, 

Bapaknya masih ada..bapaknya 

masih ada..terus belum dikenalin 

dan waktu itu orangtua nya juga 

nggak suka kalo..orangtua nya tu 

tau kalo pacaran sama saya dan 
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saya tu orang Jawa. Nah akhirnya, 

bapaknya itu bilang 

ehh..apa..udah nggak usah 

pacaran dulu, kuliah yang bener. 

Gitu. Terus seiring dengan 

berjalannya waktu, kok dia tetep 

nggak mau ngenalin saya gitu. 

Kok nggak cerita sama sekali 

tentang aku ke keluarganya. Nah 

tapi ternyata waktu aku dateng ke 

rumahnya, pas bapaknya 

meninggal. Saya ketemu sama 

beberapa sodaranya. Nah sodaranya 

tuh tau aku dan tau ceritaku. 

Ternyata si pacarku itu juga 

ceritain hubungan dia sama aku 

gitu. Tapi si pacarku nggak 

pernah cerita itu sama aku. 

Mungkin dia takut..apa..nggak mau 

aku terlalu berharap banget. Gitu. 

Yaa ada perkembangan sih, aku 

bisa kenal sama mamahnya terus 

sama sodara-sodaranya, sama 

uwaknya juga udah kenal. Gitu.”

“udah berapa lama Mbak 

pacaran sama dia?”

“ehmm, 25 bulan ya..ehh nggak 

deng 28”

“28 bulan..” “iya 28”

“terus kalo orangtua nya 

Mbak gimana? 

Menyetujui ngga 

hubungannya?”

“awalnya menyetujui..malahan 

awalnya menyetujui, karena sikap 

dari pacar saya itu..mungkin bisa 

menarik orangtua saya ya..jadi dia 

itu emang baik, menyenangkan, 

hormat, santun. Tapi orangtua saya 
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ini juga posisinya kenapa kok, 

pacaran udah lama tapi nggak 

bera..aku nggak berani diajak 

datang ke rumahnya. Jadi kesan 

pacarku ehh kesan orangtua ku 

sama pacarku itu jadi kurang 

gentle. Jadi seakan-akan. Padahal 

pacarku bilang tunggu waktu yang 

pas ya..gitu dan menurut di 

budayanya dia itu..ehh kalo udah 

diajak ke rumahnya itu berarti itu 

sudah siap nikah. gitu”

“okey, terus strategi 

Anda, yang Anda ambil 

untuk bertindak apa Mbak 

perihal masalah Anda 

tadi?”

“ehhh..ya saya komunikasi terus 

sih sama pacar saya. Jadi gimana 

ke depan nya gitu”

P2

“apakah Anda dapat 

menyelesaikan 

permasalahan yang Anda 

hadapi tanpa bantuan 

orang lain”

“bisa..kadang-kadang, tapi 

kadang-kadang juga 

membutuhkan pendapat dari 

orang terdekat sih”

“kalo permasalahan yang 

bisa anda handle sendiri 

tu contohnya apa mbak?”

“yang bisa saya handle sendiri. 

Soal keseharian saya, apa yang bisa 

saya lakukan. Misalnya saya mau 

ke kantor naik apa, nggak ada 

kendaraan, jadi saya harus cari 

solusi, naik taksi. Karena di sana 

ngak ada kendaraan naik 

angkot”

P1

“kalo masalah saat ini tu 

apasih Mbak? Kalo 

keseharian tu masalah nya 

“masalah...eehh mungkin yang 

paling ini...ada beberapa orang 

yang mengatakan kalo saya ini 

Permasalahan saat ini
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kayak gimana? Yang 

akhir-akhir ini dihadapi 

sama Mbak?”

sangat ambisius gitu. Saya sampe 

cari di internet, kenapa sih? Ada 

yang salah sama sikap-sikap ku? 

Gitu. Terus ciri-ciri sikap 

ambisius tuh apa sih? Apa yang 

membuat orang nggak nyaman?

Gitu. Akhirnya aku cari tau..ohh 

ini makanya dia bilang ambisius, 

gitu. Terus emang sih setelah itu 

saya refleksiin bener-bener, 

karena saya juga nggak mau apa 

kata-kata orang tu terjadi sama 

saya dan saya tu tau ambisius tu 

kan nggak baik, terlalu ambisius 

kan nggak baik dan hal yang 

negatif. Takutnya malah 

menjatuhkan saya ke dalam lubang 

yang ba..nggak baik. Akhirnya saya 

cerita sama ke teman, suka 

sharing..maksudnya ba..harus 

gimana ni? Untuk mengatasi 

ambisius atau ambisi. Seperti itu”

P5

P6

“emang contoh ambisius 

nya Mbak tu dalam hal 

apa sih Mbak?”

“ee..saya emang kalo menginginkan 

sa..sesuatu atau goal setting atau 

target tu harus tercapai Mbak. Nah 

ya itu sih..menurut temen-temen 

ya..entah darimana asalnya mereka 

cerita aku tu ambisius tanpa mau 

menjelaskan dari mana aslanya. 

gitu”

“apakah Anda pernah 

terlibat dalam 

persaingan?”

“persaingan..persaingan..pernah ya 

mungkin tapi nggak disadari, begitu 

kontras sih..pernah..pernah..”
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“contohnya kayak 

gimana?”

“masalah di kampus sih..IP di 

kampus..sama temen-temen gitu.”

“itu lebih ke persaingan 

yang positif ya?”

“ya..yaa supaya nilainya bagus. 

Gitu.”

“kalo persaingan yang 

negatif pernah menjalani 

Mbak?”

“nggak sih..nggak pernah. 

Mungkin bisa di ceritain persaingan 

negatif tu kayak gimana hehehe...”

Terlibat dalam 

persaingan positif

“misalnya dalam

organisasi ada perbedaan 

pendapat atau dalam 

keluarga 

mendapatkan..ingin 

mendapatkan perhatian 

lebih dari orangtua. 

Misalnya contoh-contoh 

kecil persaingan seperti 

itu.”

“oh....enggak-enggak, enggak 

pernah kayaknya”

“kalo misalnya nih Mbak, 

Mbak terlibat dalam 

persaingan, cara Anda 

mengontrol diri tu gimana 

sih Mbak?”

“”kalo...oh mungkin gini yahh..kalo 

saya punya pendapat, terus 

pendapatnya..pendapat saya kurang 

didengar..ya cara saya mengontrol. 

Ya saya tetep harus cerita emang, 

ya apa yang ada di pikiran saya, 

apa yang saya rasakan, saya 

cerita. Saya ungkapkan. Ya saya 

berfikir kalo pikiran saya ini, 

ehmm..selama saya..selama itu 

sesuai dengan kondisi ya..itu yang 

terbaik, gitu. Tapi kalo ternyata 

emang ada masukan nggak baik, 

berarti nggak..berarti pendapat 

saya emang kurang baik. Jadi 

mengontrolnya ya saya utarakan, 

P3
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begitu”

“jika terdapat 

permasalahan, apakah 

Anda merencanakan 

dengan baik jalan keluar 

sebelum bertindak?”

“gimana Mbak?” Tidak fokus pada 

pertanyaan yang 

diajukan

“kalo terdapat 

permasalahan nih, apakah 

Anda merencanakan 

dengan baik jalan keluar 

sebelum bertindak?”

“ehh..bisa dibilang begitu”

“contohnya gimana? 

Contoh kejadiannya?”

“contohnya..hmm oh iya..kemarin 

itu kan saya mau magang di 

Jakarta, tapi posisinya saya ini. 

Ehh..belum ada kepastian 

perusaahan mana yang 

menerima saya di Jakarta. Nah 

tapi saya pingin banget nih, 

untuk magang di Jakarta. Nah 

akhirnya saya tunggu-tunggu 

nggak ada kabar. Ada kakak 

alumni yang menghubungi saya. 

Kamu mau nggak jadi consultant, 

asistent saya gitu. Nah saya mau, 

tapi saya kan masih kepingin 

disitu. Akhirnya saya ehmm..ehh 

apa namanya ehmm..kalo 

misalnya saya magang di Jakarta 

ini motor saya gimana ya? 

Karena kan sudah dikirm. 

Akhirnya saya diskusiin juga sih 

sama orangtua gimana caranya 

supaya bisa dianter motornya. 

P4

P6
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Karena kan disini masalahnya 

soal motor dan pertimbangan saya 

untuk memakai di Jakarta atau di 

Semarang. Akhirnya ya saya 

perhitungkan betul-betul”

“oke..apakah Anda 

mempunyai teman dekat 

yang dapat membantu 

Anda dalam 

menyelesaikan masalah 

Mbak? ”

“ehh..ada” P6

F. Emotional Focused Coping

“bagaimana tingkah laku 

Anda saat menstruasi?”

“tingkah laku? Saya menjalankan 

aktivitas seperti biasa sih Mbak”

Tidak ada perubahan 

perilaku saat 

menstruasi

“kalo tingkah lakunya 

sendiri ada perubahan 

nggak? Dalam aspek fisik 

dan psikologisnya?”

“mungkin kalo psikologis. Ini 

kadang-kadang ya tapi saya 

ngerasa jarang deh. Kalo ca..lagi 

capek itu jadi mungkin 

kebawanya marah. Tapi nggak 

sering kok..nggak sering kok”

Terkadang saat 

menstruasi dan dirasa 

sedang capek akan 

marah

“kalo fisik nya Mbak?” “kalo fisik sih..katanya kalo lagi 

dapet itu jerawatan. Saya juga 

nggak gitu kayaknya”

“tingkah lakunya juga 

normal ya?”

“iya normal..saya menjalankan 

aktivitas seperti biasa. cuman 

paling pegel-pegel aja”

Dapat melakukan 

aktivitas keseharian

“bagaimana Anda menilai 

perihal tamu bulanan pada 

wanita ini?”

“saya bersyukur sih Mbak, jadi 

e..saya ini termasuk permepuan 

yang menstruasinya tidak 

mengalami rasa nyeri. Kadang 

orangtua juga bilang..e..kadang 

temen-temen suka mengeluh 

E2
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gitu..kalo lagi mens suka sakit, 

nyeri... Kadang saya bingung saya 

harus ngapain karena saya nggak 

tahu itu gimana cara ngatasinya 

gitu. Terus orangtua saya juga 

bilang kamu bersyukur ya..e..nggak 

sakit, nggak nyeri..ehh mens nya 

nggak sakit. Tapi kalo untuk adek 

saya kan sakit, jadi..ibu saya juga 

sakit..jadi kadang ibu saya juga 

heran kok saya nggak sakit ya 

hehhe..gitu”

“bagaimana cara anda 

untuk mendapatkan 

dukungan sosial ketika 

dihadapkan oleh 

permasalahan?”

“memperoleh dukungan sosial? 

Cerita ya? Cerita sama temen-

temen, cerita sama pacar..untuk 

mendapatkan dukungan sosial 

kan?”

E1

“Mbak punya grup 

discussion atau geng?”

“ada..”

“juga sering bercerita di 

situ?”

“iyahh...”

“apakah Anda 

menghindar saat 

dihadapkan 

permasalahan”

“tidak!”

“berarti kalo ada 

permasalahan langsung 

gitu, atau gimana?”

“iya, justru kalo ada masalah saya 

malah nggak tenang. Jadi saya 

pernah ada masalah sama temen. 

Saya tau kalo saya salah, salah 

bicara dan menyakiti hatinya. 

Terus saya nggak bisa diem, saya 

tu harus ngomong juga ke dia, 

kenapa? Salah ku tu dimana?

P6
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Kalo aku salah tu coba di 

omongin. Padahal tu kata temen, 

udah diemin dulu aja, dia lagi 

emosi. Saya tu nggak bisa, saya tu 

harus bener-bener klarifikasi 

salah ku tu dimana. Contohnya 

sih gitu.”

“terus yang Anda lakuin 

apa Mbak? Setelah itu?”

“ehh..ngajak dia bicara baik-

baik, maaf..dan meminta maaf”

E4

“oke..apakah Anda pasrah 

saat dihadapkan oleh 

situasi yang menekan”

“kadang-kadang ada kalanya 

saya harus pasrah. Seperti 

masalah saya sama pacar saya 

misalnya. Saya berharap saya 

dikenalin sama keluarganya tapi 

ternyata kan nggak dikenalin. 

Saya bener-bener pasrah. Ya kalo 

pasrah itu, kalo udah doa tu tenang”

E5

“okeh..kalo ada masalah 

nih Mbak, Anda tu 

ngelakuin kegiatan 

keagamaan nggak sih 

Mbak? Atau Anda 

melakukan kegiatan 

keagamaan saat ada 

masalah atau tidak tu 

intensitasnya seperti 

apa?”

“saya setiap pagi sama malem 

doa sih Mbak, tapi..kan pagi dan 

malem doa. Tapi kalo ada 

masalah siang-siang atau sore-

sore saya punya masalah, terus 

itu bener-bener bikin saya down 

atau bikin saya nangis, itu saya 

langsung nyalain lilin, langsung 

bedoa Mbak”

E6

“oke, terimakasih atas 

waktunya Mbak. Selamat 

malam”

“selamat malam, terimakasih”
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LAPORAN VERBATIM SUBJEK KELIMA

Peneliti Subjek Koding/Keterangan

A. Demografi

“selamat malam, bisakah 

kita memulai 

wawancaranya?”

“iya silahkan”

“berapakah umur Anda?” “umur saya 24 tahun”

“apa kegiatan Anda 

sekarang?”

“kegiatan saya..keseharian setiap 

pagi saya mengajar, setiap sore 

saya melatih basket”

kegiatan

“mengajarnya dimana?” “di salah satu sekolah swasta di 

kota Semarang”

“oke..kalo melatihnya 

juga disitu atau dimana 

Mbak?”

“yah disitu juga”

“kalo lingkungan tempat 

kerja Anda tuh gimana sih 

Mbak?”

“lingkungannya cukup baik, 

hanya..interaksi antar guru dan 

muridnya saja yang kurang”

Interaksi antar guru 

dan murid yang 

kurang baik

“oh..interaksi yang seperti 

apa ya Mbak?”

“ya mungkin komunikasinya, 

karena jarang bertemu”

“terus kalo interkasi 

Mbak sendiri sama murid-

muridnya tu gimana?”

“Alhamdulillah baik, karena kita 

bertemu seminggu bisa sampai tiga 

kali.”

“oh gitu, itu juga dalam 

pelajaran olahraga atau?”

“dalam pelajaran olahraga saja”

“oh gitu, oke. Ada berapa 

jumlah anggota keluarga 

dalam rumah ini Mbak?”

“ada 5”

“5 itu siapa aja Mbak?” “kakak, adek, ibu sama bapak”

“kakaknya umur berapa 

Mbak?”

“kakaknya umur 26 tahun”
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“kalo adeknya?” “adeknya 24 tahun”

“oh sama ya?” “iya sama, karena kita kembar.”

“ohh gitu, kembarnya 

cowok apa cewek Mbak?”

“kembarnya cewek”

“siapa kerabat terdekat 

yang paling mengerti 

Anda sih Mbak?”

“ada..dulu mantan pelatih basket 

saya, sekarang sudah jadi partner 

kerja”

“oh itu sering bercerita 

gitu ya?”

“iya sering”

B. Perasaan

“kita beralih ke 

pertanyaan menstruasi nih 

Mbak, kapan pertama kali 

Anda mengalami 

menstruasi?”

“kira-kira kelas 1 SMP”

“itu kir-kira umur 

berapa?”

“11 tahun”

“terus cara Anda 

menanggapinya gimana?”

“ya..yang pertama mesti takut ya, 

bingung karena baru pertama kali 

dan masih kecil, tapi terus ada 

sedikit penjelasan dari orangtua 

bahwa menstruasi itu seperti ini. 

Kalo apa? Semua cewek itu pasti 

mengalaminya.”

Pengalaman 

menstruasi 

pertamakali

“oke, apakah Anda 

mengalami nyeri saat 

menstruasi Mbak?”

“iya sering”

“berapa lama Anda 

mengalami menstruasi 

dalam setiap periode?”

“biasanya enam sampe tujuh”

“kalo nyeri nya Mbak?” “nyeri nya..biasanya sebelum 

menstruasi”

“itu berapa hari?” “2-3 hari”
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“kalo saat menstruasi nya 

juga nyeri kah Mbak?”

“ada sih, tapi ndak sering”

“biasanya tu tubuh yang 

nyeri itu bagian mana saja 

Mbak?”

“biasanya tu bagian perut, terus 

sama pinggang”

“oke..apa reaksi Anda 

saat dilanda nyeri 

menstruasi Mbak?”

“ya biasanya sakit, lemes. Ya itu 

aja sih yang biasa dirasain. Jadi 

kayak..biasanya sih sedikit bingung 

kok setiap kali menstruasi itu 

nyeri.”

C. Pengetahuan

“apa yang Anda ketahui 

tentang nyeri menstruasi 

Mbak?”

“nyeri menstruasi itu rasa sakit saat 

mengalami menstruasi di bagian 

perut sama pinggang”

“oke..apakah Anda 

mengetahui penyebab 

nyeri menstruasi Mbak?”

“ya biasanya karena hormon 

ya..hormon nya itu lagi..hehhe apa 

ya kalo bahasa kesehatannya itu?”

“oh hormon ya?” “ya hormon lah...”

D. Pendapat

“apakah ada perbedaan 

dalam melakukan 

aktivitas keseharian saat 

dilanda nyeri 

menstruasi?”

“ada..biasanya kalo nggak mens 

pasti kesehariannya bisa 

maksimal karena saya sendiri kan 

mengajar olahraga. Jadi biasanya 

saat nggak mens, saat 

memberikan contoh itu bisa 

maksimal, bisa berguling-guling 

lah. Katakanlah seperti itu. Tapi 

kalo lagi mens kan untuk mau 

berguling saja pasti mikir-mikir 

dulu”

Tidak maksimal 

dalam melakukan 

kegiatan saat nyeri 

menstruasi

“terus murid-muridnya tu 

gimana Mbak 

tanggapannya?”

“ya kalo untuk murid cewek 

biasanya ya tau ya..atau paham 

karena kan sama-sama cewek, gitu 
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karena sebelumnya saya juga pasti 

menjelaskan. Kalo untuk yang 

cowo ya..nggak tau lah, lebih ke 

cuek aja”

E. Problem Focused Coping

“okeh..apakah Anda 

melakukan tindakan 

secara langsung untuk 

meredakan nyeri tersebut 

Mbak?”

“biasanya dipijit dibagian perut

gitu. Kalo tidak ya biasanya 

langsung tidur dipake untuk 

istirahat”

P5

“ada lagi Mbak mungkin? 

Cara-cara Anda untuk 

meredakan nyeri itu 

gimana?”

“biasanya apa yah? 

Paling...olahraga basket atau 

joging.”

P5

“itu bisa mengurangi 

Mbak?”

“sedikit sih, sedikit mengurangi”

“tapi keseharian Mbak 

juga basket sama joging 

gitu Mbak?”

“iya keseharian iya...”

“kita beralih ke masalah 

kehidupan sehari-hari nih 

Mbak”

“iyah...”

“apa masalah terbesar 

dalam hidup Anda?”

“permasalahan terbesarnya itu ada 

dalam keluarga”

“he em, gimana?” “jadi..saya sendiri kan disini 

kembar ya, punya kembaran. Jadi 

permasalahannya tu ya 

sebenernya sama keluarga sama 

kembaran saya sendiri gitu. Jadi 

di bilang deket sih ya nggak deket, 

dibilang jauh si ya nggak jauh, gitu. 

Jadi ya kita jarang 

berkomunikasi.”

Pengalaman 

permasalahan 

terbesar dalam hidup
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“terus ada perselisihan 

gitu nggak sih Mbak 

dengan sodara kembar 

Mbak?”

“kalo perselisihan sih enggak ya, 

karena...lingkungan kita berbeda, 

maskudnya lingkungan kerja gitu 

kan. Jadi...ee kesehariannya kita 

sudah sendiri-sendiri, cuman 

mungkin saat berada di rumah gitu 

kan. Jadi..komunikasinya kurang”

Kurang komunikasi 

antar keluarga

“terus orangtua gimana 

Mbak tanggapannya?”

“kalo orangtua sih paling hanya 

menyarankan, kok sesama...apa 

namanya keluarga kok jarang 

komunikasi, pasti ya kesannya 

nggak enak. Ya kita itu jarang 

komunikasi, bukan karena seperti 

apa, tapi karena keadaannya kan 

kita memang jarang bertemu di 

rumah karena kesibukan 

kesehariannya sendiri-sendiri. 

Seperti itu, iyah.”

Kesibukan masing-

masing keluarga

“kalo masalah yang..ini 

kan berarti udah 24 tahun 

ya Mbak sama sodara 

kembar ini. Kalo yang 

dulu waktu sekolah tu 

gimana Mbak? Apalagi 

sodara kembar, apakah 

sering dibandingkan 

dengan lingkungan 

sekitar, dengan sekolah, 

dengan orangtua? Itu 

gimana Mbak?”

“ya dulu sih pernah ada, jadi 

permasalahannya itu karena kita 

sering dibandingkan, gitu kan. 

Jadi saya dengan adek saya itu 

dari kecil sebenernya sudah 

di..bikin sama, dalam arti mulai 

dari pakaian, mulai kita sekolah 

pun, di tempakan di tempat yang 

sama. Gitu. Jadi ya orangtua tu 

menuntut kita tu sama, gitu. 

Padahal kan sebenernya kita 

nggak sama. Jadi di tuntut bener-

bener harus sama..harus sama, gitu. 

Identiknya kembar itu sama, 

seperti itu. Tapi kenyataannya kan 

Tidak nyaman karena 

sering dibandingakan 

antar sodara kembar
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kita tu nggak sama. Terus ada suatu 

ketika itu ada..kita tu pernah di 

bandingkan. Dalam arti..saat, 

ee..mungkin adek saya tu jauh 

lebih baik, nah pasti lebih 

diutamakan gitu kan, tapi nanti 

saat saya kebalikan, saat saya 

juga lebih baik, nanti adek saya 

juga agak sedikit dicuekin, gitu. 

Itu yang bikin apa ya..mungkin 

yang sampe sekarang pun kita 

merasa kita tu masih dibandingan 

sama orangtua kita. Gitu. Apa 

mungkin, apa namanya..faktor 

terbesar kita berdua tu jarang 

komunikasi tu ya itu karena 

perbandingan”

“terus dengan masalah itu, 

startegi yang Anda ambil

untuk bertindak gimana 

Mbak?”

“ya kalo saya sih biasanya 

langsung ngomong ke orangtua. 

Kalo memang itu salah ya saya 

bilang, supaya tidak berlanjut 

sampai kita udah dewasa gitu kan. 

Tapi takutnya malah nanti yang 

timbul itu udah bukan rasa iri lagi 

tapi rasa benci. Padahal kita kan 

satu keluarga.”

P6

“terus adek bisa 

menerima itu nggak 

Mbak?”

“adek sih Alhamdulillah sekarang 

sudah bisa menerima”

“apakah Anda bisa 

menyelesaikan 

permasalahan yang Anda 

hadapi tanpa bantuan 

“yang pasti tidak bisa. 

Jadi..saya...itu sering cerita sama 

e..temen deket saya. Ada, terus 

setiap kali permasalahan di rumah, 

E1
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orang lain” ataupun di tempat kerja pasti saya 

ceritakan. Dan untuk 

permasalahan di keluarga sendiri 

saya juga cerita semua nya...”

“ke temen Mbak?” “iya temen saya”

“oke..masalah Anda saat 

ini apa sih Mbak? 

Keseharian? Misalnya 

keseharian Anda 

mengajar? Dalam 

keluarga? Masalahnya 

yang sedang Anda hadapi 

kayak gimana?”

“sepertinya bukan..dibilang 

masalah sih endak. Cuman apa 

ya..belum adaptasi sih jadi 

karena saya sendiri juga 

posisinya guru baru, jadi kalo 

disekolahan itu, kom 

nya..komunikasi antar gurunya tu 

kurang. Jadi guru baru tu selalu 

dianggap cuek, gitu. Padahal 

sebenernya kan enggak, ya 

sebenernya pekewuh aja sih, karena 

kita masih baru. Seperti itu”

Masalah yang sedang 

dihadapi

“terus cara..cara Anda 

bertindak gimana Mbak 

kalo udah dibilang kayak 

gitu?”

“ya..biasanya kalo saya sih 

langsung menemui gurunya. Ya 

maksudnya yang jarang komunikasi 

sama saya ya saya coba ajak 

ngobrol, coba saya temui, ajak 

bercanda jadi..jadi biar beliau 

sendiri juga tau saya orangnya 

seperti apa karena terkadang kan 

orang menilainya, orang diem pasti 

cuek, tapi belum tentu..diem, diem 

itu banyak artinya”

P6

“oke hehhe..apakah Anda 

pernah terlibat dalam 

persaingan?”

“kalo persaingan..pernah sih. Jadi 

saat mengajar..kadang terlihat 

seperti ini. Ehm..misal guru A itu 

yang sama-sama seprofesi sama 

saya jadi sama-sama guru olahraga, 

Terlibat persaingan 

antar guru untuk 

memperoleh 

perhatian siswa
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itu saat menjelaskan dan saat 

mengajar itu kenapa lebih 

ee..diperhatikan gitu sama 

murid-murid daripada saya, 

seperti itu.  Jadi kayak ada sedikit 

persaingan. Jadi gimana caranya 

saya bisa mendapatkan perhatian 

juga dari murid-murid saya. 

Seperti itu. Jadi ya..sama sih hanya 

di..di..apa..di hal-hal seperti itu. 

Jadi mendapat perhatian dari 

seorang murid, karena profesi 

guru kan, seperti itu.”

“bagaimana cara Anda 

mengontrol diri agar tidak 

terlibat dalam persaingan 

tersebut?”

“biasanya ya..saya lebih..e..sering 

bertanya. kepada misal, partner 

atau guru saya. Guru apa namanya 

e..yang satu..satu mapel juga. 

Maksudnya kalo saya guru olahraga 

berarti saya harus sering 

berkonsultasi sama guru olahraga 

juga. Bagaimana caranya biar 

bisa dapet perhatian siswa saat 

mengajar. Seperti itu”

P6

“jika terdapat 

permasalahan, apakah 

Anda merencanakan jalan 

keluar dengan baik 

sebelum bertindak 

Mbak?”

“biasanya sih nggak pernah sih..” Tidak merencanakan 

jalan keluar

“terus bagaimana cara 

Anda menyelesaikan 

permasalahannya?”

“ya kalo saya sih..lebih banyak ke 

share atau bertanya sama orang-

rang yang sudah pernah, 

berpengalaman. Jadi tidak pernah 

P6
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bikin kayak list atau mikir gimana 

besoknya, tapi ya biasanya lebih 

bertanya dulu sama orang-orang 

yang mungkin, pernah memiliki 

pengalaman seperti saya”

“apakah Anda 

mempunyai teman dekat 

yang dapat membantu 

Anda dalam 

menyelesaikan 

permasalahan?”

“ada..biasanya saya cerita 

semua..”

P6

F. Emotional Focused Coping

“bagaimana tingkah laku 

Anda nih Mbak? Saat 

nyeri menstruasi?”

“biasanya ya lemes, ehh apa 

ya..kurang maksimal aja dalam 

melakukan kegiatan”

Efek nyeri 

menstruasi

“ada perubahan dalam 

aspek fisik dan 

psikologisnya nggak 

Mbak?”

“ya fisiknya ada, biasanya kan kalo 

nggak mens, biasanya ya sehat. Jadi 

cara apa ya...cara kita berlari aja 

pasti udah beda. Yang biasanya 

kalo lagi nggak dapet itu larinya 

bisa kenceng, bisa cepet, kalo lagi 

mens ya rada sedikit harus 

berhati-hati”

Efek fisik nyeri 

menstruasi

“ohh.kalo psikologisnya 

gimana Mbak?”

“psikologisnya...mungkin agak 

sedikit ini ya..ehh kepikiran, 

bingung, ya bisa dibilang stres 

juga kan karena apa namanya 

keadaannya masih terasa 

sakit..gitu kan, ndak nyaman”

Efek psikologis nyeri 

menstruasi

“bagaimana Anda menilai 

perihal tamu bulanan pada 

wanita ini Mbak?”

“ya..semua...cewek pasti merasakan 

itu. Jadi ya saya sendiri sih 

bersyukur masih bisa diberikan 

atau didatangi bulan atau mens

E2
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nya datang gitu. Jadi apalagi 

hampir setiap bulan itu datang 

atau muncul, berarti kan 

tandanya saya tu sehat. gitu”

“bagaimana cara Anda 

untuk memperoleh 

dukungan sosial ketika 

menghadapi masalah?”

“biasanya ya dukungannya ya 

dari temen deket..mungkin dari 

temen-temen basket..saat mungkin 

keliatan saya tu lagi banyak 

masalah..biasanya di temen-

temen deket seperti temen-temen 

basket, atau partner guru atau 

sodara-sodara yang memang tau 

saya sedang ada masalah”

E1

“itu cara mereka 

mendukung Mbak gimana 

Mbak?”

“biasanya sih ya paling ngajak 

bertemu...terus saya di suruh 

cerita..atau mungkin ngajak saya 

main..ngajak makan. Kalo 

temen-temen basket sih biasanya 

diajakin main basket biar lupa 

sama permasalahannya”

E3

“apakah Anda 

menghindar saat 

dihadapkan oleh 

permasalahan Mbak?”

“kalo menghindar sih endak, 

tapi..biasanya kalo saya 

tipenya..kalo ada permasalahan 

harus saat itu juga diselesaikan, 

gitu. Jadi kalo memang 

permasalahan itu bisa 

diselesaikan saat itu juga, ya 

kenapa harus menghindar, gitu”

“apakah Anda pasrah saat 

dihadapkan oleh situasi 

yang menekan?”

“e..kalo pasrahnya sendiri 

tergantung permasalahannya 

apa? Tapi lebih cenderung ke 

pasrah.”

“ohh gitu..” “ee..maksudnya kalo E5
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permasalahan itu bisa 

diselesaikan secara langsung ya 

kita selesaikan. Tapi kalo 

permasalahannya itu harus 

diselesaikan..ya mungkin tidak 

bisa hari itu juga ya biasanya 

pasrah.”

“permasalahan yang 

biasanya membuat Anda 

pasrah tu kayak gimana 

contohnya?”

“ya kalo..saya sendiri guru 

ya..biasanya permasalahan sendiri 

itu ada di..siswa, gitu. Karena tidak 

sering ketemu siswa. Jadi kalo 

memang hari itu tidak bisa 

diselesaikan ya lebih ke pasrah 

dalam menghadapi siswa itu”

Contoh 

permasalahan yang 

bersifat pasrah

“terus permasalahan yang 

tadi, yang lawannya 

pasrah, itu contonya 

kayak gimana Mbak?”

“ya contohnya..mungkin saya ada 

masalah sama siswa ya..mungkin 

ada siswa yang e..sedikit 

apa..complain masalah nilai seperti 

itu kan. Jadi mungkin saya salah 

masukin nilai atau mungkin 

anaknya sendiri tu e.. tidak terima 

saat saya te..memberi nilai ini dan 

ini. Itu saat memang 

permasalahan itu bisa 

diselesaikan saat itu, dengan 

bertemu dengan siswanya ya 

diselesaikan saat itu juga”

Contoh 

permasalahan yang 

bersifat tidak pasrah

“apakah Anda melakukan 

kegiatan keagamaan saat 

dihadapkan 

permasalahan?”

“ya..biasanya untuk berdoa 

sendiri..ya lebih saat saya 

mengalami permasalahan. Kalo 

saat tidak mengalami 

permasalahan ya berdoa seperti 

biasa”

E6
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“intensitasnya gimana 

Mbak? Saat mengahadapi 

atau saat tidak ada 

masalah itu intensitas 

berdoanya bagaimana?”

“intensitasnya ya..saat 

menghadapi..biasanya saat 

di..Muslim itu, Islam biasanya 

tahajud ya..biasanya melakukan 

tahajud kalo ada masalah. Tapi 

kalo endak ada masalah 

ya..nggak pernah sih”

“okeh..oke terimakasih 

Mbak atas waktunya, 

selamat malam”

“iya..oke..sama-sama..”
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LAMPIRAN 2

Verbatim Subjek 

Pendukung
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LAPORAN VERBATIM TRIANGULASI SUMBER

SUBJEK 1

Peneliti Sumber

A. Demografi

“selamat malam Mbak, bisakah kita 

memulai wawancaranya?”

“iya silahkan”

“berapakah umur anda?” “23 tahun”

“apakah hubungan anda dengan subjek 

saya yang pertama yaitu HL?”

“saya kerabat dekatnya HL”

“apa kegiatan HL sekarang 

sepengetahuan anda?”

“HL ini lagi cari kerja aja sih Mbak, dia ini 

habis lulus kuliah”

“oke..ada berapa jumlah anggota 

keluarga HL?”

“lima termasuk dia”

“itu tinggal di satu rumah ya?” “iya dalam satu rumah. ada sih neneknya tapi 

beda rumah”

“menurut anda bagaimana lingkungan 

tempat tinggal HL?”

“lingkungannya sih..kalo saya lihat sih..sepi ya 

mbak. Ee..jauh dari hiruk pikuk juga sih..”

“siapa sih kerabat terdekat yang paling 

mengerti HL?”

“hmm..kalo di kampus itu temen-temennya,

termasuk saya. Kalo di rumah sih dia lebih 

condong ke adek perempuannya”

B. Perasaan

“kita beralih ke masalah menstruasi nih. 

kapan pertama kali HL mengalami 

menstruasi?”

“hmm..saya kurang tau itu Mbak”

“hmmm..sepengetahuan anda kira-kira 

bekisar umur berapa Mbak?”

“mungkin SD kali ya Mbak ”

“terus saat itu sepengetahuan anda 

bagaimana HL menanggapinya?”

“yah..dia paniklah pastinya..dia nanya ke 

orangtuanya..”

“apakah HL mengalami nyeri saat 

menstruasi?”

“iya..”

“lalu berapa hari HL mengalami “kalo setiap periodenya beda-beda sih Mbak, 
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menstruasi dalam setiap periode?” karena dia pernah cerita juga dalam sebulan itu 

bisa dua kali menstruasi”

“kalo bagian tubuh HL yang terasanya 

nyeri itu mana saja ya Mbak?”

“itu bagian pinggang ke bawah”

“selain itu ada bagian tubuh lain Mbak?” “ehmm enggak sih, bagian perut..bagian 

bawah perut gitu”

“itu nyeri nya kapan aja Mbak?” “2-3 hari saat menstruasi”

“apa reaksi HL saat menstruasi?” “waktu nyeri sih ya dia itu..gelisah sendiri gitu 

loh Mbak, merasa kesakitan, terus hawanya ya 

nggak enak aja. Badmood gitu Mbak”

C. Pendapat

“sepengetahuan anda, apakah HL 

mengalami perbedaan dalam melakukan 

aktivitas keseharian saat nyeri 

menstruasi”

“gimana Mbak ulangin hehhe...”

“HL tu mengalami perbedaan aktivitas 

nggak Mbak, saat nyeri menstruasi sama 

saat tidak menstruasi”

“kalo aktivitas dia emang lebih..kalo lagi..nyeri 

dia lebih pasif ya..karena dia lebih ehmm 

sering tidur untuk ngilangin rasa sakitnya itu”

“tapi kesehariannya bagaimana Mbak? 

Saat nggak nyeri?”

“kalo nggak nyeri dia biasa aja sih”

“bisa melakukan aktivitas gitu ya?” “bisa..sebenernya kalo lagi nyeri pun bisa 

melakukan aktivitas..cuman ya..jadi badmood

aja gitu ya. Jadi yaa agak, kalo melakukan 

aktivitas ya agak nggak enak juga gitu 

bawaannya. Tapi bisa sebenernya”

D. Problem Focused Coping

“terus saat itu apakah HL melakukan 

tindakan secara langsung untuk 

meredakan nyeri tersebut?”

“kalo tindakan langsungnya sih, ya paling 

tidur..tidur dengan posisinya..ya apasih 

ya..me..me apasih..merangkul, jadi kayak 

apasih kayak menekuk badan agar meringkan 

rasa sakitnya gitu loh Mbak.”

“terus ada lagi?” “ya dia lebih ke tidur sih, kalo enggak ya 

itu..minum-minuman yang dingin, dia suka
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minuman dingin. gitu”

“terus ada lagi Mbak?” “mungkin itu sih, dia sering minta tolong 

adiknya untuk ngolesin minyak ke bagian yang 

sakit gitu buat dipijet”

“kita beralih ke masalah yang sering 

dihadapi HL ini Mbak. Apasih masalah 

terbesar dalam hidup HL?”

“masalah terbesar yang sekarang ya?”

“yang pernah dialami” “oh..yang pernah dialami, ehmm..mungkin 

dulu pernah putus pacar, kalo kepanitian juga 

pernah sih Mbak, karena saya juga pernah 

satu..kerjaan sama dia juga. Jadi banyak sih, 

mungkin banyak juga yang dia 

ituh..masalahnya yang terbesar juga banyak”

“sering cerita gitu mungkin?” “he eh..”

“terus saat itu, startegi yang HL ambil 

untuk bertindak itu bagaimana?”

“dia lebih memikirkan dulu sih Mbak, jadi 

nggak langsung ambil tindakan tapi dipikirin 

dulu mateng-mateng. Terus dari pemikirannya 

dia itu, dia itu sharing ke temen-temen, 

enaknya gimana nih kalo aku melakukan ini, 

kayak gitu”

“apakah HL dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi tanpa 

bantuan orang lain?”

“ada waktunya dia juga bisa sih...”

“kayak gimana Mbak contohnya?” “ya misalnya permasalahannya terlalu pribadi 

banget, dan dia menganggap Cuma itu..Cuma 

dia aja yang bisa selesaikan ya dia selesaikan 

sendiri gitu baru setelah, setelah dia selesaikan 

sendiri dia cerita ke kita, kalo dia habis ada 

masalah gini gini gini..jadi kita ya kadang, 

cuman jadi pendengar yang apasih..yang 

nemenin dia aja gitu loh.”

“terus masalah yang sedang dihadapi HL 

akhir-akhir ini tu gimana sih Mbak?”

“dia lagi gencar itu..apasih..jadi kayak 

ngelamar kerja di banyak perusahaan, jadi lagi 
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cari-cari kerja”

“apakah HL pernah terlibat dalam 

persaingan Mbak?”

“ehem..persaingan pernah..dalam oraganisasi 

pernah.., dia pernah cerita juga sih.”

“itu kayak gimana Mbak?” “jadi ya kayak ada..atasan dia itu 

yang..me..me..apasih namanya..nggak seneng 

sama kerjaan sama cara kerjanya dia gitu”

“terus cara HL mengotrol diri agar tidak 

terlibat dalam persaingan itu gimana?”

“dia sih..lebih diem ya..tapi kalo posisinya 

udah..udah..kepepet banget dia lebih ngomong 

gitu loh. Baru blak-blakan ngomongnya, tapi 

sebisa mungkin sih dia pendam dulu”

“kalo terdapat permasalahan nih Mbak, 

apakah HL dapat merencanakan dengan 

baik jalan keluar sebelum bertindak?”

“iya..karena dia kan bener-bener perhitungan 

banget sih orangnya. Jadi diperhitungin 

banget.”

“kayak gimana Mbak contohnya?” “ya jadi dia, semua yang dia lakuin tu dipikirin 

bener-bener gitu loh, jadi nggak cuman yang 

karena emosi sesaat gitu loh”

“apakah HL mempunyai teman dekat 

yang dapat membantunya dalam 

menyelesaikan masalah?”

“iya ada..terutama adeknya sih. Ya kita kan 

juga punya geng-geng gitu Mbak hehhe....”

E. Emotional Focused Coping

“sepengetahuan anda bagiamana tingkah 

laku HL saat nyeri menstruasi?”

“tingkah lakunya ya hehhee...”

“ada perubahan gitu nggak Mbak dalam 

aspek fisik dan psikologisnya?”

“kalo psikologis dia sih lebih sering badmood

kadang nggak beraturan lah..pokokmen. kalo 

dari fisik tuh sering timbul jerawat, ya gitu aja 

Mbak”

“bagaimana HL menilai perihal tamu 

bulanan pada wanita ini?”

“ehmm menanggapinya ya? Ya kayak wanita-

wanita biasanya aja sih Mbak. Ya normal 

karena kan wanita setiap hari ada siklusnya. 

Cuman dia kadang heran, sebulan bisa 2 kali 

menstruasi dan itu pun dalam sekalinya 

menstruasi itu jangka waktunya tu panjang gitu 

loh. Jadi misalnya baru seminggu udah selesai 
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menstruasi, masih menstruasi lagi. Nah itu dia 

itu binggung gitu sama keadaan dirinya sendiri 

gitu juga”

“bagaimana cara HL untuk memperoleh 

dukungan sosial ketika menghadapi 

masalah?”

“dia..sering ngajak kita pergi..ya kumpul lah, 

buat nongkrong-nongkrong buat ngilangin 

penat gitu sih.”

“apakah HL menghindar saat 

dihadapkan permasalahan?”

“menghindar ya..kadang sih iya..tergantung 

jenis masalahnya juga sih ya Mbak”

“kalo menghindar tu kayak 

permasalahan yang kayak gimana 

Mbak?”

“ehmm kalo menghindar ya..itu kayak 

misalnya dia lagi punya problem sama orang-

orang yang nggak..agak asing buat dia gitu loh 

jadi dia condong untuk menghindar, tapi kalo 

punya problem sama temen-temen deket dia 

emang langsung ngomong ke orangnya”

“apakah HL pasrah saat dihadapkan oleh 

situasi yang menekan?”

“pasrah..ehmm nggak juga sih kadang dia juga 

menghadapinya sih. Cuman kalo emang kalo 

mentok aja dia lebih pasrah aja, lebih 

ngencengin ibadahnya”

“oh gitu, apakah HL melakukan 

kegiatan keagamaan saat dihadapkan 

oleh permasalahan?”

“ya..”

“untuk keseharian bagiamana Mbk” “untuk keseharian iya sih, saling mengingatkan 

misalnya e..waktunya sholat ya sholat, kalo dia 

juga rajin juga sih puasa senen kemis”

“tapi kalo ada masalah gimana? Untuk 

melakukan kegiatan keagamaan ini?”

“ehmm kurang tau juga sih detailnya, Cuma 

ada sih perubahan”

“Mbak kita balik ke masalah keluarga 

nih Mbak, menurut Mbak lingkungan 

keluarga HL itu gimana sih Mbak? 

Apakah ada persaingan di lingkungan 

keluarga HL?”

“kalo yang saya tau, dia itu pernah cerita ada 

kayak..kayak apasih, kayak perbedaan gitu loh. 

Misalnya dia kan punya adek, orangtuanya 

agak pilih kasih gitu. Jadi dia kan anak 

pertama, dia emang orangnya mandiri sih. Nah 

adeknya yang kedua emang nakal gitu loh, tapi 

jadi anak kesayangan kayaknya sih gitu. Jadi 
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dia emang di keluarga dia emang lebih deket 

sama adeknya yang kecil, yang cewek, bahkan 

kalo saya main ke rumahnya pun, dia jarang 

berkomunikasi sama orangtua. Lebih..lebih 

adeknya jadi saya juga lebih mainnya ke 

adeknya karena emang adeknya lebih deket 

sama dia gitu sih.”

“terus cara HL menghadapi situasi 

dalam rumah itu gimana Mbak?”

“HL sih soalnya tertutup ya Mbak ya, jadi kalo 

udah di kamar tu udah di kamar aja ngunci 

pintu gitu. Jadi kalo dia ada masalah, dia lebih 

seringnya keluar. Kalo emang itu situasinya di 

rumah, di lebih sering keluar sama adeknya. 

Tapi kalo enggak sih, misalnya dia lebih main 

sama adeknya. Jadi emang dia lebih menjauh 

dari situasi rumah sih”

“oke terimakasih atas waktunya Mbak, 

selamat malam”

“iya malam..”
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LAPORAN VERBATIM TRIANGULASI SUMBER

SUBJEK 2

Peneliti Sumber

A. Demografi

“selamat sore bisakah kita memulai 

wawancaranya?”

“iya bisa”

“berapakah umur anda?” “22”

“apakah hubungan anda dengan subjek 

saya yang kedua yaitu YW?”

“iya saya sebagai sahabatnya”

“berapa jumlah anggota keluarga YW?” “sebenernya e ada kakaknya satu adeknya satu 

ada mamahnya, tapi di rumahnya itu juga ada 

pembantunya satu dan anaknya, begitu”

“oke..kalo ayahnya” “ayahnya sudah meninggal”

“bagaimana lingkungan tempat YW 

sekarang? Kondisinya bagaimana?”

“kalo kondisi di sekitar rumahnya, ehm mungkin 

saya tidak terlalu tahu, tapi karena itu 

perkampungan ya jadi orang-orangnya tu masih 

kolot-kolot gitu ya. Mungkin antara subjek YW 

ini dengan tetangganya tidak begitu dekat, begitu”

B. Perasaan

“sepengetahuan anda, kapan sih YW 

mengalami menstruasi?”

“mungkin sekitar SMP ya dia mengalami 

menstruasi”

“terus saat itu YW menanggapinya 

bagaimana”

“waktu SMP itu ya? Waktu pertamakali 

mengalami menstruasi itu YW mengalami sakit di 

bagian perut dan punggungnya. Terus ketika hari 

pertama, kalo nggak salah YW sempat ijin untuk 

pulang ke rumah. karena nggak kuat gitu kan 

merasakan sakitnya, terus dia pulang ke rumah.”

“berarti apakah YW mengalami nyeri 

menstruasi?”

“iya...”

“lalu berapa hari YW mengalami nyeri 

nya itu?”

“kalo nyerinya sendiri itu biasanya hari pertama 

dan hari kedua saja biasanya seperti itu, e..untuk 
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selanjutnya tidak begitu parah seperti itu”

“kalo setiap periode berapa kali 

mengalami menstruasi?”

“setiap periode maksudnya setiap bulan gitu? 

Sebulan sekali biasanya”

“itu berapa hari biasanya?” “biasanya sekitar lima hari”

“kalo reaksinya YW saat dilanda nyeri 

menstruasi bagaimana?”

“ehmm itu bagaimana biasanya? Untuk 

lingkungan di rumah atau di kampus?”

“ya di rumah dan di kampus, 

sepengetahuan Mbak bagaimana?”

“ya..jadi kalo seperti yang saya bilang tadi, YW 

kalo di awal menstruasi pasti sangat kesakitan di 

bagian perut dan bagian punggung dan itu 

sakitnya menjalar sampe ke kaki-kaki. Nah 

biasanya kalo di kampus itu dia mesti bolak-balik 

kamar mandi karena sakit banget, tapi kalo di 

rumah mungkin bisa disiasati dengan tiduran dia 

bisa dengan tidur seperti itu”

C. Pendapat

“terus ada perubahan dalam melakukan 

aktifitas saat dilanda nyeri menstruasi?”

“ya..pasti, dia kan jadi lebih menghindari banyak 

kegiatan, menghindari..lebih suka di rumah, lebih 

suka tidur aja di rumah daripada harus pergi 

dengan teman-teman kuliah, seperti itu”

“terus selain itu ada tindakan langsung 

untuk meredakan nyeri?”

“hmm kalo di kampus itu enggak..karena terbatas 

gitu nggak ada obat atau apa gitu ya dan nggak 

bisa tidur juga. Tapi kalo di rumah YW itu dibuat 

tidur atau kalo emang parah gitu YW itu minum 

sejenis (menyebut nama merk minuman) seperti 

itu”

“kita beralih ke masalah terbesar nih 

Mbak, masalah terbesar YW itu kira-kira 

apa?”

“masalah terbesar hmm..mungkin ee..pengalaman 

masa lalunya itu, ya kita tau sendiri ayah YW 

sudah meninggal gitu dan di saat itu selang dari 

beberapa bulan kemudian kalo nggak salah itu 

kakanya kecelakaan, nah itu ada dua moment 

yang datangnya beruntutan seperti itu nah itu 

mungkin yang membuat YW agak drop seperti 

itu”
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“terus saat itu strategi yang YW ambil 

untu bertindak tu bagaimana?”

“startegi gimana nih?”

“strategi untuk menyelesaikan masalah” “YW itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, 

biasanya seperti itu, cuman kalo ada masalah itu 

biasanya dia nggak tahan kalo nggak ngomong 

sama sahabantnya kayak gitu, nggak tahan kalo 

nggak cerita seperti itu, walaupun sahabatnya 

Cuma bisa ndengerin tapi setidaknya itu bisa 

membuat dia lega. Nah kayak gitu, dia bisa 

menyelesaikan sendiri, mungkin coping secara 

emosi, sepertinya kayak gitu”

“terus YW bisa menghadapi masalah 

tanpa bantuan orang lain nggak sih?”

“iya saya yakin kalo sebenernya YW itu bisa 

menyelesaikan masalah, hanya saja dia itu 

membutuhkan support dari orang-orang 

terdekatnya. Seperti itu”

“kalo saat ini sepengetahuan anda, 

masalah yang sedang dihadapi YW itu 

seperti apa?”

“kalo untuk sekarang mungkin masalah seputar 

kuliahnya..mungkin seperti itu..ya mungkin 

seputar itu saja sih yang saya tau.”

“terus cara YW untuk menyelesaikan 

masalah bagaimana?”

“hmmm caranya..sebenernya YW ini bisa 

menghadapi masalahnya lagsung, tapi tipenya 

YW kan bukan orang yang responsive, jadi begitu 

ada masalah dia langsung tek..bantah gitu kan 

juga enggak, kalo ada masalah disimpen dulu 

sama dia, disimpen dulu kalo misal dia bisa 

hadapi sendiri hadapi sendiri, 

kalo enggak dia minta pertimbangan yang lain, 

gimana nih gimana..gini..gini..gini..terus kalo 

sudah ketemu solusinya, nah baru diselesaikan 

gitu masalah itu, kayak gitu”

“sepengetahuan anda nih Mbak, apakah 

YW pernah terlibat dalam persaingan?”

“hmm ya..pasti, pasti pernah lah..”

“contoh persaingan yang pernah dialami 

YW tu seperti apa?”

“ehmm..simple aja misalnya waktu kuliah gitu 

kan pasti ada persaingan antar teman misalnya di 
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satu..ya bukan di teman-teman deketnya tapi di 

satu kelas gitu kan ada yang pinter di apa..pinter 

di mata kuliah apa..nah itu biasanya kayak apa 

ya..seolah-olah YW merasa tersaingin, 

cuman..bagusnya dia, malah jadi motivasi ke dia. 

Jadi kalo ada saingan ya apa..lebih dari dia, dia 

jadi lebih termotivasi seperti itu dan di lingkungan 

keluarganya pun juga pasti ada persaingan, 

misalnya antara dia dan kakaknya. Kakaknya kan 

dulu juga e..di fakultas lain memang, cuman 

dikenal sebagai mahasiswa yang pinter seperti itu 

yang memang semua orang sudah tau, mengagumi 

kakaknya ini karena pinter di bidangnya, nah itu 

juga pasti membuat beban sendiri buat YW. Itu 

kan kayak seolah-olah apa ya..kakaku 

dibanggakan seperti ini ini..masak aku 

enggak..bisa dibanggakan..nah bagusnya dia 

seperti yang aku bilang tadi ini sepeti motivasi 

buat dia, karena tiap orang pasti punya kelemahan 

dan kelebihan masih-masing. Gitu.”

“terus dengan peraingan tersebut, cara 

YW agar bisa mengontrol diri untuk tidak 

terlibat dalam persaingan itu gimana?”

“nah itu seperti yang tadi saya bilang, untungnya 

YW kalo melihat persaingan itu seperti 

termotivasi buat dia gitu loh, jadi itu sebenernya 

nggak terlalu menjadi buat buat dia, aku nggak 

bersaing itu enggak..cuman itu motivasi dia untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Kan 

malah bagus seperti itu”

“kalo dihadapkan permasalahan nih 

Mbak, YW tu bisa merencanakan jalan 

keluar yang baik sebelum bertindak?”

“ehh iya..kadang-kadang iya..kadang-kadang 

enggak..namanya juga cewek gitu kan, ya 

biasanya yang lebih di unggulin itu perasaan dulu 

lah gitu. Jadi kalo ada permasalahan apa ya 

dia..bertindak dulu terus beberapa saat kemudian 

dia itu berfikir ngapa ya aku seperti ini kayak gitu. 
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Tapi kadang-kadang dia diem dulu, dia mikir dulu 

apa ini, lalu dilakukan”

“apakah YW mempunyai teman dekat 

yang dapat membantuntya dalam 

menyelesaikan masalah?”

“ya..ada”

D. Emotional Focused Coping

“terus tingkah laku saat nyeri menstruasi 

bagaimana? Adakah perbedaan dalam 

aspek fisik dan psikologisnya?”

“iyaa ada..kalo misalnya dari fisiknya mungkin. 

Kalo jerawat itu pasti..karena kan wanita kalo 

menstruasi banyak seperti itu, tapi untuk bentuk 

fisiknya lagi mungkin untuk keringetnya, YW 

lebih banyak gitu, mukanya juga lebih kusem gitu. 

Kalo dari psikologisnya mungkin jadi diem, terus 

jadi ngambekan, kalo misalnya ada kita lagi 

ngobrol gitu, misalnya lagi bareng-bareng kita 

ngobrol apa gitu, ada sesuatu yang kayak sedikit 

menyinggung dia itu biasanya jadi kayak diem, 

lebih diem gitu. Biasanya kayak gitu.”

“terus YW menilai perihal tamu bulanan 

pada wanita ini gimana sih?”

“hm..sepertinya dulu pernah bilang kalo YW itu 

merasa tersiksa gitu dengan adanya mens, karena 

setiap ada mens pasti dia kesakitan gitu, ya begitu 

dia pasti mengeluh kalo lagi sakit”

“cara YW memperoleh dukungan sosial 

ketika menghadapi masalah itu gimana?”

“ketika dihadapi masalah yang biasa dia lakukan 

biasanya diam dulu, setelah itu begitu dia nggak 

tahan langsung bbm.. entah bbm entah sms atau 

telfon sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya 

mungkin nggak Cuma saya, tapi dia punya orang 

yang bisa dipercaya gitu untuk menceritakan 

masalah nya seperti apa begini-begini, walaupun 

hanya..hanya..sahabatnya mendengarkan saja dan 

ngasi sarannya dikit-dikit, setidaknya itu sudah 

membuat YW sangat lega..”

“apakah YW menghindar saat dihadapkan 

permasalahan Mbak?”

“ehh..kalo saya lihat itu, YW tu tipe orang yang 

sering defend, defend atas masalahnya. Makanya 
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dia itu defend defend defend terus..mempengaruhi 

pikirannya, kalo udah capek dia tidur. Ya kayak 

gitu”

“apakah YW pasrah saat dihadapkan 

situasi yang menekan”

“iya..”

“apakah YW melakukan kegiatan 

keagamaan saat dihadapkan oleh 

permasalahan?”

“ya..pasti ketika ada masalah pasti dia doa”

“untuk kesehariannya?” “untuk kesehariannya maksudnya?”

“YW sering berdoa atau hanya saat ada 

masalah saja?”

“untuk keseharian dia emang sering berdoa, tapi 

kalo ada masalah dia jadi lebih intens berdoa 

untuk menguatkan batinnya dia aja gitu loh.”

“oke..terimakasih Mbak atas waktunya. 

Selamat sore..”

“iya..sore..”
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LAPORAN VERBATIM TRIANGULASI SUMBER

SUBJEK 3

Peneliti Sumber

A. Demografi

“selamat malam, bisakah kita memulai 

wawancaranya?”

“selamat malam Mbak, iya silahkan”

“berapakah umur anda?” “umur saya, 21 tahun Mbak”

“apakah hubungan anda dengan subjek 

saya yang ketiga yaitu PB?”

“hmm saya sebagai pacaranya”

“apa kegiatan PB sekarang?” “dia seharinya bekerja Mbak”

“bekerja dimana ya? Dan sebagai apa?” “bekerjanya di (menyebut nama tempat kerja 

subjek) di bagian personalia HRD”

“sepengetahuan anda bagaimana 

lingkungan tempat kerja PB?”

“hmm setau saya katanya temen kerjanya baik-

baik, ramah-ramah, suka membantu. 

Saat..saat..saat..tidak kerja mereka saling 

membantu saling ngobrol, tapi saat waktunya 

kerja mereka fokus, jadi disipilin juga, gitu 

Mbak”

“ada berapa jumlah keluarga PB?” “hmm lima..”

“lalu bagaimana lingkungan tempat 

tinggal nya PB?”

“hmmm ya seperti lingkungan yang 

senormalnya”

“normal bagaimana ya?” “yahh ehh normal, maksudnya ya 

masyaraktnya baik, ramah, ya suka bergaul 

dengan masyarakatnya gitu lah Mbak”

“siapa kerabat terdekat yang paling 

mengerti PB Mas?”

“ehmm ada temen-temennya, ada keluarganya 

ada saya sendiri juga, banyak Mbak”

B. Perasaan

“kit beralih ke masalah menstruasi nih 

Mas, kapan sih PB mengalami 

menstruasi?”

“waktu kelas 6 SD”

“lalu bagaimana PB menanggapinya?” “ehmm menanggapinya waktu itu mungkin 
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kaget, tapi setelah itu ya biasa-biasa saja”

“apakah PB mengalami nyeri saat 

menstruasi?”

“tidak Mbak”

“berapa hari dalam setiap periode PB 

mengalami menstruasi Mas?”

“kurang lebih seminggu Mbak”

“apa reaksi PB saat menstruasi?” “reaksinya tidak berubah banyak Mbak, Cuma 

mungkin ya bisa jadi sedikit-sedikit ya tapi itu 

normal lah wajar”

C. Pendapat

“apakah PB mengalami perbedaan dalam 

melakukan aktifitas keseharian saat 

menstruasi?”

“ehmm kayaknya enggak Mbak, soalnya kan 

nyeri enggak, perubahan sikap juga tidak 

terlalu mencolok. Jadi semuanya sih normal-

normal saja. Ya paling agak capek sedikit, 

agak mood-mood sedikit, tapi ya itu sedikitlah 

sisanya biasa saja”

D. Problem Focused Coping

“okeh..kita beralih ke masalah keseharian 

nih Mas, apasih masalah terbesar yang 

pernah dialami PB?”

“e..masalah mungkin nggak ada yang terlalu 

mencolok, tapi ya masalah kerjaan”

“itu gimana Mas contohnya?” “ehmm masalah kerjaan ya mungkin, semakin 

kesini semakin sibuk, semakin banyak agenda 

kegiatan kesana kemari, mondar-mandir..ya 

seputar itu lah Mbak”

“terus strategi yang diambil PB untuk 

bertindak bagaiman?”

“kalo dia sih dia langsung..dia langsung.. dia 

langsung ya dikerjakan dengan cepat. Jadi ya 

mungkin, kerja ada ini langsung diselesaiin, 

ada rapat ikut, tugas-tugas..minggu depan ya 

dicicil. Ya gitu-gitu lah Mbak”

“apakah PB dapat menyelesaikan masalah 

yang dihadapi tanpa bantuan orang lain 

Mas? contohnya kayak gimana nih?”

“ehmm bisa..ya bisa..contohnya ya tadi 

masalah kerjaan, dia cari solusi sendiri..ya kalo 

nggak bisa dia minta bantuan temennya, 

bantuan siapa, ya mungkin gitu-gitu”

“oke..untuk keseharian, masalah PB saat “masalah percintaan mungkin Mbak hehhe..”
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ini apa ya Mas selain di kantor itu?”

“oh bagaiman itu ceritanya Mas?” “ehh, mungkin karena pengaruh stress kerjaan 

mungkin berpengaruh ke situ, mungkin loh..”

“ohh gitu..jadi ada perselisihan gitu? Atau 

bagaimana?”

“ya.. kurang lebih seperti itu lah..”

“terus cara PB menyelesaikan masalah ini 

gimana?”

“ya..caranya ya..apaya..dia lebih sering banyak 

diemnya. Paling apa ya..curhat-curhat ke 

temennya gitu”

“kalo ada permasalahan dengan anda 

begitu, tapi kalo ada permasalahan dengan 

orang lain atau mungkin dengan rekan 

kantor, itu cara penyelesaian masalahnya 

bagaimana ya?”

“kalo ada masalah ya biasanya kalo ada 

masalah ya..misalnya dia ada masalah dengan 

orang lain gitu misalnya sama bu siapa..ya dia 

konsultasi dulu sama temen-temen yang lain, 

ibunya ini gimana, terus cara ngomongnya 

gimana, ya intinya curhat dulu sama orang 

lain, terus baru mungkin ngomong ke orang 

nya langsung gitu solusinya”

“apakah PB pernah terlibat dalam 

persaingan Mas?”

“mungkin pernah..”

“itu contohnya kayak gimana?” “persaingan mungkin..oh itu persaingan waktu 

melamar pekerjaan”

“itu gimana Mas?” “ehmm oh kan itu katanya waktu itu yang 

ndaftar ada 4 orang, dengan latar belakang 

berbeda-beda, pengalaman berbeda-beda, yang 

sama lulusan baru, atau pernah pengalaman 

kerja. Ya itu contoh persaingan yang pernah 

dia alami”

“lalu bagaimana cara PB mengontrol diri 

agar tidak terlibat dalam persaingan?”

“ya dia..hanya melakukan apa yang harus dia 

lakukan, maksudnya..wawancara ya 

wawancara..dikasi pertanyaan ya njawab 

seperti itu, ndak ada istilah nya kayak njatuhin 

lawan, nggak ada, ya yang apa yang harus dia 

lakukan ya dilakukan, gitu.”

“kalo terdapat permasalahan nih Mas, “hmm kayaknya iya..”
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apakah PB dapat merencanakan jalan 

keluar dengan baik sebelum bertindak?”

“gimana nih contohnya?” “ehmm..kayak seperti yang saya bilang tadi dia 

kayak curhat dulu, cari informasi dulu ke 

temennya, ke keluarganya..terus minta 

apa..pandangan-pandangan..solusi-solusi. 

Terus dia mbuat rencana gitu, kayak 

masalahnya apa kek, masalah ini solusinya ini. 

Masalah yang lain, solusinya yang lain, gitu 

Mbak.”

“oke..apakah PB mempunyai teman dekat 

yang dapat membantunya dalam 

menyelesaikan masalah?”

“ohh ada Mbak banyak sekali, ada kakaknya 

cowok sama cewek usil sekali orangnya 

hehhee”

E. Emotional Focused Coping

“bagaimana tingkah laku PB saat 

menstruasi Mas? apakah ada perubahan 

dalam aspek fisik dan psikologis?”

“ehmm tidak ada Mbak, semua normal seperti 

biasa”

“bagaimana PB menilai perihal tamu 

bulanan pada wanita ini Mas?”

“gimana Mbak?”

“cara PB menanggapi menstruasi ini 

bagaimana?”

“menanggapinya ya..dijalani saja, kan memang 

sudah..sudah waktunya..sudah periodenya ya 

dijalani saja”

“bagaimana cara PB untuk mendapatkan 

dukungan sosial ketika menghadapi 

masalah?”

“biasanya dia itu curhat, kalo nggak sama 

temennya, sama saya atau sama adeknya..ya 

temennya kan banyak ya curhat, lewat bbm, 

line..ya dari situ dia dapet motivasi, solusi, 

rencana untuk masalah-masalahnya.”

“apakah PB menghindar saat dihadapkan 

permasalahan?”

“e..tidak Mbak”

“apakah PB pasrah saat dihadapkan oleh 

situasi yang menekan”

“setengah pasrah setengah enggak hehhee..”

“itu contohnya kayak gimana?” “e ya gimana ya..maksude, maksunya dia bisa 

menyelesaikan masalah dengan cepat tapi 
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kadang ada masalah lain, ya gitu lah 

maksudnya..ya biasalah cewe biasanya labil 

gitu emosinya, ya gitu”

“Mas kita balik ke pertanyaan tadi nih 

Mas, kan tadi Mas bilang PB tidak 

menghindar saat dihadapkan oleh 

permasalahan. Nah itu contoh kejadiannya 

kayak gimana sih Mas?”

“contoh kejadian hmm..kalo waktu itu dia 

pernah cerita waktu di kantor, dia ketemu ibu 

siapa..ibu A gitu, dia dia mikirnya kok ibu A 

ini gimana gitu..kok sinis-sinis gimana gitu. Ya 

terus akhirnya dia tanya-tanya ke temen-

temennya..ibunya kayak gimana..kok sama 

saya kayak gini..kira-kira saya harus bersikap 

seperti apa..nah si PB itu kayak gitu.”

“apakah PB melakukan kegiatan 

keagamaan saat dihadapkan 

permasalahan?”

“iya...”

“untuk kesehariannya Mas? apakah PB 

rutin berdoa atau hanya ketika ada 

masalah saja atau bagaiman?”

“iya rutin berdoa..”

“oke terimakasih atas waktunya Mas, 

selamat malam”

“iya Mbak sama-sama..selamat malam”
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LAPORAN VERBATIM TRIANGULASI SUMBER

SUBJEK 4

Peneliti Sumber

A. Demografi

“selamat sore, bisakah kita memulai 

wawancaranya?”

“iya..”

“berapakah umur anda Mbak?” “21 tahun Mbak”

“apakah hubungan anda dengan subjek 

saya yang keempat yaitu TI?”

“ya..teman dekat”

“sepengetahuan anda, apa kegiatan 

yang sedang dilakukan TI sekarang?”

“yang dilakukan TI sekarang itu..magang di 

tempat apa itu namanya kayak cat-cat itu 

sama skripsi”

“kalo lingkungan tempat kerja TI 

gimana?”

“lingkungan..maksudnya yang kayak gimana 

Mbak?”

“lingkungan fisik nya tu gimana 

sepengetahuan anda?”

“ee kalo lingkungan gitu saya kurang tau ya 

Mbak, ya saya diceritain kayak tempat cat 

gitu. Lingkungannya itu lagi merintis gitu, 

lagi mbuat sistem..sistem HR”

“TI kan juga kos disini, sepengetahuan 

anda lingkungan kos TI bagaimana 

Mbak?”

“kalo di lingkungan kos nya sendiri itu..itu 

lingkungan kos nya sendiri atau sama dia?”

“iya lingkungan kos dan hubungan TI 

dengan teman-teman kosan”

“orang-orang nya juga maksudnya ee..TI ini 

juga bisa berbaur dengan temen-temennya 

juga, maksudnya saat dilihat TI menyapa 

temennya dan ngobrol-ngobro juga”

“ada berapa jumlah anggota keluarga 

TI?”

“anggota keluarga ada 5, bapak ibu, kakak 

cowok satu adek cewek satu sama TI sendiri 

jadi 5”

“sepengetahuan anda nih Mbak, 

bagaimana lingkungan tempat tinggal 

TI di rumahnya yang di Bekasi?”

“di Bekasi ya belum pernah ke sana sih. Tapi 

kalo liat dari foto-fotonya dia sering cerita, 

itu keliatan harmonis banget gitu loh. Dia 
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sering cerita sama orangtua nya, sama 

kakaknya gitu.”

“terus kegiatan TI saat di rumah apa 

Mbak?”

“kalo di rumah itu tu dia orangnya tu nggak 

bisa diem ya, sering mbantu orangtua nya 

juga, kan orangtua nya kerja di property 

kayak gitu”

“siapa sih kerabat terdekat yang paling 

mengerti TI?”

“menurut saya sih ada banyak sebenernya, ya 

yang paling deket sih, ya yang paling sering 

diajak ngomong sih ada aku, teruss ada 

(menyebut nama teman lainnya) temen cowo 

yang deket juga”

B. Perasaan

“kita beralih ke masalah menstruasi 

nih Mbak”

“iya...”

“sepengetahuan anda, kapan sih TI 

pertama kalai mengalami menstruasi?”

“hmm kalo nggak salah waktu itu akhir..mau 

SD ke SMP gitu”

“terus saat itu cara TI menaggapinya 

bagaimana Mbak?”

“mungkin saat itu dia kaget gitu ya saat 

menstruasi, terus cerita sama ibu nya”

“apakah TI mengalami nyeri saat 

menstruasi?”

“kalo nyeri sih..aku nggak pernah keliatan 

kalo dia nyeri, biasa aja”

“berapa kali TI mengalami menstruasi 

dalam setiap periode?”

“mungkin sekitar 5-6 hari”

“apa reaksi TI saat menstruasi?” “reaksinya..kalo dia antara menstruasi dan 

nggak menstruasi keliatannya sama aja sih

Mbak nggak keliatan perbedaan gitu.”

C. Pendapat

“terus TI bisa menjalankan aktifitas 

keseharian gitu Mbak? Apakah TI 

mengalami perbedaan dalam 

menjalankan aktifitas keseharian saat 

menstruasi?”

“tentu tidak, kan biasa aja ya..dia tetep bisa 

beraktifitas seperti biasanya, ya 

kuliah..kuliah nggak terlihat kayak gimana 

ya..stress gitu nggak gimana-gimana, skripsi 

juga nggak keliatan kalo dia lagi menstruasi, 

jadi budrek kayak gitu enggak..enggak 
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keliatan gitu Mbak”

D. Problem Focused Coping

“kita beralih ke masalah terbesar yang 

pernah dialami TI nih Mbak. Apasih 

masalah terbesar yang pernah dialami 

TI sepengetahuan anda?”

“sepengetahuan saya dan saya tau banget 

hehe..dia sampe sekarang pacaran belum 

direstui..karena beda suku..”

“berkaitan dengan hal itu, bagaimana 

startegi yang TI ambil untuk 

bertindak?”

“kalo strategi yang aku tau sih sementara, dia 

sering sharing gitu sama temen-temennya, 

maksudnya ya butuh apa ya kayak wejangan-

wejangan gitu..maksudnya.. dia harus 

gimana..sama pacarnya sama 

calon..maksudnya belum calon juga sih 

ehhe..maksudnya sama pihak orangtua 

pacarnya itu gimana dan dia baru cerita dan 

sharing gitu tapi ya sementara dia juga 

melakukan gitu dari sharing-sharing sama 

temen-temennya”

“ada usaha-usaha nggak Mbak 

berkaitan dengan hal ini?”

“usaha-usahanya tu..e..banyak sih..kemaren 

sempet kan papahnya dari pacarnya sempet 

nggak ada gitu. Terus dia..menunjukan etikat 

baiknya dengan dia emang 

e..mengunjungi..e..layat ke orangtua nya itu”

“apakah TI dapat menyelesaikan 

masalah yang dihadapi tanpa bantuan 

orang lain?”

“e...kadang bisa kadang enggak..kalo aku 

liat, maksudnya kadang bisa kadang nggak 

e..kenapa kadang enggak dia terkadang 

masih sering bingung juga gitu loh, 

maksudnya e..sering tanyatanya. Kadang iya, 

kadang enggak, kadang ya dia menyelesaikan 

itu sendiri gitu loh, ya maksudnya dengan dia 

menyelesaikan sendiri, dia cerita-cerita ke 

temen-temennya”

“kalo masalah keseharian yang sering 

dialami TI tu apa sih Mbak? Mungkin

“kalo masalah itu maksudnya gak begitu 

kelihatan ya, dia menikmati apa..apa yang 
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masalah di pekerjaannya atau di 

kuliahnya?”

dilakukannya sama kuliahnya sama 

pekerjaannya, jadi dia ya menganggap segala 

sesuatunya itu pelajaran untuk dia”

“sepengetahuan anda nih Mbak, 

apakah TI pernah terlibat dalam 

persaingan?”

“terlibat dalam persaingan 

sih..nggak..maksudnya dia nggak ada. Ya 

persaingannya, persaingan sehat. Kayak 

misalnya ipk kayak gitu, dia sering curhat 

sama temen-temennya. Wah ip ku segini, ya 

berarti kita harus bareng-bareng, biar sama-

sama naik gitu loh”

“terus kalo misalnya TI terlibat dalam 

persaingan, cara TI agar tidak terlibat 

dalam persaingan itu gimana Mbak?”

“agar tidak terlibat dalam persaingan..ya..dia 

selalu, maksudnya e..apa ya..pikirannya tu 

positif gitu loh Mbak, nggak..bukan ini 

persaingan yang kayak gitu tapi dia tu 

menikmati saja apa yang dijalani, dia nggak 

menganggap persaingan yang besar, yang 

penting tu dia menganggap bahwa kayaknya 

tu itu pelajaran buat dia..pribadi”

“kalo ada permasalahan, apakah TI 

dapat menyelesaikan jalan keluar 

dengan baik sebelum bertindak?”

“sering banget maksudnya..sering banget 

maskdunya..ee..sebelum bertindak 

selalu..maksudnya dia harus kayak gimana-

gimana, dia selalu merencakan terlebih 

dahulu, jadi dia nggak kepingin ujung-

ujungnya gagal, wah gimana. Makanya dia 

sering share sama temen-temennya sama 

orangtua nya kayak gitu.”

“apakah TI mempunyai teman dekat 

yang dapat membantunya dalam 

meyelesaikan masalah?”

“ya ada..banyak, ya...saya juga termasuk 

hehehe..”

E. Emotional Focused Coping

“bagaimana tingkah lakunya TI nih 

Mbak saat menstruasi? Ada perbedaan 

dalam aspek fisik dan psikologisnya?”

“kalo aku liat sih biasa aja gitu loh, dalam 

aspek fisik dalam aspek psikologis nggak 

keliatan kalo dia mengalami nyeri gitu, jadi 
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kegiatannya ya berlangsung biasa aja gitu”

“sepengetahuan anda nih Mbak 

bagaimana TI menilai perihal tamu 

bulanan pada wanita ini?”

“dia..dia menganggap dia sendiri yang 

menilai gitu? Ya dia menganggap menstruasi 

tu e..bukan musibah buat dia, ya dia ngerasa 

ini memang cewek gitu loh, ya menstruasi 

nggak ada perbedaan gitu loh, ya seperti tadi 

bisa menjalani kegitan, ya dia menjalankan 

itu biasa aja gitu.”

“bagaimana cara TI mendapatkan 

dukungan sosial ketika menghadapi 

masalah?”

“cara memperoleh dukungan sosial?”

“apakah misalnya TI mempunyai grup 

sendiri? Atau temen diskusi sendiri? 

Seperti itu”

“ya..itu dia paling sering cerita ke temen-

temen deketnya..kayak saya sama (menyebut 

salah satu nama teman lainnya) maksudnya 

e..baiknya kayak gimana, terus dengan 

permasalahannya itu bisa lebih ringan bisa 

dia jalani sama pacaranya itu”

“apakah TI menghindar saat 

dihadapkan permasalahan?”

“nggak pernah..dia nggak pernah menghindar 

sama permasalahan-permasalahan ya..ya 

walaupun sesulit apa pun ya..dia selalu 

mencoba menyelesaikan masalahnya, 

merancang bagaimana caranya masalahnya 

biar selesai kayak gitu.”

“apakah TI pasrah saat dihadapkan 

oleh situasi yang menekan Mbak?”

“kalo pasrah sih enggak, buktinya aja kalo 

dia ada masalah. Kayak misalnya sama 

pacarnya gini, dia nggak langsung mundur, 

nggak menjalani dengan pacarnya itu, tapi 

dia berusaha untuk bisa mungkin diterima 

dengan orangtua nya dan keluarganya juga 

kayak gitu.”

“apakah TI melakukan kegiatan 

keagamaan saat dihadapkan 

permasalahan?”

“ya dia sering cerita kayak gitu, maksudnya 

dia juga sering share gitu ke saya, enake 

gimana ya, gimana ya..ya coba kamu berdoa, 
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akhirnya ya itu memang dijalani sama dia, 

dia sering doa rosario malam, dengan 

nyalakan lilin. Kadang sama temen-temennya 

dianggap, kamu kok aneh to gini-gini-gini. 

Ya nggak, memang itu caranya dia..supaya 

dia lebih merasa tenang”

“tapi untuk keseharian apakah TI juga 

melakukan rutinitas keagamaan 

Mbak?”

“iya kalo setiap hari sih setau saya 

iya..pagi..pagi malam dia itu melakukan 

rutinitas keagamaan.”

“oke terimaksih atas waktunya Mbak, 

selamat sore”

“iya selamat sore Mbak, terimaksih”
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LAPORAN VERBATIM TRIANGULASI SUMBER

SUBJEK 5

Peneliti Sumber

A. Demografi

“selamat sore, bisakah kita memulai 

wawancaranya?”

“bisa Mbak”

“apakah hubungan anda dengan 

subjek saya yang kelima yaitu YK?”

“hubungan saya..awalnya sih kita guru sama 

murid, cuman karena mungkin apa e..kita sering 

ketemu sering ngobrol sering share..jadi ya saya 

sudah menganggap YK sebagai adek saya 

sendiri, sebagai sodara seperti itu”

“kegiatan yang dilakukan YK saat ini 

apa sih Mbak?”

“kegiatannya banyak ya..yang pasti setelah lulus 

kuliah dia ngajar, ngajar di dua tempat kemudian 

di waktu luang di sore hari dia ngelatih di 

beberapa tempat juga, jadi ya cukup..cukup 

banyak kegiatan lah dia”

“terus lingkungan YK untuk bekerja 

itu gimana sih, apakah mendukung 

atau tidak untuk melakukan 

aktifitas?”

“e..sepengetahuan saya sih mendukung ya, 

karena yang pertama mungkin e..apa efek karena 

mungkin itu sudah dibidangnya dia makanya dia 

apa..semangat sekali di dalam kerjanya dia, terus 

temen-temennya di tempat kerja juga..saya kiras 

juga..apa..cukup..cukup..mendukug dia, 

sehingga cukup menjadi motivasi buat dia lah”

“ada berapa jumlah anggota keluarga 

YK sih Mbak?”

“dia..tiga bersaudara..dia anak kedua dari tiga 

bersaudara, punya kakak laki-laki satu, 

kemudian..kebetulan dia kembar ya apa 

namanya nya..dia kembar, adeknya..satu cewek, 

kembarannya itu juga.”

“kalo lingkungan tempat tinggal YK 

bagaimana Mbak, sepengetahuan 

anda?”

“ya sepengetahuan saya cukup kondusif ya, 

tempat tinggalnya cukup ramai, cuman apa 

namanya ramai nya itu pagi sampe sore, 
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menjelang sore, jadi kalo sudah menjelang sore 

ke malam itu kan..karena ayah dan ibunya 

bekerja, kebetulan apa..pekerjaanya adalah 

wirausaha jadi ya, saat sore ke malam itu kondisi 

rumahnya sepi, hanya dia dan saudara 

kembarnya saja yang ada di rumah”

B. Perasaan

“sepengetahuan anda, kapan pertama 

kali YK mengalami menstruasi?”

“sepengetahuan saya..kelas 1 SMP ya..dia 

mengalami menstruasi yang pertama kalinya”

“terus saat itu YK menangapinya 

bagaimana?”

“ya..sewajarnya..apa namanya..seorang wanita 

dapet..dapet haid pertamanya pasti kaget gitu 

kan, pasti kaget terus takut itu pasti.tapi 

selebihnya itu kan, setelahnya itu kan dia..pasti 

cerita ke ibunya dan pasti ibunya menenangkan 

dia bahwa itu memang..memang apa..sirkulasi 

wajar, yang..yang..biasa wanita dapatkan setiap 

bulannya”

“apakah YK mengalami nyeri saat 

menstruasi?”

“iya..dia mengalami nyeri saat menstruasi”

“berapa hari YK mengalami 

menstruasi dalam setiap periode?”

“biasanya sih dia 7, 6-7 hari mengalami 

menstruasi”

“kalo nyeri nya itu berapa hari?” “nyeri nya..itu biasanya 3 hari pertama dia..”

“terus bagian tubuh yang terasa sakit 

saat menstruasi?”

“itu..ee..bagian tubuh yang dirasa sakit itu 

bagian perut bagian kanan bawah sama 

pinggang biasanya”

“saat itu reaksinya YK gimana 

Mbak? Saat dilanda nyeri 

menstruasi”

“yang pasti itu berpengaruh sama apa e..sama 

fisiknya dia, jadi lemes, terus siklusnya dia yang 

pasti mood nya jadi turun sih gara-gara nyeri 

itu”

C. Pendapat

“apakah ada perbedaan dalam 

melakukan aktifitas keseharian saat 

dilanda nyeri menstruasi?”

“ada pastinya, lebih bermalas-malasan sih dia 

itu, karena moodnya dia turun jadi 

melakukannya ya..yang biasanya dia 
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melakukannya dia seneng dia happy, karena dia 

mengalami nyeri haid jadi apa 

namanya..senengnya itu berkurang, seperti itu”

D. Problem Focused Coping

“apakah YK melakukan tindakan 

secara langsung untuk meredakan 

nyeri tersebut?”

“biasanya sih ya..iya”

“contohnya kayak gimana?” “ya mungkin apa namanya? Ya biasanya dia 

tidur sih, ya biasanya tidur, ya kemudian kalo 

terpaksa melakukan suatu aktifitas ya, mungkin 

satu-satunya jalan solusinya ya biasanya dia 

main basket, seperti itu”

“ada lagi Mbak, mungkin tindakan 

lainnya?”

“sepertinya Cuma itu sih setau saya”

“kita beralih ke masalah yang 

dialami YK nih Mbak”

“he ehm..”

“apasih masalah terbesar dalam 

hidup YK?”

“masalah terbesarnya sih..ya paling 

masalah..kemarin sih sempet ada sih, ya 

mungkin karena dia nya, setelah lulus kemaren 

kan belum dapet kerja, banyak tekanan di sana-

sini kan, itu sih kemaren dia cerita terakhir 

masalah terbesarnya itu, sehingga dia kayak 

terbebani gitu”

“kalo masalah dalam keluarga Mbak, 

ini mungkin karena YK kembar ya, 

apakah YK merasa tersaingi atau 

sebaliknya, itu pernah cerita Mbak?”

“oh enggak..dia bukan tipe orang yang apa 

ya..e..berfikir apa..e..gampang berfikir jelek 

mungkin tentang suatu persaingan, tapi, saya 

rasa dia..dia..dia..nggak..nggak..pernah  

bermasalah dengan suatu persaingan, dia selalu 

berfikir positif sih mengenai itu”

“terus saat ada masalah itu, strategi 

yang YK ambil untuk bertindak 

bagaimana?”

“masalah???”

“tadi masalah terbesarnya YK” “ya..tindakan yang dilakukan yang pasti..yang 
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pertama dia meminta saran ya dari orang-orang 

terdekatnya dia, apa yang harus dia lakukan 

untuk masalah yang sednag dihadapi, kemudian 

ya..ya berusaha mencari jalan keluar..mencari 

cara..mencari solusi dari dia share ke temen-

temennya itu”

“apakah YK dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi tanpa 

bantuan orang lain?”

“tipenya dia..sepertinya nggak bisa Mbak, 

karena dia..dia..dia harus cari, dia harus share, 

cari beberapa solusi dari beberapa, e..apa 

namanya temen gitu kan, setelah dia share, 

kemudian dia sa..saring, baru dia bisa ambil 

pemikiran untuk cari solusi dari masalah itu”

“untuk masalah yang sedang YK 

alami saat ini tu apa sih Mbak?”

“kalo untuk saat ini sih..kalo untuk masalah 

besar dia..dia..belum..belum..belum..pernah 

cerita sama saya, baik itu masalah pekerjaan, 

maupun masalah hobi dan lain-lain dan masalah 

lainnya sih sejauh ini belum ada, karena ya 

mungkin dia disibukan dnegan kegitannya dan 

dia enjoy dengan kegiatannya sih”

“mungkin di sekolahnya Mbak, 

apakah YK pernah terlibat 

persaingan antar guru atau 

memperoleh perhatian dari murid, itu 

bagaimana menurut tanggapan anda 

Mbak?”

“nggak ada persaingan sih ya dalam mengajar, 

ya mungkin walaupun dalam satu sekolah tu 

pasti ada lebih dari satu guru olahraga, cuman 

kan masing-masing..masing-masing karakter 

guru kan dia mempunyai daya tarik untuk 

menarik siswanya untuk..e dekat dengan 

gurunya masing-masing. Tapi untuk dari segi 

persaingan nggak ada..dia nggak pernah cerita 

sama saya gitu.”

“terus YK tu bisa mengontrol diri 

nggak sih Mbak, kalo terlibat dalam 

persaingan gitu?”

“bisa, bisa..bisa..dia orangnya bisa mengontrol 

diri dengan baik”

“kalo terdapat permasalahan nih 

Mbak, apakah YK dapat merencakan 

“ya..ya dari dia share, kemudian dia ambil 

solusi..beberapa solusi dari teman-teman nya..ya 
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dengan baik jalan keluar sebelum 

bertindak?”

itu merupakan apa namanya..cara dia 

menyusun..apa..cara-cara dia untuk 

menyelesaikan masalahnya gitu secara baik-baik 

sih”

“apakah YK mempunyai teman dekat 

yang dapat membantunya dalam 

menyelesaikan masalah?”

“ya..ada..pastinya”

E. Emotional Focused Coping

“bagaimana tingkah laku YK saat 

nyeri menstruasi?”

“tingkah laku nya ya..sama seperti orang normal 

saat mens, kalo mengalami nyeri ya..yang pasti 

lemes sih dia, lemes, badmood kemudian apa 

mudah tersinggung, emosi seperti itu”

“bagaimana cara YK menilai perihal 

tamu bulanan pada wanita ini?”

“ya terkadang sih dia mengeluh, ya mengeluh 

karena nyerinya itu kalik, ya mau nggak mau 

harus apa itu namanya e..bulanan..bulanan yang 

memang wajib apa namanya..seorang wanita 

yang wajib jalani ya..ya..sudah gitu, pasrah 

Mbak..”

“terus cara YK untuk memperoleh 

dukungan sosial ketika menghadapi 

masalah gimana?”

“cara memperoleh dukungan sosial?”

“misalnya punya grup atau teman 

bermain basket, misalnya seperti itu”

“ya karena dia gemar sama basket, ya pastinya, 

biasanya setiap dia punya masalah gitu, 

pelampiasannya sih..untungnya positifnya dia 

pakeknya di basket, untuk pelampiasan 

positifnya dia. Main basket sama temen-

temennya”

“terus kalo dihadapkan sama 

permasalah, apakah YK 

menghindar?”

“kalo dulu sih mungkin ya..iya..dia tipenya 

menghindar, cuman kalo semakin kesini kan..dia 

makin dewasa dalam menyikapi suatu hal, 

semakin kesini dia juga semakin dewasa untuk 

e..memecahkan masalah yang dia punya sendiri, 

jadi ya..semakin kesini ya dia berani 
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memecahkan masalahnya itu, bukan menghindar 

seperti itu”

“apakah YK pasrah saat dihadapkan 

oleh situasi yang menekan?”

“iya dia pasrah..”

“contohnya kayak gimana?” “ya mungkin seperti..dia ada permasalahan di 

keluarga kan..ya mau nggak mau, misalkan ada 

masalah dengan ayah atau ibunya kan yang 

namanya seorang anak kan mau nggak mau kan, 

apa yang diinginkan ayah ibunya, seorang anak 

itu pinginlah mewujudkan apa yang diinginkan 

ayah ibunya begitu, kalo seandainya dia ada 

tekanan, ada beban, ada tuntutan dari ayah 

ibunya ya..itu tadi Mbak, apa namanya ya dia 

cuma bisa diem, dia pasrah aja orangnya sih”

“apakah YK melakukan kegiatan 

keagamaan saat dihadapkan oleh 

permasalahan?”

“iya..”

“untuk intensitasnya bagaimana 

Mbak, apakah keseharian melakukan 

atau?”

“ya cukup sering sih..walaupun apa..dia nggak 

ada masalah, dia tetep melakukan kegiatan 

keagamaan, ritualnya dia keseharian. Apalagi 

kalo mendekati..mendekati..kalo misalnya dia 

punya masalah, selalu saya sarankan sih, selain 

kamu share ya kamu minta..minta 

apa..petunjuklah sama yang diatas”

“baik, terimakasih atas 

waktunya..selamat sore ”

“iya..sore..”
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LAMPIRAN 3

Laporan Observasi
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CHECK LIST

Nama Subjek:   HL Observer: Peneliti

Perilaku Check Komentar

- Berbicara dengan tegas 

- Memusatkan pikiran pada hal 

yang ditanyakan

- Kerap meminta peneliti 

mengulang pertanyaan 

yang ditanyakan

- Memunculkan ide-ide untuk 

memikirkan jalan keluar



- Fokus pada permasalahan 

- Lancar dalam berbicara 

- Berani menatap mata lawan bicara  Melirik ke atas untuk 

mengingat-ingat kejadian 

yang dialami

- Bersikap tenang  Duduk santai dengan 

bersandar di dinding 

dengan memangku bantal

- Tersenyum pada orang yang ditemui 

- Tidak mengerutkan dahi saat ditanya 

- Tidak mengeluh 

- Tebuka dengan pertanyaan yang 

diajukan



- Mau mendengarkan saat orang lain 

berbicara
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CHECK LIST

Nama Subjek:   YW Observer: Peneliti

Perilaku Check Komentar

- Berbicara dengan tegas 

- Memusatkan pikiran pada hal 

yang ditanyakan



- Memunculkan ide-ide untuk 

memikirkan jalan keluar

- Memilih untuk 

meninggalkan masalah 

dengan tidur

- Fokus pada permasalahan - Kurang tepat antara 

pertanyaan dan jawaban 

yang diutarakan

- Lancar dalam berbicara 

- Berani menatap mata lawan bicara 

- Bersikap tenang 

- Tersenyum pada orang yang ditemui 

- Tidak mengerutkan dahi saat ditanya 

- Tidak mengeluh 

- Tebuka dengan pertanyaan yang 

diajukan



- Mau mendengarkan saat orang lain 

berbicara
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CHECK LIST

Nama Subjek:   PB Observer: Peneliti

Perilaku Check Komentar

- Berbicara dengan tegas 

- Memusatkan pikiran pada hal 

yang ditanyakan



- Memunculkan ide-ide untuk 

memikirkan jalan keluar



- Fokus pada permasalahan 

- Lancar dalam berbicara 

- Berani menatap mata lawan bicara 

- Bersikap tenang 

- Tersenyum pada orang yang ditemui  Bersenda gurau dengan 

kekasih 

- Tidak mengerutkan dahi saat ditanya 

- Tidak mengeluh 

- Tebuka dengan pertanyaan yang 

diajukan

 Membuka tangan saat 

berbicara

- Mau mendengarkan saat orang lain 

berbicara
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CHECK LIST

Nama Subjek:   TI Observer: Peneliti

Perilaku Check Komentar

- Berbicara dengan tegas 

- Memusatkan pikiran pada hal 

yang ditanyakan



- Memunculkan ide-ide untuk 

memikirkan jalan keluar



- Fokus pada permasalahan 

- Lancar dalam berbicara 

- Berani menatap mata lawan bicara 

- Bersikap tenang 

- Tersenyum pada orang yang ditemui 

- Tidak mengerutkan dahi saat ditanya -

- Tidak mengeluh 

- Tebuka dengan pertanyaan yang 

diajukan



- Mau mendengarkan saat orang lain 

berbicara

 Mencondongkan badan ke 

depan orang yang 

mengajak bicara
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CHECK LIST

Nama Subjek:   YK Observer: Peneliti

Perilaku Check Komentar

- Berbicara dengan tegas - Pelan dan terbata-bata 

dalam berbicara 

- Memusatkan pikiran pada hal 

yang ditanyakan



- Memunculkan ide-ide untuk 

memikirkan jalan keluar

- Ingin selalu diperhatikan

- Fokus pada permasalahan 

- Lancar dalam berbicara 

- Berani menatap mata lawan bicara 

- Bersikap tenang 

- Tersenyum pada orang yang ditemui  Tersenyum dan 

melambaikan tangan pada 

murid yang menyapanya

- Tidak mengerutkan dahi saat ditanya 

- Tidak mengeluh - Mengeluhkan murid yang 

tidak memperhatikannya

- Tebuka dengan pertanyaan yang 

diajukan



- Mau mendengarkan saat orang lain 

berbicara
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LAMPIRAN 4

Angket Nyeri Menstruasi dan

Skala Coping Stress
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No Angket :

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

No Jenis Nyeri Menstruasi
Jawaban

Ya Tidak Keterangan

1 Gangguan nyeri menstruasi secara serius mengganggu 

aktivitas sosial

2 Merasa sedih atau menangis secara tiba-tiba

3 Mood yang tertekan, perasaan putus asa

4 Penurunan minat dalam aktivitas keseharian

5 Perasaan tidak adanya energi secara nyata

6 Kesulitan berkonsentrasi

7 Perubahan nafsu makan yang jelas (misalnya: makan 

yang berlebihan, kecanduan makanan yang spesifik)

8 berlebihan dalam tidur atau susah tidur

9 Rasa tidak enak badan

10 Badan lelah

11 Rasa mual dan ingin muntah

12 Nyeri punggung bawah

13 Sakit kepala

14 Kadang-kadang dapat disertai vertigo atau sensasi 

jatuh, perasaan cemas, gelisah, hingga jatuh pingsan

15 Mengalami nyeri menstruasi kurang lebih dua hari 

sebelum atau dua hari saat menstruasi

16 Memiliki kelainan pada alat genital misalnya: tumor, 

polip, kista, ovarium

17 Mengalami nyeri sebelum, selama dan beberapa hari 

setelah menstruasi
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No Skala : (diisi oleh Peneliti)

Nama : (diisi oleh Peneliti)

Usia :

Pekerjaan :

PETUNJUK PENGISIAN SKALA

1. Bacalah setiap pernyataan pada lembar berikut, kemudian kerjakan 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pikiran, keyakinan dan 

keadaan Anda yang sebenarnya.

2. Semua jawaban adalah BENAR, jika Anda menjawab sesuai dengan 

keadaan dan pikiran Anda yang sesungguhnya.

3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa 

yang dianggap benar.

4. Usahakan agar semua nomor dapat terjawab.

5. Tuliskan Nomor 1-12 pada masing-masing kolom yang tersedia, 

nomer 1 untuk jawaban yang sangat tidak sesuai sampai nomer 

12 untuk jawaban yang sangat sesuai dengan keadaan dan pikiran 

Anda yang sesungguhnya.

6. Seandainya Anda ingin mengubah jawaban, maka coret jawaban 

yang pertama dengan tanda (=), kemudian tuliskan nomer jawaban 

yang Anda inginkan.

Contoh :   1 diganti 3

7. Bila sudah selesai mengerjakan, periksa kembali untuk memastikan 

tidak ada pernyataan yang terlewati.
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8. Kerahasiaan Anda dalam memilih pernyataan-pernyataan ini 

terjamin. Nomer dan nama yang terletak di atas tabel tidak perlu diisi 

karena akan diisi oleh peneliti menggunakan inisial nama Anda.

9. Atas bantuan dan perhatian Anda, Peneliti ucapkan terimakasih.

SELAMAT MENGERJAKAN
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1. Setelah lulus dari bangku perkuliahan, Rani berencana untuk melamar 

pekerjaan. Saat ada job fair di kampusnya, Rani berniat mengajak 

temannya yakni Shinta. Rani adalah mahasiswa yang lulus dengan 

predikat cumlaude dan berantusias dengan adanya job fair yang 

diadakan, sedangkan Shinta lulus dengan IP 3,2 , tidak ada niatan untuk 

mengikuti job fair, karena setelah lulus dia mau meneruskan usaha 

orangtuanya. Rani begitu optimis dan menggebu-gebu untuk diterima di 

salah-1 perusahaan yang bonafide, dia memasukan berkas pendaftaran 

ke semua perusahaan yang dianggap bagus baginya. Shinta yang tidak 

ada niatan untuk melanjutkan bekerja di perusahaan dibujuk Rani untuk 

juga memasukan berkas pendaftaran. Shinta hanya memasukan satu 

berkas ke perusahaan yang kebetulan sama dengan Rani. Perusahan ini 

memang perusahan yang terkenal dan pilihan jabatan juga sesuai 

dengan pendidikan di bangku kuliah mereka. Beberapa minggu 

kemudian, Shinta lolos dalam tes yang dijalani dan melanjutkan 

interview. Akhirnya Shinta dipanggil dan diterima menjadi karyawan di 

perusahaan tersebut. Tetapi Rani tidak diterima disemua perusahaan 

yang dilamar, beberapa hanya sampai lolos di TPA (Tes Potensi 

Akademik), saat tes selanjutnya dan saat panggilan interview tidak 

lolos. Rani yang merupakan sosok periang dan optimis tiba-tiba 

menjadi murung dan tidak bersemangat karena dia merasa usaha yang 

selama ini dilakukan sia-sia.

Bayangkan jika Anda berada di posisi Rani, bagaimana cara Anda 

untuk menyesuaikan diri dengan stress yang timbul? 
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Nomor Pernyataan Jawaban

1. Saya tetap berusaha mencari pekerjaan yang sesuai 

dengan keinginan dan kemampuan Saya

2. Saya akan membuat strategi dalam memilih 

perusahaan yang Saya minati

3. Saya akan bertindak tenang dalam memilih 

perusahaan yang kelak akan Saya tempati

4. Saya akan berkeluh kesah mengenai pekerjaan yang 

Saya inginkan dengan sahabat Saya untuk 

meringankan beban yang Saya hadapi

5. Saya akan terus belajar dan berusaha agar mendapat 

hasil yang lebih maksimal dalam recruitment yang 

akan Saya jalani

6. Saya akan pergi berlibur untuk menenangkan diri 

Saya

7. Sebelum mendaftar di perusahaan yang Saya 

inginkan, Saya akan mencari informasi yang 

berkaitan dengan perusahaan yang akan Saya minati

8. Saya akan mempelajari kesalahan dalam diri Saya, 

agar dapat memperbaiki dalam tes yang akan Saya 

jalani dalam melamar pekerjaan

9. Saya akan berdiskusi dengan kerabat yang sudah 

berpengalaman dalam dunia pekerjaan

10. Saya mencoba mengatur perasaan diri sendiri 

dengan mengikuti yoga agar menjadi lebih tenang

11 Saya akan menerima keadaan diri Saya, sementara 

itu Saya akan terus berusaha mencari alternatif 

pekerjaan lain

12. Saya yakin kalau Tuhan sudah merencanakan 

pekerjaan yang lebih baik untuk hidup Saya
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2. Seminggu lagi adalah hari penentuan bagi Rosa. Bagaimana tidak, dia 

akan menjalani sidang akhir thesis. Semua hal dari yang terkecil sampai 

hal yang kompleks sudah disiapkan oleh Rosa. Berkas-berkas 

penelitian, materi presentasi, baju dan sepatu sudah dipersiapkan jauh-

jauh hari. Tak lupa juga restu dari Suami dan orang tuanya. Rosa juga 

sudah mempersiapkan kebutuhan fisik dan psikisnya. Kebutuhan fisik 

dijaga dari pola makan yang sehat, waktu tidur yang cukup dan rutin 

dalam berolahraga. Kebutuhan psikis dijaga dengan bersikap tenang 

dan melakukan rileksasi setiap hari. Saat ini Rosa tengah hamil usia tua,

dokter memprediksi kelahiran bayi Rosa berkisar 1 bulan lagi. Selain 

mempersiapkan sidang akhir nya, Rosa juga tengah mempersiapkan 

kelahiran untuk bayinya. Ini adalah anak pertama untuk keluarga besar 

Rosa dan Suaminya. Rosa pernah cuti 2 tahun karena di pertengahan 

kuliah dia menikah dan langsung dikaruniai kehamilan pertamanya. 

Suami dan keluarga sangat menanti kelahiran buah hati yang sebentar 

lagi akan lahir. Beberapa hari kemudian, Rosa mengalami kontraksi dan 

harus segera melahirkan. Padahal 3 hari lagi Rosa sudah dijadwalkan 

untuk sidang akhir. Sidang akhir ini penentuan untuk masa depan Rosa 

karena Rosa ingin segera membuka biro konsultasi setelah lulus dari 

bangku perkuliahan dan mengingat Rosa yang telah lama untuk 

menyelesaikan perkuliahannya dikarenakan mengurus rumah 

tangganya.

Bayangkan jika Anda berada di posisi Rosa, bagaimana upaya Anda 

untuk mengatasi problem yang dihadapi?
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Nomor Pernyataan Jawaban

1. Saya akan menceritakan kepada Suami saya untuk 

memperoleh dukungan sosial.

2. Saya akan berfikir dengan tenang untuk dapat 

melahirkan dengan lancar dan bayi Saya sehat 

3. Saya mencoba membayangkan bayi Saya lahir dengan 

sehat dan segera memperoleh gelar dari perkuliahan

4. Setelah Saya selesai melahirkan, dan beberapa saat 

setelah diperbolehkan Dokter. Saya akan langsung 

melangsungkan sidang thesis.

5. Saya akan membuat strategi sebelum bertindak agar 

kondisi kehamilan dan pendidikan yang Saya alami 

berlangsung dengan apa yang Saya inginkan  

6. Saya akan bertindak tenang dalam proses kelahiran dan  

sidang akhir yang akan Saya jalani

7. Saya berusaha mengatur emosi Saya dengan rileksasi 

agar merasa lebih tenang menghadapi masalah

8. Saya akan menerima keadaan Saya dengan fokus ke 

kelahiran bayi, setelah itu Saya akan sidang akhir

9. Saya yakin, bayi Saya akan menjadi orang yang cerdas 

karena Saya sebagai Ibunya selalu belajar materi 

perkuliahan dan mendengarkan musik klasik saat bayi 

dalam kandungan

10. Saya akan merencanakan dengan baik, perihal bayi 

Saya dan pendidikan yang akan Saya tuntaskan 

11. Saya akan berusaha untuk melahirkan dengan sehat 

dan menyelesaikan sidang thesis saya dengan baik

12. Saya akan berdiskusi dengan dosen pembimbing agar 

memperoleh solusi yang tepat dalam permasalahan 

yang sedang Saya hadapi
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3. Dinda adalah seorang mahasiswi semester akhir. Dia mempunyai pacar 

bernama Jo, hampir di semua aktivitanya dilakukan bersama Jo, apalagi 

mereka juga berada dalam 1 fakultas dan sering mengikuti organisasi 

secara bersamaan. Tak heran jika kemana-mana mereka selalu berdua. 

Jo memang memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata, suatu saat 

Jo dipanggil pihak kampus untuk melanjutkan pendidikan di luar negri 

karena dia mendapatkan beasiswa. Setelah berunding dengan Dinda dan 

mendapatkan restu dari ke-2 orangtua, Jo menerima panggilan untuk 

mengikuti beasiswa tersebut. Sudah sejak lama Jo menginginkan 

beasiswa tersebut, apalagi negeri yang akan dikunjungi Jo adalah negri 

impiannya dan pusat industri dunia, sesuai dengan jenjang pendidikan 

yang sedang digeluti oleh Jo di bangku perkuliahan saat ini. Memang 

berat untuk Dinda, karena setiap permasalahannya, Dinda selalu 

menceritakan pada Jo dan Jo selalu bisa menjadi sayap pelindung serta 

partner yang bisa membantu memecahkan permasalahan Dinda. Jo 

berjanji untuk kembali dan akan selalu menghubungi Dinda. Dengan 

berat hati Dinda merelakan kepergian Jo. Setelah kepergian Jo, Dinda 

nampak kesusahan menjalani hari-harinya, karena semua dilakukan 

bersama Jo dari antar jemput sampai Dinda sakit pun Jo selalu ada 

untuk Dinda. Jo juga susah dihubungi, jika tidak ditelpon Dinda, Jo 

sama sekali tidak memberi kabar. Apalagi di semester akhir ini, teman-

teman sudah banyak yang sibuk dengan aktifitas masing-masing. Dinda 

sangat merasa kesepian.

Bayangkan jika Anda adalah Dinda, bagaimana cara Anda melanjutkan 

hidup dan memecahkan setiap permasalahan Anda?
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Nomor Pernyataan Jawaban 

1. Saya akan merencanakan masa depan dengan baik, 

dengan membuat jadwal kegiatan setiap hari nya

2. Saya akan fokus pada perkuliahan, agar cepat mendapat 

gelar Sarjana

3. Saya akan meminta kepastian dari Jo, mengenai 

kelanjutan hubungan kami

4. Saya akan menelpon sahabat lama Saya, dan berbagi 

kisah untuk meringankan beban Saya

5. Saya akan membuka diri Saya untuk dapat diterima oleh 

orang lain

6. Saya akan melakukan hobi Saya, untuk dapat melupakan 

sejenak masalah yang sedang Saya alami

7. Saya akan memperluas pergaulan Saya, dan berusaha 

untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan Saya 

sendiri

8. Saya akan memikirkan dengan baik, apakah Jo adalah 

jodoh yang diberikan Tuhan. Sebelum memutuskan 

hubungan dengan dia

9. Saya yakin dengan kemampuan Saya, bahwa Saya juga 

dapat menyelesaikan permasalahan Saya walaupun 

tanpa bantuan Jo

10. Saya mencoba mengatur perasaan sendiri, dengan 

berendam di air hangat dan mempercantik diri Saya di 

salon agar terlihat fresh

11 Saya akan menerima keadaan Saya, sementara itu, saya 

akan terus mengejar impian Saya untuk segera mencapai 

gelar Sarjana

12. Saya yakin dengan kejadian ini, Tuhan memberi nasehat  

kepada Saya untuk menjadi manusia yang lebih mandiri
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LAMPIRAN 5

Hasil Skoring Skala 

Coping Stress
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HASIL SKORING

SKALA COPING STRESS

Jenis

Coping Stress Cerita
Nomor

Item

Subjek 1

HL

Subjek 2

YW

Subjek 3

PB

Subjek 4

TI

Subjek 5

YK
A. PFC

Se
lf

 

A
ct

iv
e

1 1 12 10 10 8 5

2 4 11 11 7 10 8

3 7 8 12 11 7 4

P
la

nn
in

g 1 2 10 8 7 7 10

2 5 1 8 11 9 3

3 8 2 2 1 3 3

Se
lf

 

C
on

tr
ol

1 3 2 4 6 5 11

2 6 4 5 9 8 9

3 9 10 8 12 8 8

C
ar

ef
ul

ly

1 7 8 6 5 9 12

2 10 9 2 8 7 5

3 1 9 5 7 12 11

In
st

ru
m

en
ta

l 

A
ct

io
n

1 8 3 1 8 10 4

2 11 10 3 12 12 6

3 2 12 6 10 11 10

N
eg

ot
ia

ti
on

1 9 6 7 4 11 8

2 12 12 12 3 2 4

3 3 1 4 2 2 2

Jumlah 130 114 133 141 123
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B. EFC

Se
ek

in
g 

So
ci

al
 

Su
pp

or
t 1 4 5 3 3 6 3

2 1 8 9 1 4 10

3 4 6 7 3 5 5

D
is

ta
nc

in
g 1 5 7 9 9 12 9

2 2 7 7 4 5 12

3 5 4 1 6 6 6

E
sc

ap
e 

A
vo

id
an

ce

1 6 9 11 1 4 2

2 3 3 4 10 6 11

3 6 7 11 4 4 7

Se
lf 

C
on

tr
ol

1 10 1 2 2 2 1

2 7 5 6 2 1 1

3 10 3 10 5 1 1

A
cc

ep
ti

ng
 

R
es

po
ns

ib
ili

ty 1 11 11 5 11 1 7

2 8 6 10 5 11 7

3 11 11 9 9 10 12

P
os

iti
ve

 

R
ea

pr
ai

sa
l 1 12 4 12 12 3 6

2 9 2 1 6 3 2

3 12 5 3 8 9 9

Jumlah 104 120 101 93 111
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LAMPIRAN 6

Uji Keabsahan Data

(Pemeriksaan Sejawat)
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PEMERIKSAAN SEJAWAT

Pemeriksaan sejawat pada penelitian ini melibatkan dosen 

pembimbing serta mahasiswi lulusan S1 Psikologi yang sekarang 

melanjutkan pendidikan S2. Pemeriksaan bersama dengan dosen 

pembimbing dilakukan secara rutin selama sesi bimbingan. Dosen 

pembimbing memberi masukan mengenai subjek penelitian yakni selain 

melibatkan wanita yang mengalami nyeri menstruasi (dismenorea) primer 

juga melibatkan wanita yang tidak mengalami nyeri menstruasi 

(dismenorea) primer sebagai pembanding. Dalam metode pengumpulan 

data, dosen pembimbing menyarankan untuk menggunakan angket yang 

bertujuan screening subjek yang akan diteliti, selain itu juga menggunakan 

Skala Coping Stress dalam bentuk cerita dan pilihan coping stress yang 

dipilih oleh subjek, dimana cerita dan item-item berkaitan dengan masalah 

kehidupan dan memilih cara untuk menyelesaikan.

Dalam penyusunan pedoman wawancara, dosen pembimbing 

menyarankan untuk mengaitkan pula masalah keseharian dan penggunaan 

coping stress. Penggunaan coping stress keseharian ini dapat juga dilihat 

dengan cara subjek melakukan coping stress saat menstruasi. Dosen 

pembimbing juga menekankan dari awal kepada peneliti untuk fokus pada 

coping stress karena ranah penelitian berkaitan dengan psikologi, tidak 

terlalu mengupas lebih dalam bagian yang berkaitan dengan dunia medis. 
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Penyebab fisik lebih diperuntukan dalam dunia medis, sedangkan penyebab 

psikis bisa diamati dengan penggunaan coping stress. 

Peneliti dan dosen pembimbing juga melakukan beberapa review, 

antara lain tabel penelitian, angket dan skema coping stress pada kelima 

subjek. Dosen pembimbing juga memberi masukan mengenai analisa 

masing-masing, analisa keseluruhan subjek serta kesimpulan penelitian.

Pemeriksaan sejawat juga dilakukan dengan rekan peneliti yaitu 

mahasiswi lulusan S1 Psikologi, yang sekarang sedang melanjutkan 

pendidikan S2 yang dalam skripsinya juga membahas mengenai coping 

stress, dengan subjek ibu dari anak yang mengidap leukimia. Rekan peneliti 

ini menambah pemahaman peneliti mengenai coping stress. Selain itu, 

peneliti dan rekan tersebut juga bertukar pikiran mengenai hasil wawancara. 

Adanya persamaan dan perbedaan antar subjek membuat penelitian ini 

berdinamika. Rekan peneliti juga menambahkan bahwa subjek yang 

mengalami nyeri menstruasi (dismenorea) primer yang melarikan diri saat 

ada masalah merupakan cara untuk melepaskan energi supaya terhindar dari 

stress. 

Pada penelitian ini, peneliti dan rekan sejawat juga menganalisa 

bahwa perbedaan cara subjek memandang masalah akan berimbas pada 

nyeri menstruasi yang ditimbulkan. Subjek yang mengalami nyeri 

menstruasi (dismenorea) primer memiliki keinginan untuk selalu 

dimaklumi oleh orang sekitar saat mengalami nyeri menstruasi 

(dismenorea) primer. Sedangkan wanita yang tidak mengalami nyeri 

menstruasi (dismenorea) primer langsung melakukan tindakan untuk 

menyelesaikan permasalahan. 
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LAMPIRAN 7

Informed Consent

Subjek Utama

dan

Rekan Sejawat



37

Skema 1. Coping Stress pada Wanita yang Mengalami

Nyeri Menstruasi (Dismenorea) Primer

Konstruktif
Coping Stress

Destruktif

Problem Focused
Coping

- Self Active
- Planning
- Self Control
- Carefully
- Instrumental Action
- Negotiation 

Individu merasa yakin dan dapat 
beradaptasi dengan stressor yang 
ditimbulkan

stressor dapat muncul kembali, 
bahkan terkadang bisa 
memunculkan stressor baru.

Emotion Focused
Coping

- Seeking social support
- Distancing

-

- Self Control
- Accepting Responsibility
- Positive Reappraisal

- Sering 
menggunakan 
Escape Avoidance  
dan destructive 
coping
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SKEMA 2. Coping Stress pada subjek 1

Coping Stress Destruktif

Problem Focused Coping
a. Self active

Sikap orangtua yang pasif, membuat subjek bertindak aktif untuk 
menyelesaikan masalah

b. Planning
Matang dalam bertindak, dengan mencari informasi dan hal yang 
akan terjadi jika melakukan tindakan yang akan diambil

c. Self control
Tidak suka terlibat dalam persaingan dan menjauh dari oknum 
yang terlibat dalam persaingan

d. Carefully
Masalah yang beruntut dan tidak kunjung selesai membuat yakin 
untuk bertindak melapor ke polisi

e. Instrumental action
Mengoles bagian yang nyeri dengan minyak kayu putih, banyak 
minum air putih

f. Negotiation 
Memiliki teman dekat untuk memecahkan masalah dan 
menanyakan ke dosen saat ada masalah tentang skripsi

pergi keluar rumah untuk melepas 
penat dan masalah yang terjadi 
dalam rumah

Emotion Focused Coping
a. Seeking social support
      Butuh bantuan temen dan bercerita ke adik perempuan
b. Distancing

Bersyukur dianugrahi menstruasi, walaupun mengalami nyeri menstruasi 
tetapi sudah tidak telat menstruasi seperti dulu yang pernah dialami

d. Self control
Walaupun putus dengan pacar, masih bisa fokus dengan acara yang 
diketuainya

e. Positive reapraisal
Lebih giat berdoa jika ada masalah

dismenorea primer

c. Escape Avoidance
   meninggalkan rumah saat ada masalah dalam keluarga
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SKEMA 3. Coping Stress pada subjek 2

Coping Stress Destruktif

Problem Focused Coping
a. Self active

Merasa bisa mengerjakan masalah sendiri 
b. Planning

Memikirkan jangka panjangnya, dipikirkan dan 
direncanakan permasalahan yang ada

c. Instrumental action
Diberi penghangat pada bagian yang sakit, kemudian 
mengistirahatkan tubuh dengan tidur, membeli makanan 
yang bisa memperbaiki mood seperti coklat atau es krim

d. Negotiation 
Memliki teman yang dulu sekelas saat S1 dan di S2 juga 
memiliki teman yang membantu menyelesaikan masalah

Mengalihkan permasalahan yang 
dihadapi  “nglimpeke”, tidur 
untuk menghindari masalah, 
memendam masalah sendiri

Emotion Focused Coping
a. Seeking social support

Sharing permasalahan dengan sahabat terdekat
b. Distancing

Sewajarnya wanita mengalami menstruasi jadi masih normal, 
berusaha keras untuk memperbaiki sikap dan hubungan dengan 
kekasih agar bisa mempertahankan hubungan yang telah terbina

d. Self control
Suka menyimpan masalah sendiri kalau mau nangis ya nangis 
sendiri, mengalah terhadap persaingan dengan orang lain

e. Positive reapraisal
Lebih giat berdoa jika ada masalah

dismenorea primer

c. Escape avoidance
jarang terbuka dengan orang lain sehingga kalau 
ada masalah dibuat tidur, mengalihkan 
permasalahan yang sedang dihadapi “nglimpeke”
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SKEMA 4. Coping Stress pada subjek 3

KonstruktifCoping Stress

Problem Focused Coping
a. Self active

Tidak menyerah, tidak berkecil hati, selagi masih bisa dikerjakan 
sendiri, dikerjakan sendiri. Penyelesaian masalah segera mungkin 
agar tidak menumpuk dengan masalah lain

b. Planning
Mendaftar di univeristas lain yang sesuai dengan keinginannya

c. Self control
Walaupun gagal tapi sudah dicoba, pasti ada jalan lain. terlibat 
persaingan positif untuk sama-sama memacu nilai terbaik, 
mencoba memahami orang lain

d. Carefully
Berhati-hati untuk mengatur keuangan, merencanakan jalan 
keluar seblum bertindak agar tidak salah ambil langkah

e. Instrumental action
Berusaha untuk memecahkan masalah terlebih dahulu

f. Negotiation 
Memiliki teman dekat, pacar dan orangtua untuk membantu 
menyelesaikan masalah

penyelesaian masalah secara langsung, 
tidak mengeluh,  cara memandang 
masalah, serta memberi arti positif dalam 
setiap kejadian yang dialami

Emotion Focused Coping
a. Seeking social support

Bercerita dengan teman dekat, pacar dan orangtua
b. Distancing

Bersyukur mengalami menstruasi
c. Positive reapraisal

Pekerjaan yang banyak tidak dijadaikan beban, dikerjakan dengan 
happy.Tuhan sudah mengatur dengan baik, dibuat berdoa

Tidak dismenorea primer 
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SKEMA 5. Coping Stress pada subjek 4

KonstruktifCoping Stress

Problem Focused Coping
a. Self active

Tidak ada kendaraan pribadi ke kantor, membuat subjek 
langsung mencari transportasi lain untuk berangkat

b. Planning
Mengkomunikasikan dengan pacar untuk kelanjutan 
hubungan kedepannya

c. Self control
Mengutarakan pendapat yang ada di pikiran dan bisa 
memahami jika pendapatnya tidak diterima

d. Carefully
Merencanakan dengan baik pilihan kerja yang tepat

e. Instrumental action
Memijat bagian pinggang yang pegal. Mencari tau 
informasi tentang sikap ambisius dan segala yang 
berhubungan dengan hal itu

f. Negotiation 
Mengatasi masalah secara langsung dengan teman dan 
diskusi dengan orangtua. Mengkalrifikasi sikapnya yang 
salah terhadap pihak yang merasa dirugikan

pemecahan masalah langsung, berusaha 
menyelesaikan masalah dengan berbagai 
usaha, memecahkan masalah yang 
langsung dengan orang lain dan cara 
menyikapi masalah yang positif 

Tidak dismenorea primer 

Emotion Focused Coping
a. Seeking social support

Bercerita dengan teman dan pacar
b. Distancing

Bersyukur karena tidak mengalami nyeri menstruasi
c. Self control

Mengajak bicara teman yang dirugikan dan meminta maaf karena 
sikap yang salah

d. Accepting responsibility
Pasrah karena belum dikenalkan ke keluarga oleh pacar

e. Positive reapraisal
Menyalakan lilin dan berdoa jika ada masalah yang menekan
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SKEMA 6. Coping Stress pada subjek 5

Emotion Focused Coping
a. Seeking social support

Bercerita dengan teman dekat, dukungan dari teman basket dan pelatih 
yang sekarang sudah menjadi rekan kerja

b. Distancing
Bersyukur diberi menstruasi karena menandakan sehat

d. Accepting responsibility
Kalau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara langsung maka 
akan pasrah

e. Positive reapraisal
Lebih giat berdoa jika ada masalah

c. Escape avoidance
Bermain basket untuk melupakan masalah

Coping Stress Destruktif

Problem Focused Coping
a. Instrumental action

Dipijat dibagian perut, setelah itu mengistirahatkan tubuh atau 
melakukan joging dan basket

b. Negotiation 
Langsung berbicara dengan orangtua berkaitan dengan sikap 
orangtua yang suka membandingkan. Menemui guru yang 
dianggap kurang dekat dan mengajak berbicara. Bertanya pada 
orang yang lebih berpengalaman 

kurang bisa beradaptasi dengan 
masalah, menghindar dari masalah, 
kurang percaya akan kemampuan diri 
sendiri dalam menyelesaikan masalah

Dismenorea primer
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SKEMA 7. Coping Stress pada kelima subjek

Konstruktif
Coping Stress

Destruktif

Problem Focused Coping
a. Self active

Bertindak langsung pada masalah yang sedang dihadapi
b. Planning

Memikirkan startegi yang akan diambil dalam bertindak 
dan efek kedepannya

c. Self control
Tidak terburu-buru dalam bertindak dan mencari alternatif 
lain

d. Carefully
Merencanakan dengan baik sebelum bertindak

e. Instrumental action
Usaha-usaha yang dilakukan secara langsung untuk 
menyelesaikan masalah

f. Negotiation 
Memusatkan perhatian untuk memecahkan masalah 
dengan orang lain

Langsung menyelesaikan masalah, 
percaya diri akan kemampuan untuk 
menghadapi masalah

Tidak dapat menyelesaikan masalah 
sendiri, menghindar pada masalah 
yang muncul, kemampuan dalam 
menghadapi stress yang rendah

Emotion Focused Coping
a. Seeking social support

Memperoleh dukungan sosial dari kerabat terdekat
b. Distancing

Mengeluarkan upaya kognitif untuk menyelesaikan masalah 
dengan membuat harapan positif

d. Self control
Mengatur perasaan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah

e. Accepting responsibility
Menerima masalah yang sedang dihadapi, sementara itu mencari 
laternatif jalan keluar untuk bertindak

f. Positive reapraisal
Membuat suatu arti positif dari masalah yang menghadang

Tidak dismenorea primer 

Dismenorea primer

c. Escape avoidance
menghindar saat dihadapkan permasalahan
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