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LAMPIRAN A 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Subjek 

Nama  :  

Usia  :  

Jenis kelamin  :  

Tempat, tanggal lahir  :   

Asal  :   

Fakultas  :  

Angkatan  :  

Urutan kelahiran  :  

 

2. Latar Belakang Subjek dan Kehidupan Subjek saat SMA 

Kehidupan subjek di daerah asal 

Hubungan subjek dengan keluarga 

Nilai-nilai prestasi subjek waktu SMA 

Alasan subjek kuliah di Semarang 

 

3. Keadaan subjek pada awal kehidupan kuliah 

Prestasi subjek pada awal kuliah 

Kesulitan / faktor-faktor penyebab stres 

Kegiatan subjek awal kuliah 

Interaksi subjek dengan teman dan lingkungan 

Gejala-gejala stres yang dialami subjek 

Coping stressnya 
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LAMPIRAN B 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

1. Kesan umum (fisik dan penampilan) 

2. Kegiatan dan interaksi subjek di kampus 

3. Kegiatan dan interaksi subjek di tempat tinggal 

4. Faktor-faktor stresnya  

5. Gejala stres 

6. Coping stressnya 

7. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh tertentu yang mungkin dilakukan subyek 

saat wawancara ataupun pada saat subyek menjawab pertanyaan seperti: 

menghindari kontak mata saat menjawab, menggerak-gerakkan tangan, 

memegang sesuatu, menghindari pertanyaan, berpikir lama untuk menjawab 

pertanyaan, dan lain-lain. 
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LAMPIRAN C 
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LAMPIRAN C.1 
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LAMPIRAN C.1.1 
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Hasil Reduksi Wawancara Subjek I 
 

Pertanyaan  Jawaban Kode Keterangan 
Latar 
Belakang 
Subjek 
 

   

Kamu berasal 
dari mana? 
 

Aku dari Bali..Asli 
lho..(tertawa) 

 Subjek berasal dari 
Bali. 
 

Kamu disini 
sendirian aja 
atau ada 
saudara? 
 

Aku disini sama 
budeku koq. Kalo 
sendirian aku gak 
boleh sama mama 
papa. Justru karna ada 
Bude makanya aku 
boleh kuliah di 
Semarang. 
 

 Subjek diijinkan 
kuliah di Semarang 
karena ada 
Budenya. 

Kenapa koq 
kalau sendiri 
kamu gak 
boleh? 
 

Soalnya selama ini 
aku belum pernah 
pisah sama ortu. 
Pergi-pergi juga 
masih sering sama 
ortu. 
 

 Subjek sangat 
tergantung pada 
orang tuanya 
khususnya 
mamanya. 

Emang gak 
pergi sama 
teman-teman? 
 

Pergi juga sih. Tapi 
jarang banget. Kalo 
pergi ma teman-teman 
kan cuma buat maen 
aja. Kalo buat belanja 
tetep perginya ma 
ortu. Kalo mau beli 
baju juga yang milihin 
bajunya mama. 
Lagian kalo pergi ma 
mereka kan jadinya 
gak keluar 
uang.(tertawa). 
Pernah juga sih aku 
pergi ma temen trus 
beli baju, trus aku 

 Subjek sangat 
tergantung pada 
ortunya, khususnya 
mamanya. Tidak 
harus memikirkan 
masalah keuangan. 
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liatin ke mama waktu 
pulang. Kata mama 
bajunya bagus tapi 
gak cocok sama 
badanku. Sejak itu 
aku gak perna lagi 
belanja kalo gak sama 
mama. 
 

Orang tua 
kerjanya apa 
ya? 
 

Ortu tu PNS koq. 
Kalo papa tu 
Sekertaris Lurah trus 
kalo mama tu guru di 
SMA negeri. Ni juga 
aku rencananya jadi 
PNS sih kalo uda 
lulus.  
 

 Orang tua subjek 
adalah PNS. 

Sekarang ortu 
dimana??ada 
saudara gak? 
 

Ortu masi di Bali koq. 
Kan masing-masing 
pada kerja dan 
kerjaannya juga gak 
bisa ditinggal. Aku 
punya adek 2 koq. 
Cowok ma cewek.  
 

 Orang tua di Bali 
dan mempunyai 
dua adik yaitu 
cowok dan cewek. 
 

Sekarang adik-
adik dimana? 
 

Yang cowok, yang 
persis dibawahku 
sekarang uda kuliah di 
Yogya. Kalo yang 
cewek, sekarang 
masih sekolah SMA 
kelas 2 di Bali. 
 

 Adik subjek yang 
cowok sudah 
kuliah di Yogya 
dan yang cewek 
SMA kelas 2 di 
Bali. 

Gimana 
hubungan kamu 
sama 
keluargamu? 
Dekat gak? 
 

Aku sama keluargaku 
tu deket banget.. 
waktu di Bali, sering 
pergi piknik bareng 
sekeluarga, ato 
minimal ada acara 
keluarga bareng 
seminggu sekali pada 

 Hubungan subjek 
dengan keluarga 
sangat dekat. 
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pergi kemana gitu. 
Jalan-jalan, belanja 
ato cuma makan 
bareng sekeluarga. 
 

Paling dekat 
sama siapa 
nih?? 

Waduh.. kalo ditanya 
gitu bingung.. soalnya 
aku deket sama 
semuanya.. mama, 
papa ma adek-adek 
juga deket. 
 

 Subjek dekat 
dengan seluruh 
anggota keluarga. 

Kalau ada 
masalah 
biasanya cerita 
sama siapa?? 
 

Kalo ada masalah sih 
biasanya cerita sama 
mama. Kalo gak sama 
adekku yang cowok. 
Tapi itu Cuma kalo 
pas butuh pendapat 
cowok sih. Kalo gak 
ya critanya sama 
mama. Trus kalo 
cerita-cerita gitu juga 
sering dikasi nasehat.. 
 

C1 Dekat dengan 
mama. Kalau ada 
masalah bercerita 
pada mamanya. 
Sering diberi 
nasehat. 
 

Teman-teman 
yang di Bali 
gimana? 
 

Temen-temen di Bali 
banyak banget.. Uda 
deket banget juga.. 
Biasa kalo pergi pasti 
bareng-bareng.. 
Pokoknya kompak 
banget.. 
 

 Subjek mempunyai 
banyak teman di 
Bali dan hubungan 
subjek dengan 
teman-teman juga 
sangat dekat. 
 

Sering curhat 
gak sama 
teman-teman? 

Sering dong.. kalo ada 
apa-apa pasti cerita 
ma mereka. Sering 
diskusi gitu sih. Kalo 
ada masalah di 
pelajaran sering 
belajar bareng. Tapi 
sering gosip juga 
tuh.(Tertawa) 
 

C2 Sering bercerita 
dengan teman-
temannya. 
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Kegiatan waktu 
di SMA apa 
aja?? 
 

Waktu SMA cuma 
sekolah aja koq. Gak 
ada ikut kegiatan yang 
lain. 
 

 Waktu SMA hanya 
sekolah saja. Tidak 
ada kegiatan lain. 
 

Kalau uda 
pulang sekolah 
ngapain aja? 
Kan gak ikut 
kegiatan lain. 
 

Pulang sekolah buat 
PR dulu. Habis itu 
santai aja. Paling 
bantu-bantu mama 
sih. Kalo ada janjian 
ma temen-temen mau 
pergi bareng ya siap-
siap. Mandi trus 
dandan. 
 

 Kegiatan setelah 
pulang sekolah 
adalah membuat 
PR dan membantu 
mamanya. 
 

Waktu sekolah 
dulu nilainya 
gimana? 
 

Waktu dulu tu nilai 
sekolahku bagus koq. 
Nilai rata-rata 7,5. 
trus juga sering dapat 
rangking. 10 besar 
sih. Tapi kan lumayan 
juga.(senyum dan 
terlihat bangga) 
 

 Nilai waktu SMA 
bagus. Rata-rata 
7,5. 
Sering masuk 10 
besar. 
 

O iya, kamu 
kenapa mau 
ngelanjutin 
kuliah di 
Semarang? 
Kenapa gak di 
Bali aja? Kan 
bisa deket ma 
keluarga. 

Pengennya sih gitu. 
Tapi mau gimana 
lagi.. Univ yang bagus 
adanya ya di Jawa. Di 
Bali sih ada univ. tapi 
ya gitu deh. Mutunya 
kurang. Lagian juga 
jurusan yang aku mau 
disana gak ada. Jadi 
ya lanjut di Jawa. 
 

 Universitas yang 
bagus adanya di 
Jawa. Di Bali 
universitas yang 
ada kurang bagus 
dan jurusan yang 
diinginkan juga 
tidak tersedia. 

Kenapa 
milihnya 
Semarang? 
 

Semarang karena ada 
Bude. Mama sama 
papa awalnya uda 
nentang banget aku 
kuliah di Jawa. 
Mereka maunya aku 
lanjut di Bali aja. Jadi 

 Alasan subjek 
kuliah di Semarang 
karena ada 
Budenya. 
Subjek bisa 
menemani 
Budenya selain itu, 
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gak jauh dari mareka. 
Biar bisa kuliah disini 
aku ada perjuangan 
banget. Bujukin 
mama ma papa. 
Setelah itu mereka 
akhirnya mau juga 
kompromi. Ya ini 
hasil kompromi sama 
ortu. Aku kuliah di 
Semarang trus juga 
harus tinggal bareng 
sama Bude. Biar ada 
yang ngawasin selama 
aku disini. Selain tu 
juga buat nemenin 
Bude juga. Soalnya 
bude kan disini 
tinggal sendirian. Jadi 
ya saling 
menguntungkan lha.. 
aku nemenin Bude 
trus Bude juga bisa 
ngawasin aku. 
 

subjek juga bisa 
diawasi oleh 
Budenya. 

Waktu pertama 
kamu di 
Semarang 
gimana? 
 

Waduh..susah banget..
Aku sama sekali gak 
tau bahasanya. Waktu 
belum berangkat tu 
aku nganggepnya 
gampang. Kalo gak 
bisa bahasa Jawa kan 
masi sama-sama di 
Indoneia. Jadi masi 
bisa komunikasi pake 
bahasa Indonesia. Gak 
susah deh.. 
Tapi nyatanya begitu 
nyampe di sini aku 
sama sekali gak bisa 
apa-apa. Gak bisa 
komunikasi sama 

S1 Kesulitan dalam 
hal bahasa. Tidak 
mengerti bahasa 
Jawa sama sekali. 
Tidak dapat 
berkomunikasi. 
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sekali.. aku ngomong 
bahasa Indonesia 
malah banyak yang 
gak gitu ngerti 
sedangkan bahasa 
Jawa aku sama sekali 
gak bisa. Emang sih 
mama tu orang 
Yogya. Tapi di rumah 
gak pernah tuh make 
bahasa Jawa. Gak da 
persiapan sama sekali. 
Jadinya juga gak bisa 
ngapa-ngapain. Mau 
belanja juga pake 
bahasa Jawa. Mau 
makan di warung aja 
susah. Pa lagi 
berkutik nama 
makanannya juga 
beda. Waduh.. 
bingung banget deh 
pokoknya.. gak sama 
sekali. 
 

Trus gimana 
dong? 
 

Untung aja waktu itu 
ada Bude. Jadi bisa 
privat bahasa Jawa 
gitu. Waktu kuliah 
lebih susah lagi. Gak 
ada yang bisa jadi 
penerjemah. Waktu 
awalnya, yang masa 
orientasi sih gak 
masalah. Kan perintah 
dikasi dalam bahasa 
Indonesia. Tapi 
setelah itu yang susah. 
Temen-temen yang 
ngerti kalo aku dari 
luar Jawa n sama 
sekali gak bisa bahasa 

C1 Subjek belajar 
bahasa Jawa. 
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Jawa sih amat sangat 
membantu. Mereka 
berusaha buat 
nerjemahin n 
berusaha kalo ada aku 
mereka ngobrolnya 
juga dengan bahasa 
Indonesia. Tapi koq 
kayanya susah banget 
gitu. Ada kata-kata 
bahasa Jawa yang gak 
ada bahasa 
Indonesianya. Jadi 
ngerasa uda 
ngerepotin temen-
temen banget. 
 

Pernah ada 
kejadian yang 
sampai sekarang 
gak bisa kamu 
lupain? 
 

Pernah sih. Karena 
aku bukan asli orang 
Jawa, cara ngomong n 
logat bicara aku juga 
kan beda. Itu kan 
sesuatu yang dilakuin 
secara gak sadar. 
Ternyata aku 
dianggap temen-
temen aku sombong n 
kasar. Padahal aku tu 
ngomong biasa aja. 
Gara-gara itu aku 
jadinya males sama 
temen-temen yang 
lain. Cuma bareng 
sama temen-temen 
kelompokku aja. 
Daripada ntar aku 
dibilang sombong lagi 
pa kasar. Males 
banget. Padahal aku 
kan juga uda berusaha 
buat adaptasi. Tapi 
mereka uda ngecap 

C1 Logat dan cara 
bicara dicap kasar 
dan sombong. 
 
Berusaha untuk 
adaptasi. 
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aku kaya gitu. 
Seakan-akan aku tu 
gak dikasi 
kesempatan aja. 
 

Selain bahasa 
ada kesulitan 
lain gak? 

Ada. Waktu itu aku 
baru tau kalo orang 
Jawa itu uda biasa 
bicaranya basa-basi. 
Sedangkan aku sama 
sekali gak biasa kayak 
gitu. Di Bali tuh gak 
ada yang gitu. Kalo 
emang kita salah ya 
kita dibilang salah. 
Langsung. Gak muter-
muter dulu. Trus juga 
orang Jawa tu kalo 
gak seneng ma orang 
gak ditunjukin di 
depan orangnya tapi 
ngomongin di 
belakangnya. 
 

S1 Kebiasaan orang 
Jawa yang basa-
basi, juga jika 
tidak suka dengan 
seseorang tidak 
diperlihatkan di 
depan orang 
tersebut malah 
membicarakan di 
belakang orang 
tersebut. 

Kalau sekarang 
gimana? Kamu 
masih kesulitan 
dengan 
kebiasaan itu? 

Sebenernya sih masih 
terganggu juga. Tapi 
aku berusaha untuk 
terima kalo itu 
memang kebiasaan 
orang Jawa yang gak 
bakalan bisa dirubah. 
Dan aku harus 
adaptasi dengan 
kebiasaan tersebut. 
Karna kalo gak, aku 
pasti gak bakalan bisa 
diterima sama 
masyarakat sini kan. 
 

C1 Subjek berusaha 
untuk menerima 
dan beradaptasi 
dengan kebiasaan 
masyarakat Jawa 
agar dapat 
diterima. 

Bentuk adaptasi 
yang kamu 
lakukan apa 

Memang sampai 
sekarang aku belum 
bisa nerima 

C1 Subjek berusaha 
untuk beradaptasi 
dengan cara 
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saja? sepenuhnya kebiasaan 
orang Jawa ini. Jadi 
aku berusaha untuk 
kompromi. Kalo 
memang orang itu 
salah, pasti aku tegur. 
Tapi gak saat itu 
langsung. Jadi aku 
nunggu suasananya 
rada tenang dulu, 
setelah gak emosi 
lagi, baru pelan-pelan 
aku bilangin kalo dia 
tuh uda salah. 
Kesalahannya tu apa 
aja. Akhirnya kan 
orang itu jadi tau kalo 
dia uda ngelakuin 
kesalahan n jadi tau 
salahnya dimana. 
Daripada cuma 
ngomomg tok di 
belakangnya.orangnya 
kan gak tau dia uda 
salah pa gak. Gak da 
yang ngasi tau sih.  
 

memberitahukan 
kesalahan 
seseorang pada 
saat keadaan sudah 
tenang dan tidak di 
depan orang 
banyak. 

Kamu ngerasa 
stres gak waktu 
awal kuliah di 
Semarang? 

Stres banget. Kalo 
diinget-inget lagi 
untung aja aku 
berhasil ngelewatin 
ini semua n kuliahku 
juga gak terlalu 
keganggu. 
 

 Subjek merasa 
sangat stres. 

Kalo stres 
biasanya 
tandanya apa 
aja? 

kalo stres tuh ya 
bawaannya makan 
mulu..makanya waktu 
awal kuliah kan 
beratku naik lumayan 
banyak. Trus juga 
bawaannya ke 

G1, G2, 
G3, G4. 

Gejala sters yang 
dialami yaitu 
gangguan pola 
makan, diare, 
gangguan tidur, 
sakit kepala, susah 
konsentrasi, lupa 
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belakang terus, susah 
tidur, kalo uda tidur 
aja gak nyenyak 
bobonya. Sering 
mimpi buruk, pusing. 
Selain itu aku jadinya 
susah banget konsen 
mana cepet lupa juga. 
Pokoknya susah deh 
kalo uda stres gitu 
pasti aja semuanya 
jadi kacau. Temen-
temen juga pasti kena. 
Soalnya jadi gampang 
marah gitu, trus juga 
suka lupa kalo ada 
janji ma temen. 
 

janji, dan gampang 
marah. 

Kalo uda stres 
gitu kamu 
ngapain aja? 

Cerita ma temen, 
mama. Kalo gak ya 
tak bawa jalan aja. 
Biar gak pusing lagi. 
 

C1, C2 Coping dengan 
cerita dengan 
teman dan jalan-
jalan. 

Ganggu kuliah 
gak? 

Ganggu. Nilaiku jadi 
jeblok banget. 
Semester awal IPku 
cuma 1,8 sama 2.  
 

 Nilai subjek pada 
awal kuliah 
rendah. 

Kalau sekarang 
nilainya 
gimana? 

Sekarang nilainya uda 
bagus lagi koq. Ipnya 
sekarang 2,7. 
 

 Nilai subjek 
membaik. 

 
Keterangan koding: 
S1 : stressor eksternal 
S2 : stressor internal 
G1 : gejala fisikal 
G2 : gejala emosional 
G3 : gejala interpersonal 
G4 : gejala intelektual 
C1 : Problem focused coping 
C2 : emotional focused coping 
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LAMPIRAN C.1.2 
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Hasil Reduksi Wawancara Subjek II 
 

Pertanyaan Jawaban  Kode  Keterangan  
Latar belakang 

subjek 
 

   

Mbak berasal 
dari mana? 

Aku dari Pontianak 
dek. 

 Subjek berasal 
dari Pontianak,  
Kalimantan. 
 

Mbak datang ke 
Semarang untuk 
apa? 

Aku ke Semarang 
untuk kuliah 
dong.(senyum) 

 Subjek datang ke 
Semarang untuk 
kuliah. 
 

Kenapa jauh-
jauh sampai 
Semarang mbak? 
Emangnya di 
Pontianak gak 
ada universitas 
ya? 

Ada koq universitas 
di Pontianak. Tapi 
kan tetap aja kualitas 
universitas di Ponti 
kalah jauh dari univ 
yang ada di Jawa. 
Gak bisa dibandingin 
lha.. 

 Kualitas 
universitas yang 
ada di Pontianak 
kurang jika 
dibandingkan 
dengan 
universitas yang 
ada di Jawa. 
 

Sebelum kuliah 
mbak pernah gak 
ke Semarang 
sebelumnya? 

Pernah koq. Kan 
saudaranya mama 
sama omaku masih 
ada di Semarang. 
Tapi ke Semarang 
juga jarang banget. 
Paling 3 taon sekali 
baru ke Semarang. 
Ongkosnya kan 
lumayan juga dek. 
Pesawat juga gak ada 
yang langsung dari 
Ponti ke Semarang. 
Kalo maen ke 
Semarang juga paling 
lama sebulan di sini. 

 Sebelumnya 
subjek sudah 
pernah ke 
Semarang untuk 
liburan. 
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Cuma bisa kesini pas 
waktu liburan aja. 
Kalo gak libur kan 
gak bisa maen. Harus 
sekolah. 
 

Trus gimana 
ceritanya mbak, 
sampai bisa 
kuliah di 
Semarang sini? 

Sebenernya aku juga 
gak pernah buat 
ngerencanain mau 
kuliah di Semarang. 
Sebenernya bisa ke 
Semarang juga 
kebetulan banget. 
Sebelum daftar 
masuk ke UNIKA, 
aku uda daftar di 
UNTAR Jakarta dek. 
Waktu tu juga aku 
uda diterima di sana. 
Ngambil jurusannya 
sama sih. Sama-sama 
ngambil psikologi. 
Setelah tau kalo aku 
keterima di UNTAR, 
mama cerita sama 
tanteku kalo aku uda 
keterima disana. Trus 
kata tanteku, kalo 
maunya ngambil 
psikologi di 
Semarang mutunya 
lebih bagus, karma 
psikologinya UNTAR 
tu ternyata jurusan 
yang baru diadain di 
UNTAR. Jadi 
kualitas juga belum 
tau bagus pa gak. 
Trus mama akhirnya 
nyuru aku untuk 
nyoba dulu daftar di 
Semarang. Aku pikir 

 Sebelum daftar di 
Semarang sudah 
mendaftar di 
UNTAR Jakarta 
dan diterima. 
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ya kenapa gak. 
Lagian juga kan gak 
ada salahnya buat 
nyoba. 
 

Trus gimana 
mbak? 

Ya akhirnya aku 
nyoba juga. Waktu 
itu aku ikutnya 
program yang kerja 
sama. Mau ikut yang 
PMDK uda telat. 
Pendaftarannya sih 
diurusin sama tanteku 
yang di Semarang. 
Karna lewat program 
kerjasama, ada tes 
masuknya. Waktu itu 
aku datang ke 
Semarang buat tes. 
Karena aku di 
daftarin ikut program 
kerja sama yang di 
Semarang. 
 

 Subjek mendaftar 
melalui program 
kerja sama. 

Hasil tesnya 
gimana? 

Diterima dong.. Kalo 
gak kan aku gak 
mungkin kuliah di 
sini sekarang. Gak 
ketemu kamu 
ntar.(tertawa) 
 

 Subjek diterima 
di UNIKA 
Soegijapranata. 

Kenapa akhirnya 
mutusin untuk 
milih UNIKA? 

Selain soal kualitas 
yang lebih bagus 
daripada UNTAR, 
yang buat aku 
akhirnya mutusin 
buat kuliah di 
Semarang juga 
karena masalah biaya 
hidup di Semarang 
yang lebih murah 
dibandingin sama 

 Alasan subjek 
pada akhirnya 
memutuskan 
untuk 
melanjutkan 
kuliah di 
Semarang selain 
alasan kualitas, 
juga karena biaya 
hidup di 
Semarang jika 
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biaya hidup di 
Jakarta. Kasian mama 
sama papa kalo harus 
ngeluarin uang 
banyak banget untuk 
kuliahku. Kan mereka 
masih ada 
tanggungan adekku 2. 
Lagian juga males 
sama suasananya 
Jakarta yang macet 
trus. 
 

dibandingkan 
dengan biaya 
hidup di Jakarta 
jauh lebih murah. 

Trus mbak di 
Semarang sama 
siapa? 

Gak sendiri koq dek. 
Mama kan punya 
adek 2 di Semarang, 
masi ada oma juga. 
Selain itu papa juga 
punya saudara disini. 
Kebeneran juga 
rumahnya deket 
dengan kampus. Jadi 
aku disuru tinggal 
disana. 
 

 Tinggal bersama 
dengan saudara 
papa subjek. 

Enak dong mbak 
tinggal bareng 
sama keluarga. 
Daripada tinggal 
di kos. 

Ah gak juga koq dek. 
Ya memang sih 
pengiritan. Jadinya 
gak perlu keluar uang 
buat kos. Tapi kalo 
tinggal sama saudara 
juga gak enak. Gak 
bisa bebas seperti 
kalo kita kos. 
 

S1 Gak bebas tinggal 
bersama dengan 
keluarga. 

Gak bebas 
gimana mbak? 

Ya gak bebas. Disini 
aku sama sekali gak 
bisa bawa temen 
maen ke rumah. 
Pernah sih aku bawa 
temen waktu awal 
kuliah. Terus habis 

S1 Di rumah saudara 
subjek tidak 
bebas, subjek 
tidak 
diperbolehkan 
untuk membawa 
teman ke rumah. 
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itu aku dibilangin 
jangan bawa temen 
lagi ke rumah. Aku 
sampe gak enak sama 
temen-temen yang 
pengen maen ke 
rumah. Uda gitu di 
kamarku juga gak ada 
sarana hiburannya 
sama sekali. 
Jangankan TV, radio 
pa tape aja gak ada. 
Mikirnya kalo bawa 
temen ke rumah kan 
juga hiburan. Tapi 
ternyata itu jga gak 
boleh. Stres banget 
waktu itu. Mana 
waktu itu aku banyak 
nganggurnya lagi. 
Soalnya aku gak da 
ikut kegiatan apa-apa. 
Jadi ya uda gak ada 
yang bisa dikerjain 
juga gak ada 
hiburannya. 
 

Selain itu, di 
kamar subjek 
juga tidak 
tersedia sarana 
hiburan. Subjek 
juga merasa stres 
karena pada saat 
itu subjek terlalu 
banyak 
menganggur. 

Selain itu, mbak 
ada kesulitan gak 
waktu awal 
kuliah di 
Semarang? 

Ada dong. Selain 
keluarga yang seperti 
itu, aku juga bener-
bener susah soal 
bahasa. Sama sekali 
gak ngerti bahasanya. 
Jadinya gak bisa 
ngobrol ma temen. 
Gak bisa komunikasi 
sama sekali. 
Jangankan buat 
cerita-cerita sama 
temen. Mau makan di 
warung aja mikir 
dulu. Kalo gak ada 

S1 Selain masalah 
keluarga, subjek 
juga stres karena 
masalah bahasa. 
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temen susah banget 
deh.  
 

Kenapa mau 
makan di warung 
harus mikir dulu 
mbak? 

Ya harus mikir dong. 
Sekarang keadaannya 
aku tu sama sekali 
gak bisa n gak ngerti 
bahasa Jawa. Mau 
mesen makanan juga 
gak tau mesti bilang 
apa. Selain itu nama 
makanan di sini tu 
beda sama nama di 
Ponti. Tambah 
bingung lagi kan. 
Aku bilang mau sayur 
itu yang jual bingung. 
Kalo di inget-inget 
lagi sekarang waktu 
itu lucu banget. 
(tertawa) 
 

 Subjek sama 
sekali tidak 
menerti bahasa 
Jawa. Nama-
nama makanan 
juga berbeda. 

Kalau soal 
rasanya gimana 
mbak? 

Wah.. itu dia. Awal 
aku disini tuh aku gak 
selera makan banget. 
Semuanya serba 
manis. Sampe-sampe 
sambelnya aja 
bukannya pedes 
malah rasanya manis. 
Aku gak bisa n gak 
suka sama makanan 
manis-manis. Aku 
kalo makan tu harus 
pedes ma asin. Stres 
banget waktu itu. 
 

S1, G1. Subjek tidak 
selera makan. 
Makanan 
semuanya serba 
manis.  
Subjek terbiasa 
makan makanan 
yan pedas dan 
asin. 

Hubungan mbak 
sama keluarga 
mbak gimana? 

Aku sama keluargaku 
tuh deket banget dek.. 
gak bisa pisah dari 
mama. Kalo ada apa-
apa aku pasti 

 Hubungan subjek 
dengan 
keluarganya 
sangat dekat. 
Terutama dengan 
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ceritanya sama 
mama. Mau belanja 
pa beli baju juga 
sama mama. Mama 
yang kasi saran yang 
mana yang bagus n 
cocok sama aku. 
 

mamanya. Jika 
ada masalah 
maka subjek akan 
bercerita pada 
mamanya. 

Temen-temen di 
Pontianak 
gimana mbak? 

Temen-temen di 
Ponti deket juga koq. 
Sedih juga sih waktu 
berangkat. Soalnya 
kan gak tau kapan 
bisa ketemu lagi sama 
mereka. 

 Subjek memiliki 
hubungan yang 
dekat dengan 
teman-temannya 
dan merasa sedih 
saat harus 
berpisah dengan 
teman-temannya 
tersebut. 
 

Mbak waktu di 
Pontianak 
kegiatannya apa 
aja? 

Waktu di Ponti 
kegiatanku banyak 
banget. Selain 
sekolah, aku juga 
banyak ikut kegiatan 
ekstrakulikuler. Aku 
juga sering disuru 
ikut lomba-lomba 
sebagai wakil 
sekolah. Aku juga 
ikut les gitu. 
Pokoknya yang 
namanya nganggur 
tuh jarang banget 
deh. Kalo nganggur 
juga aku biasanya 
Bantu mama buat 
kue. Mama kan 
hobinya bikin kue.. 
Enak-enak lho 
kuenya. (tersenyum 
sambil melamun) 
 

 Kegiatan subjek 
pada waktu SMA 
sangat banyak. 
Selain kegiatan 
sekolah, subjek 
juga mengikuti 
kegiatan 
ekstrakulikuler 
dan juga sering 
diutus untuk 
mengikuti lomba-
lomba sebagai 
wakil dari 
sekolah. 

Waktu awal Karna gak ngerti S1, G2 Subjek merasa 
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kuliah mbak 
gimana? 

bahasanya jadi mau 
ngapain juga 
bingung. Emang 
komunikasi tu perlu 
banget koq. Jadi gak 
bisa ngapa-ngapain. 
Di rumah aja. Kalo 
kuliah ya berangkat. 
Kalo gak kuliah ya 
cuma di rumah aja. 
Dulu bingung karena 
gak ada waktu 
istirahat. Sekarang 
juga bingung, tapi 
bukan karna sibuk 
banget jadinya gak 
bisa istirahat. Malah 
kebalikannya. 
Kebanyakan waktu 
buat istirahat tapi gak 
ada yang bisa 
dikerjain bingung 
juga 
 

terlalu banyak 
waktu luang 
tanpa ada yang 
bisa dikerjakan. 
Hal yang sangat 
berbeda jauh 
keadaannya 
dengan saat 
subjek masih di 
Pontianak yang 
sangat sibuk 
sehingga tidak 
mempunyai 
waktu untuk 
istirahat. 
Keadaan tersebut 
menyebabkan 
subjek menjadi 
bingung. 

Prestasi mbak 
waktu SMA 
gimana mbak? 

Prestasi waktu SMA 
yah.. dulu sih nilainya 
bagus. Nilai tu rata-
rata 8. Jarang dapet 
nilai 7. trus juga 
selalu dapet rangking 
5 besar. Selain itu aku 
juga dapet prestasi 
lumayan banyak dari 
lomba-lomba yang 
aku ikuti baik itu 
nama sekolah ato 
pribadi. 
 

 Pada waktu SMA 
nilai-nilai subjek 
sangat bagus dan 
mendapat banyak 
perstasi dalam 
lomba-lomba 
yang diikuti oleh 
subjek. 

Orang tua mbak 
kerjanya apa 
yah? 

Kalo papa usaha 
sendiri sih.. tapi 
Cuma usaha kecil 
koq. Kalo mama gak 

 Orang tua subjek 
adalah wiraswasta 
kecil-kecilan dan 
ibu rumah tangga 
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kerja. Ibu rumah 
tangga biasa koq. 
 

biasa. 

Orang tua mbak 
asli Pontianak 
ya? 

O enggak dek. Papa 
sih emang asli orang 
Ponti, tapi kalo mama 
gak. Mama tu aslinya 
Semarang koq. 
Makanya kan adek 
mama sama omaku 
kan ada di Semarang. 
 

 Papa subjek asli 
berasal dari 
Pontianak dan ibu 
subjek berasal 
dari Semarang. 

Mbak, mamanya 
kan aslinya 
Semarang, apa 
mbak gak pernah 
diajarin bahasa 
Jawa atau 
setidaknya 
dikasih 
pembekalan 
dulu? Ya 
contohnya 
mungkin dikasih 
tau boleh begini 
dan gak boleh 
begitu. 

Gak tuh dek. Mama 
memang asli orang 
Semarang. Tapi gak 
pernah tu ngomong 
pake bahasa 
Jawa.Yang ada malah 
mama tu uda bisa 
bahasanya Ponti 
malah bener. Pernah 
denger mama 
ngomong bahasa 
Jawa sih. Tapi tu juga 
Cuma di telp aja. 
Waktu bicara sama 
tanteku yang di 
Semarang. Selain itu 
gak pernah. Juga gak 
dikasi wejangan apa-
apa sebelum 
berangkat koq. Ya 
cuma dibilang ati-ati 
ma pinter-pinter bawa 
diri aja. Maksudnya 
ya pinter adaptasi 
gitu. 
 

 Mama subjek 
meskipun adalah 
orang Jawa tapi 
tidak pernah 
mengajarkan 
subjek bahasa 
Jawa. Sebelum 
berangkat subjek 
juga tidak 
diberikan 
pembekalan 
terlebih dahulu 
tentang apa dan 
bagaimana adat 
dan kebiasaan 
masyarakat Jawa. 

Mbak sudah 
berapa lama di 
Semarang? 

Aku di Semarang ya 
uda 6 taon. Kan 
angkatan 2003. 
 

 Subjek sudah 6 
tahun di 
Semarang. 
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Selama di sini 
mbak uda berapa 
kali pulang nih? 

Selama disini aku 
baru pulang 1x dek. 
Pulangnya waktu 
tahun 2004.  

 Subjek baru 
pulang satu kali 
selama enam 
tahun ini. 
 

Kenapa mbak? 
Emangnya mbak 
gak kangen sama 
keluarga? 

Kalo masalah kangen 
ya pasti kangen dek. 
Aku uda gak pulang 5 
taon nih. Uda kangen 
banget sama 
keluargaku. Emang 
sih mama kadang-
kadang kesini waktu 
gak libur n pas 
keluarga disini ada 
even. Tapi aku uda 5 
taon gak ketemu 
sama adek-adekku 
ma papa. 
 

 Subjek sangat 
kangen dengan 
keluarganya. 
Sudah lima tahun 
subjek tidak 
pulang. 

Kalau begitu 
kenapa mbak gak 
pulang aja? 

Pengennya sih gitu 
dek. Tapi ya 
masalahnya tu 
tiketnya mahal 
banget. Sekarang 
gini, aku bisanya 
pulang cuma pas libur 
kuliah aja. Liburan 
kuliah kan barengan 
sama liburnya anak-
anak sekolah. Waktu 
liburan gitu kan harga 
tiket pada nae semua 
tuh.. naeknya malah 
sampe 2x lipatnya 
harga tiket normal. 
Sedangkan aku untuk 
pulang gak bisa 
langsung. Harus 
transit dulu. Berarti 
sekali jalan pulang 

 Sebenarnya 
subjek ingin 
pulang tetapi 
subjek hanya bisa 
pulang pada saat 
liburan kuliah 
saja. Harga tiket 
pada saat liburan 
sangat mahal. 
Bahkan naik 
sampai dua kali 
lipat harga 
normalnya. 
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pergi aku harus bayar 
4 tiket. Kalo 
harganya nae 2x lipat 
berarti aku bayar 8 
tiket kan. Uda berapa 
duit tuh coba.. kalo 
uda gitu kan kasian 
ortu yang harus 
bayar. Lagian juga 
uda nyampe rumah 
gak tau juga mau 
ngapain. Saying 
uangnya kan. 
Mending ditabung pa 
dipake buat yang 
laen.   
 

Mbak, kalo lagi 
stres tu biasanya 
gimana ya mbak? 

Aku tu kalo stres 
pasti maagku 
langsung kumat dek. 
Trus juga aku sakit 
kepala. Mikir harus 
ngapain sampe 
mumet sendiri. Uda 
gitu mending kalo 
uda sakit kepala bisa 
tidur. Tapi ni gak.. 
saking bingungnya 
trus juga mikirin 
masalahnya jadi gak 
bisa tidur juga. 
Biasanya juga aku 
pasti jadi gak pengen 
makan. 
 

G1 Subjek 
mengalami gejala 
fisik yaitu maag, 
sakit kepala, tidak 
bisa tidur, dan 
juga kehilangan 
nafsu makan. 

Trus waktu awal 
kuliah yang 
mbak gak ada 
kegiatan padahal 
waktu kosongnya 
banyak gitu 
mbak bosan gak? 

Waktu itu bosan 
banget. Gak ada 
kerjaan, trus yang 
bisa diajakin ngobrol 
juga gak ada. Ada sih 
sodara di rumah. Tapi 
pada sombong-

G2 Subjek merasa 
sangat bosan saat 
tidak ada kegiatan 
atau sesuatu 
untuk dikerjakan. 
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sombong semua. 
Sebel. 
 

Mbak kalau lagi 
stres gitu jadi 
cepet marah gak? 

Hehe.. iya dek. Aku 
kalo lagi banyak 
pikiran pasti aja 
bawaannya tuh marah 
terus. Kalo orang 
yang baru kenal ma 
aku pasti gak tau 
gimana. Pernah lho 
aku marah sama 
temenku. Waktu tu 
aku lagi banyak 
pikiran trus aku uda 
diem aja. Aku misah 
dari temen-temen. 
Hawanya uda bad 
mood aja. Jadi kasian 
kalo temen-temen 
sampe kena. Tapi 
waktu itu ada 
temenku yang gak 
tau. Dia terus aja 
ngajakin aku 
ngomong. Padal aku 
jawabnya tuh uda gak 
enak. Tapi dia tetep 
aja gak ngerasa. 
Akhirnya karna aku 
uda sebel banget ma 
dia, dia aku marahin. 
Sampe sekarang dia 
masih takut ma aku. 
Pa lagi kalo aku 
waktu diajakin 
ngomong uda diem 
aja. Tu dia paling 
takut. Trauma kali 
yah..(tertawa) 
 

G2 Gejala stres 
subjek adalah 
cepat marah, 
mendiamkan 
teman, menarik 
diri, bad mood. 

Mbak kalo ada Ya pasti dong dek G4 Kalau banyak 
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masalah gitu 
sampe ngefek ke 
kuliah gak? 

kalo banyak pikiran 
kan jadinya uda gak 
bisa konsen. 
Kepikiran masalah itu 
terus malah kalo 
misalnya ada janji 
waktu itu aku sering 
lupa. 
 

pikiran subjek 
sulit konsentrasi, 
lupa janji. 

Biasanya mbak 
ngapain aja kalo 
lagi stres gitu? 

Maksudnya?  Subjek tidak 
mengerti 
pertanyaan 
peneliti. 
 

Maksudnya gini 
mbak, kalo mbak 
lagi stres, 
biasanya mbak 
nagapain aja biar 
gak stres lagi? 

Ooo.. itu maksudnya. 
Kalo lagi stres gitu ya 
dipikirin gimana cara 
nyelesaiin 
masalahnya. Kalo uda 
dipikir n uda dicoba 
tapi masalahnya 
masih belum ilang 
juga ya biasanya aku 
ya pasrah. Uda gak 
bisa diapa-apain lagi 
kan. Biasanya kalo 
uda gitu aku pasti 
ngajakin temen-
temen buat pergi 
jalan pa main gitu. 
Kalo pas temen-
temen pada gak bisa 
ya dengerin lagu aja 
di kamar. Kalo 
masalah bahasa mau 
gak mau aku harus 
belajar. Kalo gak ya 
aku gak bisa 
komunikasi. Kalo gak 
bisa komunikasi kan 
mau ngapain juga gak 
bisa. 

C1, C2 Subjek jika ada 
masalah akan 
mencoba untuk 
menyelesaikan 
terlebih dahulu. 
Jika tidak bisa, 
maka subjek akan 
bersikap pasrah 
pergi jalan 
bersama dengan 
teman-temannya 
atau 
mendengarkan 
lagu. Belajar 
bahasa Jawa. 
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Waktu mbak 
kangen rumah n 
gak bisa pulang 
biasanya mbak 
ngapain aja? 

Biasanya langsung 
telepon mama. Tapi 
kalo uda kangen 
banget biasanya tak 
bawa nangis aja. 
Lumayan bisa 
ngurangi beban. 

C1, C2 Subjek jika 
kangen langsung 
telepon 
mamanya. Jika 
tidak dapat 
menahannya lagi 
subjek akan 
menangis. 

Mbak kalo ada 
masalah cerita-
cerita gak? 

Ya ceita dek. 
Biasanya masi 
kebiasaan kalo ada 
masalah cerita sama 
mama. Kalo gak ya 
cerita sama temen. 
Lumayan koq. 
Mereka juga bisa kasi 
dukungan atopun 
nasehat buat kita. 
 

C1, C2 Jika stres maka 
subjek 
menceritakan 
pada temannya. 
Selain itu, subjek 
juga mencari 
dukungan dari 
teman maupun 
keluarganya. 
 

 
Keterangan koding: 
S1 : stressor eksternal 
S2 : stressor internal 
G1 : gejala fisikal 
G2 : gejala emosional 
G3 : gejala interpersonal 
G4 : gejala intelektual 
C1 : Problem focused coping 
C2 : emotional focused coping 
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