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Identitas Subyek: 

o Nama 

o Tempat Tanggal  Lahir 

o Usia 

o Urutan Kelahiran 

o Jumlah saudara 

o Pekerjaan subyek 

 

Hal yang akan diungkap dari Warisan Genetik: 

- Kemampuan/kelebihan apa yang anda miliki? 

- Kemampuan tersebut anda dapat dari faktor keturunan atau belajar? 

- Apakah anda sudah menemukan kelebihan yang anda miliki dalam 

diri anda dan memanfaatkannya? 

- Apakah kemampuan tersebut anda gunakan untuk menentukan karir 

yang anda pilih? 

 

Hal yang akan diungkap dari Pengalaman Belajar: 

- Pengalaman belajar apa yang selama ini anda dapatkan? 

- Apakah pengalaman belajar mempengaruhi perencanaan karir anda? 

- Apakah pengalaman belajar anda berkaitan dengan kelebihan yang 

anda miliki? 

- Apa karir yang anda pilih dan rencanakan berkaitan dengan 

pengalaman belajar anda tentang warisan genetik dan pendapat orang 

lain tentang karir tersebut? 

 

Hal yang akan diungkap dari Keterampilan Pendekatan Tugas: 
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- Apakah anda sudah memiliki keterampilan yang anda butuhkan 

dalam menjalankan karir yang anda pilih? 

- Apakah anda sudah mempunyai kesiapan mental anda dalam 

menghadapi masalah atau tugas yang berkaitan dengan karir 

tersebut? 

- Apakah anda sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan 

yang anda butuhkan berkaitan dengan pemecahan masalah dalam 

tugas karir anda? 

- Apa anda sudah mempunyai kebiasaan kerja dalam karir yang anda 

pilih? 

 

Hal yang akan diungkap dari Kondisi dan Peristiwa Lingkungan: 

- Apakah dalam pemilihan karir anda dipengaruhi oleh lingkungan 

anda, seperti teman, orang tua, atau keluarga? 

- Apakah karir yang anda pilih berkaitan dengan kondisi lingkungan 

tempat anda tinggal? 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

a) kesan umum subjek. 

b) kesan umum orang di sekitar subjek. 

c) kegiatan sehari-hari subjek. 

d) kegiatan yang berkaitan dengan karir  subjek. 

e) lingkungan kerja subjek. 

f) keterampilan subjek dan perilaku subjek dalam bekerja. 
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LAMPIRAN B.   

REDUKSI  

DATA  

WAWANCARA 
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 TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Subyek 1 
 
Nama   : LS 
 
Usia   : 30 tahun 
 
Jenis kelamin  : Perempuan 
 
Pekerjaan  : Salon dan Bridal 
 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Apa cita-cita anda 
waktu masih kecil? 

Saya dulu…apa ya? Nggak 
punya cita-cita..hahaha. 
Ehm…oo ya..saya dulu 
pengen jadi designer 
interior. Ahli penata 
ruangan. Saya juga suka 
benda yang mengandung 
unsur nilai seni. Kaya 
patung, keramik-keramik. 
Ya gitu lah. 

  

Kenapa anda 
menginginkan 
menjadi designer 
interior? 

Yah waktu kecil saya suka 
menggambar, kaya rumah, 
bangunan-bangunan tinggi 
gitu.. Gambar kamar, 
ruangan di rumah. Ketoke 
enak kerja kaya gitu. 

  

Bagaimana 
hubungan anda 
dengan saudara-
saudara anda? 

Saya tu anak tertua. Punya 
adik tiga. Adik laki-laki, 
sama dua adik perempuan. 
Jadi saya yang memberi 
teladan mereka gitu. Saya 
sayang sama semua adik 
saya, tetapi paling dekat 
sama adik laki-laki. Paling 
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nyambung ngomong sama 
dia gitu. 

Bagaimana 
hubungan anda 
dengan orang tua? 

Baik. Saya paling dekat 
sama papa. Tapi papa tu 
kerjanya ke luar kota terus. 
Jadi saya paling kangen ya 
sama papa. Mama sih di 
rumah terus sama saya di 
salon. 

  

Apa pekerjaan orang 
tua anda? 

Papa kerja jadi distributor 
pakaian bayi di kota-kota 
Jawa Tengah. Mama 
nemeni saya di salon. 

  

Berapa hari papa 
anda ke luar kota 
untuk bekerja? 

Wah sering banget. 
Seminggu cuma tiga hari 
di rumahnya. Itu pun untuk 
mengepak barang yang 
dipesan. Terus kembali 
kelilingan. Jadinya ya 
jarang ketemu gitu.  

  

Apa kegiatan anda 
saat remaja?  

Apa ya...ya paling belajar, 
sekolah, trus bantuin 
mama di salon. Itu aja. 

  

Jurusan apa yang 
anda ambil saat 
sekolah? 

Saya SMA tu ambil 
jurusan IPS. Terus pengen 
masuk kuliah jurusan 
arsitek. Tapi ngerasanya 
gak bisa gambar, 
maksudnya gak terlalu 
pinter gambar gitu, jadinya 
ya masuk ekonomi. 
Ekonomi kan cepat lulus, 
dan cepet kerja. Pengen 
jadi akuntan. 

  

Apa yang anda 
kerjakan di salon 
untuk membantu 
mama anda? 

Saya dari SMP tu uda di 
suruh bantuin mama, 
biasane kalo salon pas lagi 
rame. Yah dari hal-hal 
yang simpel misal mencuci 
rambut, menyapu rambut 
di lantai. Gitu…, trus 
lama-lama mama ngajarine 
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nambah-nambah gitu, kaya 
meng-creambath, 
mengelurusin, ya macem-
macem lah. 

Jadi keterampilan 
yang anda punya di 
salon berasal dari 
mama anda? 

Pertamanya iya, dari 
mama. Trus kursus 
setahun untuk memantapin 
keterampilan saya, habis 
itu nerusin usaha mama 
ini. 

  

Apakah setelah lulus 
kuliah anda langsung 
bekerja di salon? 

Oh nggak. Awalnya saya 
tu kerja di Jakarta. Saya 
kerja bagian keuangan. 
Pekerjaan saya itu…  
sebelumnya pindah-pindah 
dari satu kantor ke kantor 
lain. Dulu accounting 
pernah…trus ya itu dari 
accounting ke bakery, 
Bridgeston pernah, Bank 
Panin ya pernah. Jadi 
karyawanlah. Trus baru ke 
salon. 

  

Lalu apa yang 
membuat anda 
berhenti kerja di 
bidang keuangan  
dan memilih kerja di 
salon? 

Awalnya dari orang tua. 
Mama menyarankan saya 
untuk nerusin usaha salon. 
Mama sudah capek dan 
pengen pensiun. Trus saya 
juga mikir kerja ikut orang 
tuh waktu terasa terbatas 
banget. Kerja pagi pulang 
sore, belum kalo 
ngelembur, terus pulang 
udah capek. Gitu terus tiap 
hari. Kalo usaha sendiri 
kan enak. Kalo punya anak 
nanti bisa kerja sambil 
ngurus anak. Di salon kan 
waktu luangnya banyak. 
Apa lagi punya dua 
asisten. Mama pun juga 
sering bantu di salon. 

D.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.b 

Keluarga 

mempunyai 

pengaruh pada 

subyek dalam 

pemilihan 

karir. 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
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 perkembangan 

subyek untuk 

mengurus 

rumah tangga. 

Anda sudah 
menikah? Apakah 
anda mendapat 
dukungan suami 
bekerja di salon? 

Iya saya udah menikah 
baru satu tahun. Suami dan 
keluarga semua 
mendukung. Suami saya 
sendiri juga bekerja di 
bank swasta. Jadi ketemu 
suami pulang dari salon. 

  

Sudah berapa lama 
anda bekerja sebagai 
penata rias dan 
rambut? 

Saya sudah kurang lebih 
tiga tahun ini kerja di 
salon. 

  

Usaha salon apakah 
dirintis oleh ibu 
anda? 

Iya. Usaha salon saya dari 
mama saya. Mama mulai 
buka salon tahun 1980-an. 
Sudah punya banyak 
pelanggan. Mama pengen 
pensiun, jadi saya tinggal 
nerusin gitu. 

  

Apakah anda 
mempunyai bakat 
dan keterampilan 
yang berhubungan 
dengan pekerjaan 
anda ini? 

Saya keterampilan punya, 
ya itu dari belajar sejak 
SMP trus kursus salon, 
semua urusan salon saya 
udah bisa. Mulai dari 
mencuci, motong, 
mewarnai, merawat, 
sampe meluruskan dan 
mengkriting bisa semua. 
Kalo bakat…saya merasa 
bakatnya lebih di bidang 
make-up sebenarnya. Kalo 
mama kan bakat di salon, 
kalo saya tuh di make-up 
gitu. Tapi semua saya bisa 
kog. 

A.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.b 

Subyek 

mempunyai 

keterampilan 

salon dan 

menguasai 

segala urusan 

salon. 

 

 

Bakat yang 

dimiliki 

subyek berupa 
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make-up. 

 

Apa pendapat anda 
tentang pekerjaan 
anda itu sendiri? 

Yah..pekerjaan saya itu 
berkaitan dengan seni, 
tentang kecantikan. Gak 
semua orang bisa 
menjalaninya meskipun 
sudah kursus. Banyak 
temen-temen saya yang 
sudah lulus kursus tapi ya 
nganggur, gak buka salon. 
Ato berhenti di tengah 
jalan..Ngerasa susah jadi 
gak mau nerusin. Jadi 
harus punya bakat lah 
untuk bekerja di salon dan 
bridal. 

B.a Persepsi 

subyek 

terhadap 

pekerjaan 

salon berupa 

pekerjaan 

salon 

membutuhkan 

bakat khusus 

di bidang seni 

yang tidak 

dimiliki semua 

orang. 

Apakah anda pernah 
mendapat 
tanggapan/pendapat 
dari orang lain 
tentang pekerjaan 
anda? 

Ya pernah…ada yang 
bilang baguslah sama 
hasilnya. Ada yang muji 
juga. Hehehe.. 

Bb. Respon positif 

dari pekerjaan 

yang didapat 

subyek 

Kira-kira masalah 
apa yang anda 
hadapi dalam bekerja 
di salon anda? 

Biasanya itu kalo jasa itu 
kalo tidak bisa memenuhi 
keinginan pelanggan bisa 
menjadi beban. Kadang 
tidak sesuai dengan 
keinginan pelanggan, itu 
yang menjadi masalah. 
Kalo biasanya kalo 
pelanggan minta ini tapi 
meleset sedikit saja, itu 
menjadi beban Kadangkan 
orang rambutnya 
teksturnya berbeda-beda. 
Orang gak mau tau 
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maunya jadinya sama, dan 
itu menjadi beban untuk 
kita. 

Dan bagaimana anda 
mengatasinya? 
 
 
 
 
 

Yah belajar lagi. liat-
liat..eh..apa..eh..itu ya..liat-
liat sekarang trennya 
apa..kita harus istilahnya 
itu..apa.. bisa mengerti 
sekarang trennya apa liat 
dari media-media, liat tv 
seminar-seminar, majalah 
juga. 

C.a Problem 

solving subyek 

terhadap 

masalah yang 

dihadapi 

Apakah anda 
mengembangkan 
keterampilan salon  
dari pekerjaan anda 
sehari-hari di salon 
atau dari kursus yang 
anda ikuti? 

Di kursus belajarnya 
kurang alami, masih pake 
aturan-aturan. Ada teori 
motongnya, tapi kenyataan 
kan rambut orang ga sama, 
jadi yah harus bisa 
ngerasain motongnya 
supaya bisa pas. Jadi yah 
harus belajar terus. Setiap 
tahun kan juga ganti 
model, jadi harus liat juga 
model yang terbaru, 
biasanya liat artis-artis 
potongannya apa harus 
dipelajari biar klo 
pelanggan minta dipotong 
ala artis juga bisa. 

  

Bagaimana kesiapan 
mental anda dalam 
mengerjakan 
pekerjaan salon? 

Kalo lagi gak mood, 
motonge jadi gak bagus. 
Tapi namane orang kerja 
ya nek pas mood e jelek ya 
tetep berusaha motong 
sebaik mungkin. Kalo saya 
jenuh ya mencari 
kesenangan hiburan 
lainnya lah. Cari 
kesenangan liat-liat hal 
yang berbau seni, patung, 
benda-benda lain juga 
yang ada unsur seninya. 

C.b Subyek 

memliki 

kesiapan 

mental 

menghadapi 

rasa jenuh dan 

emosi yang 

kurang baik 

dengan tetap 
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Itu saya lakuin pas salon 
tutup. 

bekerja sebaik 

mungkin dan 

mencari 

kesenangan di 

waktu luang 

subyek. 

Sebagai seorang 
dewasa apa saja 
kewajiban yang anda 
jalani? 

Saya berkewajiban 
menikah. Bekerja dan 
berkarir, memenuhi 
kebutuhan, mengurus 
rumah tangga. Gitu lah.. 

E.a 

 

 

E.b 

 

 

Tugas 

perkembangan 

mengurus RT 

Tugas 

perkembangan 

berkarir 

Bagaimana rencana 
karir anda di masa 
depan? 

Ya kadang kalo gak jenuh 
ya mantap dengan 
salon…ya mantaplah pasti 
bisa ngembangin usaha ini.

  

Dalam 
bermasyarakat and 
aingin dikenal 
sebagai siapa? 

Sebagai penata rias dan 
rambut tentunya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Subyek 2 
 
Nama   : SY 
 
Usia   : 23 tahun 
 
Jenis kelamin  : Perempuan 
 
Pekerjaan  : Karyawan Swasta (bagian keuangan) 
 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Apa cita-cita anda 
waktu masih kecil? 

Waktu kecil…pengen jadi 
perancang pakaian. Suka 
nggambar baju-baju. 
Pernah waktu kecil 
ngambar baju dan jahit 
sendiri. Hasile ndak rapi 
sih tapi seneng aja bisa 
bikin baju sendiri. 

  

Kenapa anda 
menginginkan 
menjadi perancang 
pakaian? 

Suka nggambar baju 
soalnya. Nek liat tv juga 
suka liat baju artis kecil e. 
Kan bagus-bagus baju e. 

  

Bagaimana 
hubungan anda 
dengan saudara-
saudara anda? 

Hubungan dengan kakak 
dan adik baik-baik saja. 
Saya kan anak ketiga 
punya kakak perempuan , 
dan kakak laki-laki, sama 
punya adik laki-laki satu. 
Akrab semua. Deketnya 
sih sama kakak 
perempuan. 

  

Bagaimana 
hubungan anda 
dengan orang tua? 

Baik-baik saja. Deket 
sama papa. Papa tu 
sebenere orang yang keras. 
Kalo anak-anake nakal ya 
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dipukul pake koran. Tapi 
sebenere papa orang yang 
sayang sama anak-anake. 

Apa pekerjaan orang 
tua anda? 

Papa buka toko kelontong 
di rumah. Jual barang-
barang kebutuhan rumah 
tangga. Mama selaen ibu 
rumah tangga juga bantu 
papa. Papa punya banyak 
pelanggan juga di toko. 

  

Berarti orang tua 
anda selalu berada di 
rumah? 

Iya. Tapi papa sudah ndak 
ada sekarang, jadi yang 
buka toko cuma mama. 
Mama kasihan, biasane 
ada papa tapi sekarang 
sendirian, jadi kalo pulang 
kerja langsung pulang 
untuk nemeni mama 
ngobrol ato nonton tv. 

  

Apakah saudara anda 
juga menemani 
mama anda? 

Kalo kakak perempuan 
uda menikah dan tinggal di 
Surabaya. Sedangkan 
kakak laki-laki dan adik 
laki-laki tuh kalo pulang 
mesti malem-malem. 

  

Apa kegiatan anda 
saat remaja?  

Sekolah. Sama ikut les-les 
pelajaran seperti 
matematika, fisika, dan 
kimia. Sama membantu di 
toko juga. Biasanya selain 
menlayani pembeli saya 
sukanya membantu 
membuat anggaran dan 
laporan keuangan. Suka 
menghitung uang. 

  

Jurusan apa yang 
anda ambil saat 
sekolah? 

SMA ambil jurusan IPS. 
Kuliah jurusan ekonomi. 
Terus waktu masih kuliah 
sambilane ngelesi anak 
SMA akutansi. 

  

Lalu setelah lulus 
kuliah apa yang anda 

Bekerja. Ngelamar di 
perusahaan swasta bidang 
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lakukan? pergudangan besi baja. 
Kerja bagian keuangan. 

Apa yang membuat 
anda memilih karir 
di bidang keuangan 
tersebut? 

Karena pada awalnya saya 
sekolah tepatnya SMA 
sudah suka pelajaran 
bidang akutansi. Trus 
melihat kondisi lapangan 
pekerjaan juga lebih 
banyak pada bidang itu ya 
akhirnya saya pilih masuk 
ke bidang akutansi. 

 
 
 
D.d 

 

 

 

Pengaruh dari 

luar berupa 

informasi  

pekerjaan yang 

didapat subyek

Keterampilan khusus 
apa yang anda miliki 
berkaitan dengan 
karir anda sekarang? 

Dari sekolah sudah diajari 
keterampilan akutansi, 
terus dari ngelesi, juga dari 
pekerjaan sekarang 
mendapat pengalaman lah. 
Saya bisa menginput data, 
administrasi keuangan, dan 
memahami alur dari  
perdagangan. 

 
 
 
 
 
A.a 

 

 

 

 

 

Keterampilan 

khusus subyek 

yang berkaitan 

dengan 

pekerjaan 

Bakat apa yang anda 
miliki berkaitan 
dengan karir anda 
sekarang? 

Apa ya…saya punya bakat 
berhitung. Waktu sekolah 
nilai yang berhubungan 
dengan berhitung seperti 
matematika dan akutansi 
selalu mendapat nilai baik. 
Jadi itu bakat saya. 

A.b 
 
 
 
 
 
 

Bakat yang 

dimiliki 

subyek 

berkaitan 

dengan 

pekerjaan. 

 

Sudah berapa lama 
anda bekerja? 

Hampir setahun ini, saya 
kan juga baru saja lulus 
kuliah tahun lalu. 
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Apa pendapat anda 
tentang pekerjaan 
anda itu sendiri? 

Akutansi tu menarik untuk 
dipelajari. Banyak untunge 
daripada kekurangane. 
Kekurangane apa 
ya….wah belum nemuin. 
Bisa dipake buat cari kerja. 
Lapangan kerja luas. 

B.a Pengalaman 

belajar 

membuat 

subyek 

berpersepsi 

akutansi 

menarik untuk 

dipelajari. 

Apakah anda pernah 
mendapat tanggapan 
dari orang lain 
tentang pekerjaan 
anda? 

Ya paling dari orang tua 
dan teman, semua 
mendukung pekerjaan 
saya. 

B.b Mendapat 

tanggapan 

positif dari 

orang tua dan 

teman. 

Kira-kira masalah 
apa yang anda 
hadapi dalam bekerja 
di kantor anda? 

Kendala jarang terjadi, 
Cuma karena masalah di 
perusahaan sangat 
kompleks, yang semula 
ndak ada masalah menjadi 
ada masalah. Aku kerja 
bagian penjualan sales. 
Ada sales yang mengirim 
barang tapi toko mendadak 
tutup. Toko tidak mau 
mengganti kerugian, 
perusahaan juga tidak 
mau, seles pun juga tidak 
mau mengganti, berarti 
masalah ini kan harus 
diselesaikan. 
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Dan bagaimana anda 
mengatasinya? 
 

Awalnya pasti menjadi 
tanggung jawab sales, mau 
tidak mau sales harus 
bayar dan menjadi piutang 
seles, tetapi sekarang ada 
kebijakan perusahaan 
maka didiskusikan 
bersama atasan dan seles 
yang bersangkutan. 

 
 
 
 
 
 
C.a 
 

 

 

 

 

 

 

Problem 

solving subyek 

dengan cara 

diskusi 

Bagaimana kesiapan 
mental anda dalam 
mengerjakan 
pekerjaan kantor? 

Ya lama-lama pekerjaan 
seperti itu tiah hari makin 
lama suntuk, jenuh, tapi 
dijalani saja, yang jelas 
sampe rumah tidak mikir 
pekerjaan. Tidak terbawa 
sampe membawa urusan 
kantor ke rumah. Jadi 
sampe kantor fresh. 

 
 
 
C.b 

 

 

 

Kesiapan 

mental subyek 

dengan 

mengatur 

pikiran agar 

tetap fresh di 

kantor. 

Apakah rencana 
karir anda di masa 
depan? 
 
 
 
 

Untuk saat ini saya 
berkarir di bidang 
keuangan saya ingin 
menjadi akuntan 
profesional bisa mengurusi 
semua hal apalagi pajak. 
Kalo ke depan belum tahu. 
Karena kalo masa depan 
itu kenyataan sering lain, 
kondisi berubah apalagi 
cewek kalo sudah menikah 
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pasti banyak yang 
dipikirkan, kalo sudah 
menikah tidak hanya bisa 
memikirkan karir saja, 
tetapi rumah tangga.  

Sebagai seorang 
dewasa apa saja 
kewajiban yang anda 
jalani? 

Bekerja. Sekarang ini 
keuangan keluarga 
mengalami kemunduran. 
Toko sudah sepi 
pelanggan, apalagi papa 
sudah ndak ada. Jadi saya 
membantu mencukupi 
kebutuhan keluarga. 

 
 
 
 
 
E.c 

 

 

 

 

 

Tugas 

perkembangan 

memenuhi 

kebutuhan 

keluarga. 

Dalam 
bermasyarakat anda 
ingin dikenal sebagai 
siapa? 

Seorang akuntan 
profesional. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Subyek 3 
 
Nama   : HS 
 
Usia   : 27 tahun 
 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
 
Pekerjaan  : Karyawan bank swasta asing (operational staff) 
 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Apa cita-cita anda 
waktu masih kecil? 

Waktu kecil pengene jadi 
pemilik hotel. Bangun 
hotel sendiri, terus 
nyewain. Jadi kaya raya. 
Itu waktu masih kecil sih. 

  

Kenapa anda 
menginginkan 
menjadi pemilik 
hotel? 

Aku suka gambar. Gambar 
bangunan tinggi 
bertingkat. Jadi kepikiran 
pengen punya hotel. 

  

Bagaimana 
hubungan anda 
dengan saudara-
saudara anda? 

Aku deket ma adik laki-
lakiku. Aku anak pertama, 
punya adik perempuan 
sama laki-laki. 

  

Bagaimana 
hubungan anda 
dengan orang tua? 

Biasa aja.Ngga deket-
deket amat. Orang tua 
deket ma adik-adik. Aku 
Cuma deket ma adik laki-
laki aja. 

  

Apa pekerjaan orang 
tua anda? 

Papa kerjanya ke Solo, 
distributor percetakan. 
Mamaku ibu rumah 
tangga. 

  

Berapa hari papa 
anda ke luar kota 
untuk bekerja? 

Yah Cuma tiga hari dalam 
seminggu.  
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Apa kegiatan anda 
saat remaja?  

Sekolah, terus, les musik, 
keyboard. Pernah rutin les 
renang juga.  

  

Jurusan apa yang 
anda ambil saat 
sekolah? 

SMA aku jurusan IPA, 
terus kuliah masuk arsitek. 
Lulus aku masuk jurusan 
arsitek lagi ambil S-2. Aku 
kan kuliah cuma tiap hari 
Sabtu, jadi aku cari 
kerjaan, nyoba-nyoba 
konsultan kontraktor, tapi 
masuk hari Sabtu, hari 
Minggu masuk. Jadi waktu 
untuk laporan/tugas kan ga 
ada. Aku mikir pekerjaan 
apa yang waktu Sabtu 
libur? Waktu dulu 
setahuku cuma bank.. Aku 
masuk marketing. Terus 
aku dapat pengalaman oh 
cara ngomong sama orang 
gitu. Terus bank tempat 
kerjaku sekarang buka aku 
pindah di sini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasi 
subyek tentang 
pekerjaan pada 
jam kerja yang 
mendukung. 

Anda memilih 
bekerja di bank atas 
keputusan sendiri 
atau dari orang lain? 

Aku putusin sendiri.   

Kenapa anda tidak 
memilih menjadi 
konsultan kontraktor 
setelah lulus S-2? 

Kalo di kontraktor tu 
sistem gaji perbulan. Entah 
proyek semilyar ato 
kurang dari itu, gaji cuma 
bulanan. Satu bulan 500-
850 ribu. Kecil kalo 
dibandingin bank tempat 
aku kerja sekarang yang 
uda tiga tahun..Di 
kontraktor ada jenjang 
karir yang sangat panjang 
untuk staff gambar 
arsitektur muda. Jadi sulit 
lah untuk penghasilane. 

 
 
 
 
D.e 

 
 
 
 
Penghasilan 
mempengaruhi 
subyek dalam 
pemilihan 
karir.  
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Sebagai seorang 
dewasa tugas apa 
yang menurut anda 
menjadi kewajiban 
anda? 

Menabung. Memenuhi 
kebutuhan keluarga dan 
menabung untuk modal 
membuka usaha sendiri. 

E.c Tugas 
perkembangan 
mencukupi 
kebutuhan 
keluarga. 

Apakah anda 
mempunyai 
keterampilan yang 
berhubungan dengan 
pekerjaan anda ini? 

Keterampilanku analisa 
data, proses sistem, 
ketelitian, dan team work. 
Pekerjaanku kan 
berhubungan dengan 
kantor pusat di Jakarta, 
sama bagian marketing, 
jadi gak boleh ada 
kesalahan memasukkan 
data lah. 

A.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterampilan 
subyek yang 
berkaitan 
dengan karir 
 
 
 
 
 
. 

Darimana anda 
mendapat 
keterampilan 
tersebut? 

Dari bank tempat kerja 
sebelumnya. Aku belajar 
otodidak, penglaman kerja 
dua tahun, sama 
pekerjaanku sekarang yang 
aku jalani tiga tahun. Di 
situ aku banyak dapat 
keterampilan dari 
pengalaman. 

  

Bakat apa yang anda 
miliki berkaitan 
dengan karir? 

Aku pinter di analisis data. 
Itu bakatku. 

A.b Bakat subyek 
berkaitan 
dengan 
pekerjaan. 

Apa pendapat anda 
tentang pekerjaan 
anda itu sendiri? 

Yang jelas monoton. 
Pekerjaannya cuma itu-itu 
aja. Terus butuh ketelitian. 

B.a 
 
 

Persepsi 
subyek tentang 
pekerjaan 

Apakah anda pernah 
mendapat tanggapan 
dari orang lain 
tentang pekerjaan 
anda? 

Apa ya..pernah sih, paling 
wah keren ik kerja di bank 
asing. Gitu sih. Untuk 
status aja, katanya 
pekerjaan bergengsi. 

B.b Tnggapan 
positif yang 
didapat 
subyek. 

Kira-kira masalah 
apa yang anda 
hadapi dalam bekerja 
di kantor anda? 

Salah masukkin data. Itu 
sudah fatal. Nambahin 
angka ato ngurangi, fatal 
itu. 
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Dan bagaimana anda 
mengatasinya? 

Caranya cuma lewat 
komunikasi. Komunikasi 
dengan atasan, dan 
negosiasi lah.  

C.a 
 
 
 

Problem 
solving subyek 
terhadap 
masalah yang 
dihadapi 

Bagaimana kesiapan 
mental anda dalam 
menghadapi 
pekerjaan? 

Yah karena pekerjaanku 
monoton, kalo bosen 
ngobrol sama temen, crita-
crita, gosip, kadang maen 
game komputer. Biar gak 
suntuk lah pokoke. 

C.b Kesiapan 
mental subyek 
dengan 
mencari 
hiburan. 

Bagaimana rencana 
karir anda di masa 
depan? 

Pengen punya usaha 
sendiri. Tapi tetep sebagai 
karyawan bank. Usaha 
sendirinya sambilan. 

 
 
 
 
 
 

 

Dalam 
bermasyarakat anda 
ingin dikenal sebagai 
siapa? 

Karyawan bank. Kalo pun 
udah punya usaha sendiri 
aku tetep pengen status 
sebagai karyawan bank. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Subyek 4 
 
Nama   : JS 
 
Usia   : 30 tahun 
 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
 
Pekerjaan  : Guru Privat dan koordinator bimbel 
 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

Apa cita-cita anda 
waktu masih kecil? 

Pengen jadi dokter. Lucu 
ya cita-citaku waktu masih 
kecil. Maen dokter-
dokteran asdik-adikku 
kusuruh jadi pasien. 
Hahaha… 

  

Kenapa anda 
menginginkan 
menjadi dokter? 

Dulu aku terkesan banget, 
dokter tuh orange 
berwibawa, pake jas putih. 
Dokter tup pinter 
nyembuhin penyakit. 
Makane dulu pengen jadi 
dokter. 

  

Bagaimana 
hubungan anda 
dengan saudara-
saudara anda? 

Baik..Aku kan anak 
pertama. Adikku cewek 
semua empat orang. Aku 
sayang sama semua adik-
adikku. 

  

Bagaimana 
hubungan anda 
dengan orang tua? 

Aku deket ma papa 
sebelum papa meninggal.  

  

Apa pekerjaan orang 
tua anda? 

Papa kerja agen koran. 
Papa sudah punya banyak 
langganan. Mama ibu 
rumah tangga aja. 

  

Ke mana papa anda 
mendistribusikan 
koran? 

Di sekitar perumahan, 
sama, terus ke kantor-
kantor. 
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Apa kegiatan anda 
saat remaja?  

Sekolah, bantu papa jualan 
koran, nganter ke 
pelanggan. Terus…bantuin 
adik belajar, karena adik 
kan gak ada yang les 
privat. 

  

Jurusan apa yang 
anda ambil saat 
sekolah? 

Aku SMA tu ambil jurusan 
IPA. Terus aku tertarik 
sama komputer makanya 
aku pengen masuk jurusan 
teknik komputer. Tapi 
karena kampusnya di 
Jogja, jadine dilarang sama 
orang tua. Kejauhan 
alasane orang tua. Ya 
sudah akhirnya aku milih 
teknik elektro di Salatiga. 
Setidake kalo teknik 
elektro kan ada hubungane 
dengan komputer juga. 

  

Apa yang anda 
lakukan setelah 
kuliah di jurusan 
elektro? 

Aku kerja jadi seles di 
toko komputer. Cuma 
penghasilane tuh gak tetep, 
jadi aku gak betah kerja di 
situ. Terus satu tahun aku 
berhenti. Tapi belum 
langsung dapet kerjaan. 

  

Lalu apa yang anda 
lakukan untuk 
mengisi waktu anda? 

Aku di rumah. Yah ngajari 
adik-adikku belajar. Aku 
kan udah jalani pendidikan 
paling dulu, jadi semua 
pelajaran aku bisa. 

  

Lalu bagaimana 
awalnya anda 
bekerja sebagai guru 
privat? 

Aku ditawari temen. Buka 
bimbel. Tapi karena gak 
ada pengalaman ya… ikut 
lembaga dulu. Setelah 
dapet pengalaman cara 
mengajar, terus buka 
bimbel berdua sama 
temen. Aku guru privat 
dan koordinator, ngerekrut 
temen-temen yang mau 

D.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh 
teman dalam 
pemilihan 
karir 
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jadi guru privat juga. 
Selain itu gak punya 
pilihan lain sih. Papa 
meninggal otomatis aku 
anak laki-laki satu-satunya 
yang menopang 
perekonomian keluarga. 
Jadi aku ambil kesempatan 
kerja yang sudah ada. 

 
 
 
D.c 

 
 
 
Pengaruh 
perekonomian 
keluarga 
dalam memilih 
karir. 

Sudah berapa lama 
anda menjalankan 
pekerjaan anda? 

Aku udah lima tahun kira-
kira. Udah cukup lama. 

 
 
 

 
 

Apakah anda 
mempunyai 
keterampilan yang 
berhubungan dengan 
pekerjaan anda ini? 

Dari lima tahun jadi guru 
privat kurasa aku udah 
punya keterampilan. Dari 
buat soal, mengaraji materi 
pelajaran, membantu 
murid memecahin soal 
yang sulit, pendekatan ke 
murid dengan cara yang 
berbeda-beda. 

 
 
A.a 

 
 
Keterampilan 
subyek dalam 
memilih karir 
sebagai guru 
privat. 

Apa bakat yang anda 
miliki berkaitan 
dengan pekerjaan 
anda? 

Bakat…aku menguasai 
pelajaran IPA. Dulu 
nilaiku di sekolah juga 
bagus di bidang IPA. 

A.b Bakat subyek 
di bidang IPA 

Apa pendapat anda 
tentang pekerjaan 
anda itu sendiri? 

Ya butuh kesabaran lah. 
Soalnya kalo gak sabar 
gak bisa jadi guru privat. 

B.a 
 

Persepsi 
subyek tentang 
pekerjaan 

Apakah anda pernah 
mendapat 
tanggapan/pendapat 
dari orang lain 
tentang pekerjaan 
anda? 

Ehm…kurasa aku dapet 
tanggapannya dari orang 
tua murid. Mereka aku 
lihat lebih percaya kalo 
aku yang bimbing anaknya 
belajar. Aku kasih guru 
lain kebanyakan gak mau.  

B.b Tanggapan 
positif dari 
orang tua 
murid 

Kira-kira masalah Yah paling murid-muridku   
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apa yang anda 
hadapi dalam 
bekerja? 

kan sifat e sama sikap e 
dalam belajar beda-beda. 
Ada yang nurut, ada yang 
suka ajak becanda terus. 
Konsenterasi kadang susah 
banget kalo lagi pada 
capek. 

Dan bagaimana anda 
mengatasinya? 

Caranya beda-beda untuk 
tiap murid. Ada yang 
gampang diatur. Ada yang 
sulit buat konsen belajar. 
Biasanya kalo udah gak 
konsen atau ngantuk aku 
ajak becanda, biar 
pikirannya fresh lagi. 
Pendekatan tiap anak gak 
ada yang samalah pokoke. 

C.a Problem 
solving dengan 
pendekatan 
cara mengajar 
berbeda pada 
tiap  murid. 

Bagaimana kesiapan 
mental anda dalam 
menghadapi 
pekerjaan? 
 
 
 

Yah dengan sabar. Harus 
menyiapkan kesabaran 
dulu, agar bisa 
menghadapi sikap murid-
murid yang sering 
berubah-ubah dan sering 
mood-mood an. 

C.b Kesiapan 
mental subyek 
dengan 
kesabaran 
dalam 
mnghadapi 
murid. 

 Sebagai seorang 
dewasa apa saja 
kewajiban yang anda 
jalani? 

Bekerja mencukupi 
kebutuhan keluargaku. 

E.c  

Bagaimana rencana 
karir anda di masa 
depan? 

Ada keinginan untuk 
menjadi teknisi komputer 
tetapi juga ada keinginan 
membuka kelas bimbingan 
belajar. Namun sekarang 
masih mengumpulkan 
modal. 

  

Dalam 
bermasyarakat anda 
ingin dikenal sebagai 
siapa? 

Untuk sekaran sebagai 
pembimbing atau guru 
privat. 
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