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LAMPIRAN
PEDOMAN
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OBSERVASI
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A. Pedoman Wawancara
Daftar pertanyaan yang diberikan berdasarkan jenis-jenis dari coping stress:
1. Coping tindakan langsung
a. Persiapan menghadapi luka
Melakukan langkah aktif dengan cara menempatkan diri secara
langsung pada keadaan yang mengancam.
Pernahkan anda memberikan respon secara langsung ketika
menghadapi suatu masalah atau situasi mengancam?tolong
ceritakan situasi seperti apa?
b. Agresi
Tindakan menyerang pada agen yang dinilai mengancam atau
melukai
Saat anda dilukai atau dirugikan oleh orang lain, apakah anda
akan menyerang orang tersebut?tolong ceritakan situasi seperti
apa?
c. Penghindaran (avoidance)
Menghindari atau melarikan diri pada situasi yang mengancam
Pernahkah anda menghindar dari sebuah masalah atau situasi yang
mengancam?tolong ceritakan situasi seperti apa?
d. Apati
Individu putus asa yaitu dengan tidak bergerak dan menerima begitu
saja pada situasi yang mengancam.
Saat ada sebuah situasi yang membuat anda terancam, pernahkah
anda menerima begitu saja situasi itu?karena anda tidak tahu lagi
apa yang harus dilakukan. Tolong ceritakan situasi seperti apa?
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2. Coping peredaan atau peringanan
a. Diarahkan pada gejala
Mengurangi emolsi-emosi akibat tekanan atau ancaman dengan cara
merokok, obat-obat terlarang, berdoa, relaksasi, atau meditasi.
Ketika

anda

berada

dalam

masalah,

pernahkan

anda

melampiaskannya dengan obat-obat terlarang, merokok, meditasi,
relaksasi, atau berdoa?
b. Cara intrapsikis
Melakukan mekanisme pertahanan diri untuk meredakan emosi akibat
situasi yang mengancam.
1) Identifikasi
Memasukkan ciri-ciri yang dimiliki orang lain yang berkuasa dan
dianggap mengancam kedalam dirinya sendiri.
Hal apa yang kamu contoh dari perilaku orang tua anda?
Apa tujuan dari perilaku yang anda contoh tersebut?
2) Pengalihan
Memindahkan rekasi dari objek yang mengancam ke objek yang
tidak berbahaya.
Pernahkah anda berada pada situasi yang mengancam?
Jika ya, apakah anda mengalihkan situasi yang mengancam
tersebut pada hal lain?seperti apa?
3) Represi
Menahan impuls-impuls yang tidak bisa diterima sehingga tidak
diekspresikan secara langsung.
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Saat masalah datang, pernahkah anda menahan semua
perasaan tentang masalah itu kedalam hati?
4) Denial
Menolak kenyataan yang ada pada situasi yang mengancam.
Pernahkah anda merasa ingin menolak semua yang terjadi
dalam hidup anda?
5) Reaksi formasi
Memberikan ekspresi dalam bentuk tingkah laku secara terbalik
terhadap dorongan yang mengancam.
Pernahkah anda mengeluarkan ekspresi atau tingkah laku yang
tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan dalam hati?seperti
apa?
6) Proyeksi
Mengatribusikan atau menerapkan dorongan-dorongan yang
dimiliki pada orang lain karena dorongan tersebut mengancam
integritas.
Saat sebuah masalah terjadi, apakah anda pernah merasa bukan
dari anda yang salah melainkan orang lain?
7) Rasionalisasi
Memisahkan dua gagasan yang berbeda karena bila bersama-sama
akan mengancam.
Ketika anda tidak menerima apa yang diinginkan, pernahkah
anda mencoba untuk mencari alasan agar hal itu diterima
dalam hati anda?
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8) Sublimasi
Dorongan atau impuls yang ditransformasikan menjadi bentukbentuk yang diterima secara sosial sehingga dorongan atau impuls
tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda dari aslinya.
Pernahkah anda dalam situasi ketika melakukan sesuatu tidak
diterima oleh lingkungan keluarga atau masyarakat?
3. Coping konstruktif
a. Penalaran (reasoning)
Penggunaan kemampuan kognitif dengan cara mengumpulkan
berbagai informasi yang relevan untuk mengeksplorasi berbagai
macam alternatif pemecahan masalah kemudian memilih salah satu
alternatif yang paling menguntungkan.
Apakah anda selalu mencari alasan dari sebuah masalah yang
terjadi?
b. Objektivitas
Kemampuan membedakan komponen-komponen emosional dan logis
dalam

pemikiran

sehingga

membuat

keputusan

yang

tidak

sepenuhnya dipengaruhi oleh emosi.
Apakah anda objektif untuk membuat keputusan dalam situasi
yang mengancam?
c. Konsentrasi
Kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh pada
persoalan yang sedang dihadapi.
Saat ada masalah, apakah anda sangat memikirkan sebuah
masalah sampai terselesaikan?
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d. Humor
Kemampuan melihat segi yang lucu dari persoalan yang dihadapi
sehingga tidak dirasa sebagai hal yang menekan.
Ketika masalah datang, pernahkah anda menertawai atau melihat
segi lucu dari masalah tersebut?
e. Supresi
Kemampuan untuk menekan reaksi yang mendadak terhadap situasi
yang ada sehingga memberikan cukup waktu untuk lebih menyadari
dan memberikan reaksi yang lebih konstruktif.
Pernahkah anda menahan emosi lalu berpikir dengan tenang untuk
menyelesaikan masalah?
f. Toleransi terhadap ambiguitas
Kemampuan memiliki toleransi terhadap ketidakjelasan dalam hidup
sehingga individu memiliki perspektif hidup yang lebih matang dan
luas.
Pernahkah anda berada disituasi tidak memahami apa yang sedang
kamu rasakan?lalu apa yang anda lakukan?
g. Empati
Kemampuan untuk melihat sesuatu dari pandangan orang lain,
menghayati dan merasakan apa yang dihayati dan dirasakan oleh
orang lain.
Pernahkah anda belajar dari pengalaman orang lain untuk
menyelesaikan masalah?
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h. Antisipasi
Kesiapan mental individu untuk menerima suatu perangsang, baik
dari dalam maupun luar individu dengan cara menyediakan alternatif
respon atau solusi yang paling sesuai.
Hal apa yang membuat anda stres?
Apakah anda pernah mencegah pemicu stress itu dengan sudah
mempersiapkan solusi ?
i. Afiliasi
Kebutuhan untuk berhubungan atau bersatu dengan orang lain untuk
mendapatkan dukungan dan pertolongan dalam menghadapi konflik.
Saat berada dalam masalah, pernahkan anda cerita ke keluarga
atau teman untuk meminta bantuan kepada mereka?
j. Altruisme
Salah satu bentuk coping dengan cara mementingkan kepentingan
orang lain sehingga konflik-konflik yang memicu timbulnya stress
dialihkan.
Ketika ada masalah dalam hidup anda, pernahkan anda berpikir
untuk memikirkan dan membantu orang lain?
k. Penegasan diri (self assertion)
Individu berhadapan dengan konflik emosional yang menjadi pemicu
stress dengan cara mengekspresikan perasaan-perasaan dan pikiranpikirannya secara langsung, tetapi dengan cara tidak memaksa atau
memanipulasi orang lain.
Pernahkah anda mengeluarkan semua yang anda rasakan pada
orang secara langsung?
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l. Pengamatan diri (self observation)
Individu melakukan pengujian secara objektif proses-proses kesadaran
sendiri atau mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku, motif,
ciri, sifat sendiri, dst untuk mendapatkan pemahaman mengenai diri
sendiri yang semakin mendalam.
Apakah anda pernah melakukan introspeksi terhadap apa yang
telah terjadi?
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B. Pedoman Observasi
NO.
Jenis Coping Stress
1.
coping tindakan langsung
a. Menghadapi langsung ketika ada
orang yang mengganggu
b. Berani menyerang orang sekitar
ketika orang tersebut membuat
masalah
c. Menghindari teman-teman yang
tidak disukai
d. Pasrah/diam saja saat tidak bisa
mengerjakan pekerjaannya
2.
coping konstruktif
a. Suka
bertanya
untuk
mendapatkan informasi
b. Rajin berangkat sekolah atau
kuliah
c. Tertawa
saat
melakukan
kesalahan
d. Mau mendengarkan pendapat
teman
e. Meminta nasehat teman atas
masalahnya
f. Mau mengerjakan tugas-tugas
sekolah
g. Menceritakan kepada keluarga
dengan lembut tentang apa yang
dirasakan sebenarnya
h. Meminta maaf saat melakukan
kesalahan

Muncul

Tidak
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LAMPIRAN A
SUBJEK I
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Verbatim Subjek I
Pertanyaan
halo Rahayu apa kabar?
hehehe…minta waktunya
sebentar ya untuk
wawancara
kamu berapa bersaudara
ya?
anak ke?
yang pertama eee cewek
cowok?
cowok, udah dimana
sekarang?
dimana?
oh..ya sering kesini lihat
kamu?
oh teman dari gereja

Jawaban
baik..
iya boleh…
hmm… kalo saya dua bersaudara
anak kedua
yang pertama cowok

sekarang udah berkeluarga
dengan eee udah ada istri
di daerah Jogja
enggak, kalo kesini ya teman dari
gereja aja.
iya, mungkin dapat salam dari
mereka.
kamu asli darimana?
asli dari Jogja
oh Jogja
suku Jawa
berarti rumahnya di Jogja? iya di Jogja
yang dirumah berarti ada
cuma kakek nenek
siapa aja?
kakek nenek
iya…
oh ya, kalo itu ibu
ibu eee sudah tidak ada sih
dimana?
oh ibu udah gak ada,
iya…
sudah meninggal?
kapan?
eee seinget aku waktu valentine
tanggal 14 februari 2009
oh 2009, kalo itu ayahnya? ayahnya kerja, di daerah Jogja
juga tapi dia dirumahnya sendiri
oh..jadi gak pernah
eee kalo berhubungan sih enggak,
berhubungan lagi sama
kemaren sempet ketemu tapi kita
ayah?
gak saling menyapa gitu, anggep
gak kenal gitu , kayanya gimana
gitu kita saling mengenal gitu,
kayanya kya mengenang masa
lalu, jadi dia kalo lihat aku agak
cuek, jadi ntah marah atau apa,
saya kurang tahu

Koding
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emang ada masalah apa
sebelumnya?

eee saya gak tahu, waktu aku
masih kecil, waktu seinget aku
eee itu mama bertengkar sama
papa, jadi selanjutannya saya gak
tau, tahunya cuma bertengar aja.
Enggak

oh gitu..jadi gak pernah
jenguk sama sekali kesini?
enggak ya, hmmm berarti udah 1 tahun 5 bulan
kamu udah di asrama ini
berapa lama?
1 tahun 5 bulan, baru dong Iya
berarti?
sebelumnya dimana?
waktu ajaran itu, waktu ajaran
2013 kemaren, sebelumnya di
Klaten
oh di Klaten, di sekolah
eee sebelum dipindahkan ke
biasa negeri gitu atau
advent, memang sempet di negeri,
asrama?
tetapi sejak kenal advent, jadi aku
sekolah di advent, di daerah
kalikebo Klaten
oh ya ya, menyinggung
ya saya kurang tau, yang pasti,
yang tadi ya, yang tentang ayahku ya kaya menolong aku,
ayah itu, berarti kamu
tapi gak tau itu ayah kandung apa
menganggap ayahmu
bukan, saya kurang tahu, jadi ya
masih ada gak sih kalo
gitu…
kaya gitu?
jadi kamu gak tau itu ayah iya enggak tahu, tapi yang pasti
kandungmu apa bukan?
itu mungkin ayah kandung atau
bukan saya gak tau juga sih
tapi hubungannya tu
dari awal mereka memang
seperti apa gitu loh,
mamaku sama papaku memang
maksudnya kok kamu
eee kaya keluarga biasa, tapi yang
menganggap bahwa itu
pasti eee papa tu saling, kaya
ayah kamu atau enggak,
misalkan ada masalah apa
emang hubungan kamu
keperluan apa, papaku sering
seperti apa awalnya
bantu, jadi mungkin mama itu
gituloh?
kaya suka gitu, tapi gak tau juga,
selanjutnya saya kurang tahu,
soalnya waktu itu aku masih kecil
kecil itu kelas masih TK? masih TK
jadi terakhir kamu merasa sejak seinget aku sejak umur 5
ayahmu nolong kamu
tahun
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sejak kapan?
dan setelah itu?

dan sekarang ketika kamu,
kan kemaren kamu baru
ketemu katanya?
tapi kamu gak yakin itu
ayahmu atau bukan?

tapi dia gak bilang apaapa, dia gak bilang kalo
kamu anakku?
oh gitu…iya iya, berarti
sampai sekarang gak
berhubungan ya?

setelah itu aku umur 6 tahun, papa
aku udah ninggalin semuanya
karena mereka tengkar.
iya, waktu SMP kemaren

iya, waktu itu saya sempat kaya
gak kenal gitu, tapi kata temen
aku, itu emang ayahku,tapi aku
gak tahu kalo itu ayahku, jadi dia
juga gak tahu kalo aku anaknya
iya, enggak..

enggak, jadi aku dirumah gak
sama ayah, gak sama ibu, cuma
sama kakek nenek aja, sama
kakak, dan kakak udah
berkeluarga jadi udah ninggalin
semuanya, dan yang ngurusin
kakek nenek saya semuanya
terus kalo kakak ngurusin ya semenjak berkeluarga, kadang
kamu gak?maksudnya eee dikasih uang buat jajan, ya itu
bantu kamu dalam
waktu SMP, itu sering, terus
sekolahmu, membiayai
waktu SMA ini aku masuk ke
atau mungkin cuek
SMA Semarang ini, eee gak
gimana?
dikasih apa-apa, kayanya aku
kaya hidup sendiri gitu, tapi aku
yakin dengan hidup sendiri ini,
Tuhan akan menolong
iya, pasti, lalu kalo kakek iya sering tanya kabar, waktu aku
nenek gitu eee sampai
pulang, “gimana kabarnya, baiksekarang ngurusin kamu
baik kan?” “iya baik-baik.” “kalo
gitu?istilahnya eee tanya
ada orang bertengkar ya kalo bisa
kabar kamu gitu atau
dipisah atau gimana gitu,” dan
gimana?
mereka menjadi semangat, kalo
aku pulang dia kasih aku
semangat
he’em kamu mengenal
yah sudah rela berkorban demi
sosok kakek-nenek kamu
anak cucunya, dan anaknya itu
itu orang yang seperti apa? ada dua, yang satu mama aku,

B8
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ya ya berarti dari kecil
yang ngurus kamu itu
kakek nenekmu?
oke, gimana sekolahnya
disini?
baik-baik aja

yang satu budhe aku, yang budhe
aku di Sumatra dan hmm mama
aku udah gak ada, jadi ketika
nenek aku kehilangan anaknya,
dia merasa kaya kehilangan gitu,
jadi ya waktu itu nenek aku kaya
punya tanggungjawab untuk
merawat aku dan ketika itu eee
kakek nenek ya sering kaya
menyemangati aku dan sering eee
kaya itu menyuruh aku untuk
mandiri dan waktu aku itu aku
sering di marah-marahin, tapi
dengan marah itu ada artinya,
dengan kemarahan itu
iya kakek-nenek

yah baik, baik-baik aja

iya..kalo masalah dengan
keuangan kan ada yang ngebantu
dari gereja advent
kaya beasiswa gitu atau
enggak, enggak beasiswa, kaya
gimana?
sponsor gitu
oh iya..
kaya sponsor, kan ya memang
banyak sponsor, tapi belum
dikasih tahu ke sponsornya, tapi
kalo masalah keuangan bisa
ditutupin dengan spontan
oh ya ya, kan kemaren aku eee kerja kan aku disini dibantu C5
lihat kamu kerja tu, kok
oleh bosnya yang membangun
kerja kenapa ya?
asrama, jadi eee aku ingin
nunjukkin bahwa aku punya
tenagauntuk bisa kalo aku bisa
mandiri dan walaupun
sebenarnya aku gak dibayar dan
dibayar itu aku terima kalo itu,
kan bosnya itu sudah menolong
saya, kalo dibayar gak dibayar ya
saya terima, toh kan cuma
menunjukkan kaya aku bisa kalo
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oh tadi bilang bos kamu,
bos ini, gereja ini
menolong kamu,
maksudnya menolong
seperti apa?
oh..

aku punya kemampuan dan
kebetulan juga eee apa, kerja
disini juga dibayar sendirinya
ya menolong dalam kaya
keuangan, misalkan kaya uang
makan

uang program, uang iuran itu
udah ditanggung dari sini juga,
tapi ada juga uang asrama itu ibu
mike dari SD, guru SD itu yang
nanggung
berarti kalo kamu
enggak, ya pertama dari
misalkan kerja disini, itu
keinginan, kan ada ibu-ibu dari
sebagai tanda kamu untuk Bandung, namanya Ibu Marinka,
membalas atau dari
waktu itu aku bilang, “bu, saya
keinginanmu sendiri atau
pernah kerja disitu,
disuruh gitu mungkin?
pembangunan,” “oh iya, bapak
ini juga pernah kerja disini juga,
atau kalo kamu kerja disini juga
gak apa-apa, kan kebetulan Pak
Santoso eee yang bosnya disini
juga ngebantu kamu, kalo
kamu tunjukkin aja kalo kamu
bisa mempunyai tenaga untuk
eee kaya membalas atau
supaya mereka mempercayai
kamu, kebetulan juga bos ini
orang china, jadi orang china itu
dilihat dari keuletannya,
kerajinannya, jadi kalo emang
dikecewain satu kali lagi kaya ya
enggak dipercayai gitu.”
iya iya, eee jadi kamu
iya, saya berusaha, dengan ini
sangat berusaha ya bisa
aku udah mandiri 3 bulan
apa namnya, sekolah disini enggak minta uang jajan sama
sangat berusaha, istilahnya kakak aku
biar kamu juga lulus dari
sini kaya gitu, bisa lulus
dan melanjutkan ke tempat
yang lebih baik kaya gitu

C5

C5
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ya?
kakak, biasanya minta?

oh….

di simpang?
oh di simpang lima

ya pasti…oke, cita-cita
kamu apa sih?kamu
pengen jadi apa?

iya amin, oke lalu apa sih
hobi kamu?kamu suka
ngapain gitu?

C8
iya biasanya minta, sering
minta-minta, tapi dengan
meminta-minta itu aku jadi
malu sendiri, denga meminta itu,
kadang sering, “kak minta beli ini
beli itu,” dan waktu itu aku
berpikir klao aku punya tenaga,
aku punya kaya banyak tenaga,
kalo aku cuma nganggurin,
kalo habis pulang sekolah tidur
pulang sekolah tidur, itu gak
ada artinya, jadi aku pergunain
untuk kerja, untuk kaya
melayani kalo minggu pagi, kan
ada kaya eee COI yaitu
singkatannya central of
influential, pusat pengaruh di
simpang
dan kalo ada waktu, ya saya
sering membantu dalam
pelayanan disitu..
simpang lima
iya…kalo ada waktu, saya sering
membantu disitu, aku suka
menolong, suka melayani, bahkan
kalo bisa suatu saat pasti Tuhan
akan buka jalan untuk eee aku
bisa menjadi pelayan Tuhan
sebenarnya jadi pengusaha, tapi
aku udah bilang sama orangorang kalo aku ingin jadi pelayan
Tuhan, ya doakan saya supaya
menjadi pendeta
kalo hobi sukanya ya kalo emang C5
ada musik, ya sering ambil musik,
bahkan sering berlatih untuk
musik ingin bisa, kan kalo ada
kegiatan gereja atau kegiatan
sekolah gitukan biasanya ada
kegiatan rohaninya banyak,
kegiatan kaya gitu, tapi saya
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oh berarti kamu maen
musik bass itu ya?
gitar?
oh hampir semua ya?
iya iya, eee berarti dulu
TKnya dimana?
di Jogja?
oh iya, waktu TK, ada hal
yang menyenangkan kah
atau gimaa gitu?

berarti kalo SMPnya juga
di, eh SD sama SMP juga
di Jogja?
ya..
oh islam, berarti orang tua
juga islam?

sering eee waktu itu sering
duduk-duduk aja, padahal aku
ingin musik, ingin banget bisa
musik, dan aku sering eee bawa
gitar, gitar bekas itu, sering
mengiringi musik kalo memang
diminta
iya..
gitar juga bisa, dram juga bisa
iya…hampir semua
TKnya saya malah di islam
iya, daerah Jogja, daerah Jogja
tapi udah masuk kota Bandung
ya kalo menyenangkan ada, ada
sisi positifnya ada sisi negatifnya,
waktu itu emang aku sering nakal
sama orang tua sering
mengejeklah ini itu, sering
ngeluarin kata kotor, tapi dengan
didikan sampai saat ini, saya
menyesal kaya mengeluarkan kata
kotor atau apa itu saya menyesal
eee saya cerita dari awal, kalo dari
TK emang dari kaya yayasan alislam
ya itu TK ku deket masjid, dulu
saya, dulu saya islam
iya, dulu islam, sebelum itu eee
mamaku itu islam juga, jadi
sebelum mengenal orang-orang
advent, dia islam, kehidupan kita
itu kaya gimana gitu, kaya gak
ada artinya untuk selanjutnya
gitu, jadi waktu sudah mengenal
advent, saya dikenalin advent itu
mulai kelas 3 SD, saya SDnya
juga di negeri juga, kelas 3 SD
saya dikenalin advent, itu sabtu
saya gak berangkat sekolah, sabtu
sering gak berangkat sekolah,
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ngapain kok gak
berangkat?

4 tahun berarti?

oh ya terus kan pindah
sekolah waktu SMP,
pindah sekolah itu karena
apa?
oh…
di Jogja ya?
oh di Klaten?

oh, terus kok dipindahin
kesini kenapa?
oh…

jadi lebih memilih

hampir dua bulan kayanya
ya kalo hari sabtu kan ke gereja,
jadi sering ijin kalo gak ada
ulangan ini ulangan itu saya
sering ijin. Kalo SMPnya saya
dua tahun di negeri dan dua tahun
juga saya eee di eee swasta
iya 4 tahun, jadi yang pertama itu
kalo di negeri itu dulunya saya
ingin cita-cita ingin, gak cita-cita
sih, cuma kurang tenaga di
rumah, saya gak sempet sekolah,
jadi eee itu aku sering membantu
kakek-nenek untuk kaya kerja
dalam itu untuk ngerjain sawah
atau apa gitu di ladangnya, saya
sering membantu waktu itu,
bahkan sering membantu tetangga
kalo memang ada kebutuhan apa,
saya sering membantu
pindah sekolah karena eee
mamaku udah gak ada, jadi aku
tinggal di panti
panti asuhan
eee panti asuhannya di Klaten
iya…waktu itu kan aku kelas 2,
jadi aku dipindahin ke Klaten,
itukan juga mau masuk ke kelas 3
tapi gak dibolehin jadi aku
ngulang lagi dari kelas 2 sampai
kelas 3 sampai lulus.
pindahin kesini karena SMAnya
yang advent itu hanya di SMA
advent Semarang
terus yang di Slapur juga ada,
yang di Cilacap juga ada, karena
jangkungan dari jauh kan kaya
kejauhan gitu dari Slapur dari
lamongan sampe Jogja kan kaya
itu…
lebih deket..
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Semarang karena lebih
deket gitu ya?
oke..menurutmu, apa sih
pendapatmu tentang
keluargamu?
maksudnya apa yang
kamu rasakan, kamu hidup
dalam keluargamu itu?
pernah gak sih kumpul
bareng-bareng gitu?ada
kakek-nenek, ada kakak
yang udah menikah itu,
terus mungkin saudarasaudara lain, pernah?
oh udah lama banget ya?

pendapat, maksudnya?

ya kalo dalam keluarga, kalo
memang bisa berkumpul itu saya
lebih senang bahagia
hmmm pernah, waktu masih SMP
juga

iya udah lama dan eee semenjak
aku kesini, jadi kaya terpisah
gituloh waktu itu, waktu itu
emang sempet berkumpul, eee
kakek-nenek, kakak sepupu adik
sepupu, sering kumpul kerumah
nenek, dan aku merasakan kaya
seneng banget rasanya bisa
berkumpul dan semenjak ini aku
udah kaya sendiri dan kaya hidup
sendiri tapi hidup sendiri pun gak
bisa sendiri
tapi seneng ya?
Iya
banyak temen gitu?
iya banyak temen dan kalo pulang
kerumah ya aku sama kakeknenek, mereka yang budhe aku
kakak aku udah udah berumah
tangga yang lain gitu, jadi cuma
aku doang sama kakek-nenek
sama kakek-nenek
iya..
oke, eee menurutmu apa,
yah dulu ibu waktu itu ibu adalah B8
ibumu orang yang seperti buruh, buruh petani, dan dia
apa sih? apa yang kamu
memang orang desa, dan orang
rasakan tentang ibumu?
desa itu mayoritasnya petani, jadi
Dia orang seperti apa gitu? dia tu sering kaya menolong,
sering ya memang kalo marah
memang marah beneran, tapi
marahnya itu ada artinya, ya
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jadi ibumu mengajari
kamu untuk apa namanya,
tanggung jawab gitu ya?

he’em

iya…oke kalo tentang
ayahmu, itu ayahmu tu
orang yang seperti apa
sifatnya? yang kamu inget
aja

kaya aku sering dimarahin,
“Rahayu, kalo gak mau bangun
pagi, gak usah makan, kalo gak
mau kerja gak usah makan,dan
dengan pekerjaan ini, mungkin
suatu saat kamu akan menjadi
mandiri kalo kamu bisa bekerja
dahulu baru bisa dapat
makan,” itu adalah ciri khas
orang Jawa , kalo orang Jawa
sering kata-kata kaya gitu, “kerja
dahulu baru dapat sesuap nasi
kaya makan.”
iya tanggung jawab, aku sering,
ya gak sering sih kak, waktu itu
aku ikut, aku masih kecil kaya
adek kakak bintang, masih kecil
masih SMP kelas 1, eee itu sering
ikut dalam beronda ronda malam
sering ngikut, ngikut-ngikut kaya
tetangga, tetanggaku kan sering
kaya mbah-mbah atau yang udah
berkeluarga juga aku ikut ronda,
eee kaya sering ikut
bermusyawarah dalam desa waktu
itu, ya aku kecil sendiri tapi eee
itu dengan semangat itu pasti
disukain dengan orang desa jadi
ya sering disitu kak
yah yang aku inget dia orangnya
baik banget, waktu aku
membutuhkan ini, waktu dulu aku
eee masih 6 tahun itu, aku masih
inget banget, eee dia pergi kerja
dan aku bilang, “pah, nanti oleholehnya ya, aku dikasih,” kaya
gitu. Eee dia langsung kasih aku
oleh-oleh dan oleh-oleh itu ya
cuma mainan sekedar mainan,
tapi yang penting oleh-oleh itu
aku udah seneng banget karna dia
baik banget gitu, baik.

160

tapi kalo dibilang sekarang
gitu ketika kamu ketemu,
bisa jadi bukan ya karena
beda banget ya sifatnya?
he’em oke, ada gak sih
yang beda saat apa
namanya saat ayahmu
udah ga ada kaya
gitu?yang beda apa?

yah, ya kalo emang ketemu,
mungkin banyak mengingat masa
lalu dengan ayah dengan ibu, itu
gak atau mereka bertengkar karna
apa, saya juga kurang tau
yang beda waktu aku TK, dia
ninggalin eee aku sama mama, dia
eee contohnya contohnya hari ini,
contohnya hari ini tadi aku
marah-marahin papaku, yang aku
marahin karna dia jatuhin botol
minum aku, dan aku bilang, “pah,
itu kotor, jangan dijatuhin, banyak
kumannya dan waktu itu aku gak
tau kalo ayah aku besok pagi mau
eee pergi ninggalin rumah, dan
aku gak tau tahu bener ayahku
mau ninggalin itu, dan waktu itu
eee mama aku bilang, “papamu
mau pergi, jadi jangan tanyakan
lagi,” dia bilang gitu, jadi waktu
itu aku gak bisa tidur waktu itu
dan kepikiran, dan aku tidur gak
berangkat sekolah malahan dan
berangkat sekolah aku kepikiran,
“lho papaku kemana kok gak
pulang?,” biasanya pulang bawa
oleh-oleh tapi kenapa gak pulang
gitu, dan udah gitu aku ketiduran,
waktu itu malam, malam itu aku
ditemenin dengan papa aku, dan
aku ketiduran gak tahu kenapa
papaku udah pergi ninggalin
rumah waktu itu ninggalin rumah,
dan aku sering sedih kalo gak ada
papa gak ada mama, bahkan
mama juga gak sering pulang, dia
sering lembur kerja, ya dengan itu
aku kesepian, gak ada temen gak
ada itu, bahkan orang tuaku dulu
sering menyemangati aku kaya
dalam sekolah, kaya ya bermain
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kalo ibu tadi kan bekerja
sebagai apa ya ibu tadi
kerjanya?
oh itu lembur setiap hari?
he’em oh ya, kan ini yang
sekarang ada kakek sama
nenekmu?
nah kakek-nenekmu
mendukung gak sih untuk
setiap yang pengen kamu
capai misalnya sekarang
kamu pengen jadi seorang
pendeta gitu, gimana
reaksi kakek-nenekmu?

atau apa, itu sering menyemangati
aku, kalo aku sedang sedih dia
sering menyemangati.
buruh petani

ya gak setiap hari, kadang-kadang
lembur kadang-kadang enggak, ya
kaya buruh tidak tetap gitulah
Iya

yah rekasi kakek-nenek aku ya
walaupun mereka islam, tapi
sering mendukung aku dalam eee
setiap apapun eee mereka malah
seneng kalo aku bersekolah ke
jenjang yang lebih tinggi dan ini
SMA ini sebenernya aku mau
dikasih kaya warisan gitu sama
kakek-nenek dan aku bilang eee
bilang ke kakek, “kek, besok kalo
aku udah lulus dari SMA ini, aku
mau ngelanjutin kaya buruh tani
atau apa gitu,” “oh, gak usah gak
usah, kalo masalah tani itu biar
nanti tetangga aja yang eee
nanamin, kamu sekolah aja yang
lebih tinggi, kalo bisa kamu kaya
bisa masuk kantoran dan kalo bisa
jam 7 masuk dan jam 5 bisa
pulang, gitu kaya pegawai kantor
gitu, oh ya bagus gitu, kalo gitu
baik-baiklah jadi anak SMA,
jangan nakal, kalo ada orang
bertengkar ya kalo bisa dipisah
atau gimana,” dan aku mulai dari
situ aku berpikir kalo aku oh ya
bisa, aku udah mulai bisa mandiri,
kenapa aku dulunya sering
bertengkar atau gini, tapi sekarang
udah berpikir karna nasihat
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oh ya, kalo kakek-nenek
pernah gak
mempermasalahkan
tentang agamamu gitu,
karna kakek-nenek kan
masih agama itu islam dan
kamu sekarang udah
kristen gitu, pernah gak
mempermasalahkannya?

berarti kalo kakek-nenek
membebaskan kamu ya?
terserah kamu mau milih
apa gitu, oke, kalo disini
kamu punya banyak temen
gak?
temen deket itu lebih
banyak cewek atau
cowok?
he’em SMP?
kenapa kok banyak
cewek?
hahaha…

kakek-nenek.
eee kalo mempermasalah enggak
sih, enggak kak, waktu aku mau
jadi advent, aku bilang, “kalo aku
jadi kristen bagaimana kek atau
nek?” “ya gak papa, memang
agama itu gak hanya satu, gak
hanya islam doang, ya kalo kamu
bisa kristen ya gak papa asal bisa
memahami isinya kristen itu
bagaimana, orang advent itu
bagaimana.” Kalo kamu islam,
kamu gak tau baca tulis kayanya
kaya eee huruf arab artinya itu
bagaimana kalo memang gak tau
ya tinggalin gak papa, lebih baik
kamu jadi Kristen yang bisa
memahami apa itu kehidupan,
waktu itu jadi aku bilang kaya
gitu, emang banyak yang bilang
memang banyak agama tapi satu
tujuan
Iya
kalo temen banyak

kalo waktu SMP memang banyak
cewek
iya SMP
ya mungkin pada naksir kali kak
enggak juga sih, ya memang
banyak cewek dan sekarang kalo
dihitung-hitung banyak cowok, ya
ada ceweknya tapi banyakan
cowok, kadang aku sering
bermain sama temen aku yang
kuli bangunan disini, sering main
ya kalo sedih ya sering dihibur
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sahabat
tadi belum selesai tu,
kenapa waktu SMP lebih
banyak temen cewek, apa
lebih nyaman atau gimana
gitu?atau ada
pengalamanyang tidak
menyenangkan bersama
temen cowoknya di SMP
atau bagaimana?
yang cowok?
kenapa?

jadi temen cowokmu jadi
marah ke kamu?
jadi sama temn-temen
yang lain juga jauhin?atau
cuma dia doang?

dan aku gak menganggap mereka
tu temen semua, tapi aku
menganggap mereka tu sahabat
aku semua
Iya
ya, waktu SMP aku sering kaya
dijauhin sama temen-temen aku
karna

Iya
yak kan ceweknya dia sering
deketin aku, eee ceweknya
temenku itu kan sering deketin
aku jadi kalo aku lagi sedih atau
apa, ceweknya itu sering
membantu kalo aku lagi sedih
atau apa, ya memang banyak sih
temen cewek
iya jadi marah jadi ngejauhin

cuma dia doang kadang tementemen aku eee karna terpengaruh
atau mungkin, “gak usah
ngedeketin si Rahayu itu kalo
kamu gini gini gini,” nanti dikiran
gimana temen makan temen, kaya
gitu
he’e iya iya, trus waktu
iya, yak an kalo disini emang
selama SMP itu, oh berarti banyak temen cowok, kalo
kalo sekarang banyak
ceweknya sih ada tapi lebih
temen cowok ya?
banyak temen cowok
oh, iya oke kalo waktu
kalo SMP emang ada masalah
SMP, eee pernah ada
masalah gak atau misalnya
kamu mengalami kesulitan
atau apa yang kamu inget
gitu waktu SMP?
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masalah apa?

he’em

kaya keterangan?

iya…

C3
masalah keungan juga sama
seperti ini, eee waktu itu eee
udah lulus, itu aku ada latihan,
kan aku gak tau, aku tinggal
sekolah aja disini, yang bayar spp
kan udah dari gereja, jadi waktu
itu aku mengajukan surat kaya
apa ya, kaya surat tidak
mampu gitu
surat keterangan tidak mampu
gitu dan KTM itu ya, SKTM, eee
pertama ke rt minta surat, eee
surat pa itu, kaya surat
iya keterangan, surat keterangan
C3
terus eee ke bapak kades, terus
udah itu aku ke kantor kepala
desa untuk meminta surat
keterangan tidak mampu untuk
daerah Klaten, kan rumah saya
Bantul, Bantul sampe Klaten kan
jauh juga beda kabupaten beda
provinsi juga
jadi waktu itu aku ke kaya dinas,
C3
dinas pendidikan, waktu itu aku
mengajukan itu, dan bilang ini
kepala dinasnya bilang, “maaf
dek, ini gak bisa soalnya ini
dari Klaten dari beda provinsi
juga beda kota jadi kalo bisa
satu kota aja ini bisa membantu
kalo satu kota , kalo beda kota
gak bisa membantu dek, mohon
maaf ya dek,” dan waktu itu
hutang aku di SMP itu eee
sekitar 1.700.000 gitu, dan aku
berdoa, waktu itu berdoa, ya
udah pulang gitu kan
akuberdoa sama Tuhan, waktu
itu gak tau kuasa Tuhan tu
emang ajaib dan berkah, dan
itu aku udah masuk sini, uang
itu udah ketutup, uang itu udah
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suka membantu kamu
ya?suka menolong?

ada yang ngebayarin gitu, udah
ngebayarin aku kalo uang itu
udah lunas, “hutang kamu udah
lunas jadi tinggal ambil ijazahnya
ke SMP,” dan kebetulan juga,
kebetulan juga kepala SMPnya
itu, kepala sekolah SMP itu eee
ayahnya temenku jadi aku sempet
tinggal disana, sering bersihin
rumah dia waktu itu sering
ngebersihin sering ngeberesin ini
sering ya memang dia pengusaha
jadi aku sering bantu-bantu
mereka, walaupun gak digaji aku
seneng bisa ikut membantu kaya
dalam pekerjaan kaya apa gitu
iya, waktu itu ya dia kaya
memberi solusi kalo aku sekolah
di Semarang aja, Semarang aja
soalnya anaknya dia juga di
Semarang tapi sekarang udah
lulus, lulusan yang kemaren ini
iya disini, ujian ini
Iya
yah pernah ada

disini juga?
oh…baru kemaren?
iya iya terus pernah itu
gak ada masalah tu sama
temen-temen yang disini
gitu?sampe berantem gitu?
pernah ada?
Iya
sering gitu?
ya gak sering, cuma kalo ada lagi
emosi dibikin emosi lagi kan
sering marah
terus gimana tu
peristiwanya ya kalo emang ada
peristiwanya?
temen yang kaya ngejek, ya aku
sering gak terima kan, gitu, sering
gak terima
maksudnya diejek seperti
ya kaya ngatain kata kotor atau
apa nih?
apa kan saya sering gak terimaan
orangnya, gak terimaan, ya mulai
dari situ sebelum kakek-nenek
nasihatin aku, “kalo kamu diejek
atau apa, gak usah dihiraukan,
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gak usah diladenin kalo orang
yang kaya gitu, orang banyak
ngomong itu sebenarnya gak gak
berani dalam mental,” ya kalo
emang aku dalam sama temen aku
bilang, “orang-orang yang banyak
ngomong itu gak gak berani
mental, kalo bisa kamu diemin
aja, kalo memang dia mau apa, ya
udah ladenin aja, pasti mereka
kalah,” kaya gitu
ya kaya misalkan aku ngomong
tapi dicuekin, kaya gitu, kaya
dicuekin atau di, “orang itu kaya
apa sih? cuma gitu-gitu aja, gak
kaya gitu,” waktu itu aku sering
eee gini kak, sempet jadi ketua
OSIS

perkataan yang paling
kamu inget itu, misalnya
yang membuat kamu eee
jengkel tu, perkataan
temenmu yang membuat
jengkel yang pernah kamu
inget apa? Kan kamu
diejek, nah perkataan yang
kamu inget, yang
membuat kamu jengkel tu
yang seperti apa?
he’em di?
disini, di SMA, waktu itu ada
temen aku yang bilang, “udah
ganti aja ketuanya,” kan panas
juga hatinya
he’em
“udah ganti aja biar bagus,” nah
mulai dalam hati tu aku bilang
gini, “udah ganti aja gak papa,
malah akulebih ringan atau
apa,” “ya udah aku yang
ganti,” itu temen aku yang
bilang, silahkan, ya aku kaya
marah atau apa, ya aku sering
inget waktu itu dan aku inget itu
eee ketika aku jadi ketua OSIS,
dia malah gak menyemangati tapi
malah menelengserin gitu atau
apa gitu
oke iya, nih pernah gak
pernah kak
nih, misalnya ya ketika
kamu menghadapi situasi

B4

B8
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yang mengancam, pernah
gak sih kamu menghadapi
sebuah situasi yang itu
mengancam?situasi yang
menekan atau situasi yang
kamu gak suka sama
situasi yang seperti itu?
kaya gimana situasinya?

he’em

iya, he’em

he’em

situasinya waktu aku ada eee
musuh waktu SMP, kan di negeri
kan emang selalu kalo musuh ada,
temen ada musuh ada, tapi dengan
itu aku mempunyai sahabat aku
sahabat aku sendiri waktu itu aku
eee bertengkar karna karna eee
apa temen aku sendiri itu deketin
cewek aku
gitu iya..jadikan aku gak terima,
dia juga gak terima kalo
ceweknya itu kaya di ceweknya
dia padahal dia udah jadian sama
cewekku, kan aku gak tau
jadi aku marahin, aku marahin
A2
dia, maksudnya apa, temen makan
temen kan gitu, terus udah gitu
dia malah kaya gimana gitu sama
temen aku, ya aku punya sahabat,
punya sahabat juga yang lain, dan
temen-temen sahabat aku ini eee
di malah nantangan eee nantangan
itu usahaku dulu yang sahabat aku
dulu dan waktu itu aku udah
pulang sekolah, aku dihadang
sama eee banyak orang, dan
waktu itu aku sendirian waktu
itu, sendirian eee ya aku lawan
aja, pertama lima orang, lima
orang aku lawan, padahal disitu
desanya temenku juga, ya gak
preman sih, kalo dibilang preman
sih iya tapi kelakukannya gak
preman gitu
A2
ya waktu itu aku berantem
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berantem?
satu lawan lima?
iya..

he’e iya, terus?

satu kampung?

disitu, berlima
Iya
iya, aku satu lawan lima
ya sendirian waktu itu, nah
maskdunya apa, mereka udah
kaya babak belur, jadi waktu itu
belum ada kaya visum-visuman
yang kaya sekarang
nah udah gitu berlima aku lawan,
dan waktu itu eee sudah mereka
berantem dan aku juga bonyok,
mereka juga bonyok semua, aku
juga bonyok, udah gitu aku sama
temen aku, gak tahu temen aku tu
lewat yang preman yang aku
certain tadi lewat, trus dia bilang,
“oh ini Rahayu ya?” “kenapa?”
“aku dihadang sama lima orang
ini,” “loh kenapa?” “yah cewek
aku direbut sama ini jadi masalah
kaya gini,” “jadi masalah cewek?,
oh ya gampang kalo ad musuh
lagi, bilang,” “oke bos,” aku
bilang, dan udah gitu mereka
malah bawa hampir satu
kampung, satu kampung ngadang
aku
iya, satu kampong ngadang aku di
sawah waktu itu, dan hmmm di
jalan itu eee banyak orang,
memang ada polisinya juga, ada
polisi, dan aku hanya bilang sama
sahabat aku itu, “kalo berani
sendiri, gak usah bawa orang kaya
gini,” emang orang kaya gini
mintanya tawuran, ya memang
tawuran, kalo berani ya sendiri
kalo memang laki, kita nyelesein
masalah ini, yang salah sapa dan
yang bener sapa, ya memang kita
bawa ke polisi aja kalo perlu
waktu itu bawanya ke polisi kalo
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SMP nih? Masih SMP?

iya..

memang yang salah siapa dan
yang bener siapa, waktu itu ada
sahabat dia, sahabat aku yang
dulu itu ada sabahat juga,
“udahlah daripada kaya gini
mending kita damai aja,” kalo
damai enggak sih mending
ceweknya dia aja buat aku, yah
waktu itu disuruh bubar sih sama
warga yang lain yang gak suka
kalo ada tawuran gitu dan eee aku
udah pulang, memang satpamnya
itu suka apa, kenal sama kau,
mengenal aku, “itu Rahayu ya,
yang kemaren berantem?” “oh iya
pak, kenapa pak?” “ya gak papa,
baik-baik aja disini, jangan sampe
berantem lagi di sekolahan, kalo
diluar sih itu udah urusan pribadi,
kalo bisa jangan sampai
bertengkar lagi apalagi di
sekolah,” “oke pak, siap pak,”
waktu itu aku juga eee ada juga
masalah, waktu aku mau sekolah
A4
iya, ini bolos, aku dulu kak
waktu itu aku nongkrong di
sekolah, itu kan sekolahnya deket
kaya puskesmas gitu puskesmas
nah itu aku nongkrong sama
A4
temen-temen aku dan aku lagi
kaya marah sama satpamnya jadi
waktu itu aku gak masuk, jadi di
pintu gerbang itu eee aku bilang
gini, udah masukudah kringkring gitu udah masuk waktu
itu, “loh kenapa gak boleh
masuk?” “enggak, pintu gak
aku bukain,” “ya udah pak gak
usah dibukain gak papa, aku
hanya lewat disini aja pak, mau
jalan kesana,” saat itu apa
satpamnya hanya ketawa, “ya
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hehehe…

ya ya oke, pernah gak sih
kamu menghindari sebuah
masalah atau misalnya
kamu ada masalah, tapi
kamu menghindar gitu,
gak nyelesein masalah itu?
apa?
oh pernah, kaya gimana
tu?
oh cewek ya?
hehehe, iya gimana?

tadinya dia sekolah disini?
terus pindah?

hehehe…

udah pak, maaf pak, aku gak jadi
masuk, aku cuma mau lewat aja
disini,” “oh ya gak papa, malah
bagus,”
ya gitu, waktu itu aku sama
temne-temen juga dipanggil sama
guru BP waktu itu, dipanggil,
“ada masalah apa kamu sama
temen-temen kamu? Kok bisa
sampai gak masuk?bisa sampe
bolos gini, terus gitu kamu sering
cabut atau apa,” ya aku ceritain
semuanya dan sampai sekarang
jadi temen akrab lagi, walaupun
udah lama bisa jadi temen akrab
lagi
oh pernah kak

Pernah
waktu aku ada masalah, waktu
aku sama cewek aku
iya cewek disini juga
eee sebelum dia pindah ke
Bandung itu emang aku ada
masalah, dia pindah ke Bandung
karena masalah itu
iya tadinya dia sekolah disini
iya, ya dia pertama teman aku
musik, dia yang main piano aku
yang main bass, waktu itu eee dia
selingkuh, sampai 10 kali pun aku
sabar dan waktu itu eee dengan
permasalahan itu, aku juga
sempet juga selingkuh sama orang
lain
A3
dan aku diketahuin kalo aku
selingkuh dan aku enggak jujur
waktu itu, “enggak kok, aku
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itu ceweknya tu yang
bilang?

berarti sampai sekarang
gak pernah kontak-kontak
lagi sama itu?
berarti masalahnya gak
terselesaikan dong?

oh ya, tapi gak mau
menyelesaikan
masalahnya sama cewek
itu?
daripada dendam nanti?

hmm oh iya iya, pernah
gak eee hal apa ya, pernah
kamu putus asa gitu,
mengalmai putus asa atas
kejadian apa gitu?didalam
hidupmu gitu
kaya gimana itu?
apa gimana?

enggak selingkuh,” “lah ini
buktinya apa?”
iya cewekku, mantan aku
sekarang, dan udah gitu eee ya
kaya ditanya gitu tapi aku gak
ngakuin, padahal itu udah nyata
ketahuan dan dengan masalah
itu aku kabur dari masalah itu
ya kaya pulang kerumah atau
apa dan menyerahkan masalah,
toh mungkin masalah yang lalulalu udah berlalu
Enggak

A3

enggak, dia malah kalo sama kau
udah menyimpan dendam atau
apa, jadi ya dengan itu aku
selingkuh dengan anak sini juga,
temennya bintang
ya kalo memang

iya, memang dia punya dendam,
tapi kalo mau minta maaf, ya saya
maafin, emang yang salah ya gak
cuma aku, kita berdua
pernah kak

kemaren, tadi malem kejadiannya,
waktu aku ditanya
“gimana uang spp kamu?” nah
A4
aku aku berputus asa gini kalo
aku ingin keluar dari sekolah
ini, yah kalo memang gak bisa
untuk ngelunasin uang spp, ya
udah aku keluar aja dari sini,
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satkom?
iya

padahal masih ada sponsor yang
ingin membantu aku, tapi kakak
aku eee saat ini lagi mencarikan
tapi eee itu aku malah dapat BBM
dari eee anggota jemaat sini, dia
sahabat aku juga, dia juga di ini
kan dari UNIKA, tapi gak tau
jurusan apa, sekarang dia udah
bekerja di satkom Banyumanik
iya kaya satuan komunikasi
kalo ada kecelakaan, dia sering
B3
membantu dan diajuga deket
banget sama kepala sekolahnya,
kepala sekolah sini, SMA advent
sini, deket ya kalo emnag ada
acara apa, kan kepala sekolah sini
sering dibantu atau sering ada ini
sering memberikan atau apa, suka
memberi, kan orang itu suka
membantu dan aku bikin status
kalo aku ingin keluar dari sini,
aku bikin status gini, “kalo aku
dipulangin dari sini, aku gak
akan balik ke Semarang lagi,”
dan eee kakak-kakak ini comment
status aku, terus dia bilang,
“gimana bro, ada masalah apa?”
“oh ini masalah pribadi ko,” “ya
gak papa ceritakan aja gak papa,
kalo bisa saya bisa bantu, hmm
masalahnya apa?ceritakan aja,
masalah SPP?” “ya gitu ko,”
“gimana uang spp
kamu?membengkak lagi?” “iya
membengkak lagi,” “terus selama
ini siapa yang bayarin kamu?”
“eee dari gereja advent dari
gereja,” “oh ya terus gimana
kakak kamu?dia udah kontak
kamu belum?” aku bilang, “belum
ko,” aku panggilnya dia koko,
habis aku itu, tadi dia bilang, “ya
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he’em berarti masalah
uang sppnya udah kelar
atau masih nunggu?
oh iya ya, terus ini nih,
misalnya kamu masih
dalam kaya misalnya
kamu punya masalah, nah
kamu melampiaskan
masalah itu dengan apa
misalnya?dengan merokok
kah, atau misalnya
berdoa?atau dengan
relaksasi atau apa?

dalam?
oh..iya iya
hmm bertarung untuk
mendapatkan cewek ini
gitu?

kalo ada eee masalah, kalo emang
kamu dipanggil dengan Pak Egi
mungkin kaya mantan kepala
sekolah, jadi dia yang sering
ngurusin tentang uang keuangan
sekolah dan bilang, “nanti kalo
ada masalah lagi atau kamu
dipanggil sama Pak Egi eee kalo
kamu dipulangin atau dikeluarin,
kamu hubungin aku ya,” “oh iya
ko, makasih banget,” ya dengan
tunggakan ini semoga bisa
tertutupi semuanya, tinggal
nunggu aja
hmm masih nunggu semoga aja
ada yang nutupin
eee masalah dalam kehidupan aku
yang dulu. Kalo ada maslah,
sering kaya hmmm eee kaya
merusak kaya merusak diri gitu,
dulu dulu emang aku orangnya
kaya gimana gitu ya gimananya
itu ya kalo dibilang playboy sih
iya dulu waktu, dulu aku satu hari
sering nembakin cewek ya sering
ketemuan sama cewek, tapi hanya
sekedar pacaran, cinta monyet
gitu, dan dulu dulu aku
berpacaran itu hmm minimal itu 8
ya kaya cinta monyet gitu
sempet bertarung sama temen aku
iya iya, waktu itu aku sempet
B1
diputusin dan aku bilang,
“maksudnya apa ini mutusin
aku?” padahal dia tahu kalo aku
ngeduain mereka, dan udah gitu
aku bilang sama temenku,
“hey mabuk yuk, gini merusak
tubuh,”
“percuma bro, kamu merusak
tubuh tu hanya untuk kamu
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merusak aja, nanti kalo kamu
sakit sama aja kamu kan yang itu,
mantan-mantan kamu gak
mungkin ngurusin kamu.”
Temenku

itu yang ngelarang kamu
atau temen kamu?
oh kamu yang ngajak gitu? iya aku yang ngajak dan temen
aku ngelarang, jadi waktu aku ada
masalah kaya merusak tubuh
kaya itu mabuk-mabuk
Iya
gitu?
merokok?
iya dulu aku sering ya…
he’em, kalo sekarang?
kalo sekarang kalo emang ada
C9
masalah kan banyak solusi waktu B1
aku belum mengenal advent, aku
emang rusak, waktu setelah
mengenal advent waktu ada
masalah, aku sering curhat
sama temen aku supaya bisa
membantu dalam
menyelesaikannya,
kalo bisa curhat sama Tuhan
he’em, berdoa gitu ya?
he’em
nih hal apa sih yang kamu eee kebaikan mereka, kerajinan
contoh dari perilaku orang mereka, kalo dia sering suka
tuamu?
mambantu ya aku suka membantu
walaupun aku dalam kekurangan,
kaya kekurangan apa, kaya dalam
biaya atau apa gitu, malah aku
suka membantu dalam hmmm
kaya orang lain yang dalam
kekusahan gitulah, contohnya eee
ada yang membutuhkan uang ini,
ya tapi dalam bentuk apa tapi aku
gak bisa mengasihkan itu
semuanya, aku juga butuh mereka
juga butuh, dan memang dalam
agama memang diajarkan kalo
bisa dikasihkan semuanya, dan
akan mendapat dua kali lipatnya
dan waktu itu aku eee kalo ada
orang minta ini, “ah gak ah, ah
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iya he’em oke, kalo
misalnya kamu misalnya
lagi jengkel ini ya, lagi
marah gitu kan, kamu
memilih untuk menahan
rasa jengkel sama rasa
marahmu itu atau kamu
mencoba untuk
melepaskannya itu?
kaya misalnya kamu lagi
jengkel tu

melalui apa contohnya?

tapi lebih sering untuk
kamu mengeluarkan itu
ya, misalkan kamu ada
unek-unek ya kamu
keluarin langsung ke
orang tersebut?
oh iya iya
oke, pernah gak sih kamu
memungkiri atau menolak
semua yang terjadi
didalam hidupmu
misalnya, “kok aku gini ya

gak ah, takut rusak atau takut gak
balik,” kalo sekarang ya kalo
emang ada yang lebih ya aku
kasih, kalo gak ada ya gak ada
eee waktu sebelum

iya waktu aku sebelum di,
sebelum dinasehatin, waktu ya
dulu, emang banyak nasehat yang
sering masuk ke saya, eee kalo itu
kadang sering eee melepaskan
kaya kemarahan gituloh
ya kaya berantem atau apa gitu
sering, sering banget dan waktu
itu aku sering berantem dan
sampai saat ini kalo aku sering,
kalo sering di apa, dinasehatin ya
bisa menahan walaupun itu
membuat sakit hati kayanya
pengen berantem atau apa tapi
yaudahlah aku pendem aja,
mungkin suatu saat pasti dia akan
sadar sendiri
iya kalo ada unek-unek ya aku
keluarin kadang ya kalo dia
jengkel kalo emang dia nantangin,
“ya udah ayo gimana gitu”

nah sering gitu
pernah kak, waktu itu aku pernah
menyesal ya aku gak , aku sempet
menyalahkan Tuhan waktu itu,
“kenapa sih Tuhan gak adil?
kenapa sih aku dilahirkan sebagai
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gini,” jadi kamu gak
orang gak mampu?” aku pengen
terima atau kondisimu saat ini pengen itu,tapi dengan itu eee
ini kaya gitu, pernah gak? aku banyak nasehat, orang-orang
sukses yang lahir itu dari orang
yang gak mampu
he’em
untungnya eee dulu aku dikasih
kaya contoh orang sukses, dulu
memang orang itu gak punya apaapa, dengan kerajinan dia, ya
memang kata orang, “orang pintar
itu dikalahkan dengan orang
rajin,” ya dengan aku mulai dari
situ aku bisa kaya bisa
meluangkan waktu kaya
merajinkan diri, kayanya kalo
emang ada hal apa kaya aku
sering kaya membantu gituloh
iya oke, nih pernah gak
ada
kamu misalnya kamu lagi
marah ni sama temenmu,
tapi kamu pura-pura baik
sama temen itu, padahal
dalam hati tu kamu udah
marah banget, udah
jengkel banget tapi kamu
memberikan reaksi ya
kaya biasa aja, kaya gak
kenapa-kenapa gitu?
kaya gimana
peristiwanya waktu eee bukan
tu?persitiwanya?
sama temen aja ya kak, sama
pacar
he’em
emang sering mengalami kalo
B6
sama pacar, sering mengalami dia
kalo deket sama cowok emang
aku sering marah, sering marah,
aku marah, itu kaya sementara
gitu loh kak, kalo memang ada
apa aku sering marah dan kalo
dalam SMS, BBM, Chattingan
di facebook aku sering marah,
hmm itu kaya marahnya itu
kaya gak bisa diatur gituloh
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kalo ketemu, biasa aja?
gak marah?
he’em oke iya iya, pernah
gak sih kamu
menyalahkan orang lain
atas apa yang terjadi
dalam hidupmu gitu?
Selain Tuhan loh ya,
tadikan kamu udah kamu
pernah kaya gitu kan, nah
pernah gak kamu
nyalahkan orang lain atau
keluargamu atau temanmu
gitu, “karna dia, aku jadi
kaya gini,” gitu, kaya apa
gitu?
misalnya kamu
menyalahkan siapa?dalam
hidupmu

kak. Kalo aku ketemu ya biasa
iya biasa, gak marah kaya gitu, ya
walaupun kaya menyimpan
dendam tapi aku menutupi
semuanya
kalo menyalahkan sering si kak,
ya gak sering tapi pernah juga

oh iya, aku sering nyalahin
kakakku, waktu itu aku dilarang
untuk pergi ninggalin desa,
desaku, rumah, dan eee dengan
ini kan aku emang banyak
pengalaman yang aku alami,
kakakku bilang, “gak usah kamu
kesini kesini kesitu,” “kenapa si
kak, kamu kaya gitu sama
aku?kalo emang gak suka ya udah
to, inikan demi aku juga, demi
kesuksesan aku juga,” ya dulu itu
aku nyalahin itu nyalahin kakakku
waktu itu
nah pernah gak misalnya
hmm ada kak, waktu itu aku
ni ya ada sebuah kejadian dikasih nasehat sama mantan dari
dalam hidupmu dan
bendahara sini, waktu itu eee ya
ternyata kamu mencoba
emang aku ceritakan semuanya
mencari alasan biar apa
dengan dari keluarga aku
ya, biar hal itu diterima
bagaimana, pekerjaan mereka
dalam hatimu gituloh eee
bagaimana, kondisi aku
apa namanya, “ini tu karna bagaimana, ya mereka
ini, init u karna ini,”
menasehatin gini, “eee kamu
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misalnya kondisimu saat
ini tu, “biarlah kondisiku
kaya gini kekurangan, tapi
ini pasti eee akan berbuah
indah atau apa gitu atau
gimana?”

punya usaha eee kaya usaha
punya tenaga, kamu bisa gunakan
itu dengan kalo bisa melayani
dengan pekerjaan kamu, kamu
bisa akan mendapatkan bisa
menjadi sukses, kalo gitu emang
banyak orang-orang yang jadi
dokter, yang jadi kaya pengusaha
apa, kaya kakak gitu psikolog gitu
iya amin
ya kalo memang aku sering
dikasih nasehat, “oh orang ini dari
sini ya dari sini, jadi kamu harus
bisa jadi orang seperti itu dengan
tamatan dari sini, disini
oke, iya iya pernah gak sih hmmm kalo tidak diterima sih gak
kamu dalam sebuah situasi ada
ketika kamu melakukan
sesuatu, yang kamu
lakukan itu tidak diterima
oleh keluarga atau
lingkungan
masyarakatmu?
gak ada ya?
gak ada
selalu didukung gitu?
selalu didukung
sama keluarga atau temen iya..
juga gitu ya?
oke, nah misalnya ni kamu eee kadang aku sering curhat
ada sebuah masalah
sama temen, sering curhat sama
gitukan, cara
sahabat aku, misalnya mas bro,
menyelesaikan masalahmu sahabat aku
itu kamu selalu mencari
informasi untuk
menyelesaikan masalah itu
atau kamu biarin aja kaya
gitu?
iya, he’em
dan eee dia gak tau kenapa
C1
sahabat aku ini jatuh, aku kan
sering curhat sama sahabat aku
he’em
eee udah gitu sahabat aku
C1
mungkin ah dalam ini mungkin
gak akan cerita sama orang-orang
lain, ternyata mereka cerita,
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cerita semua, ya jadi kalo bisa ya
ini dimaafin atau gimana, sering
gitu jadi waktu itu kan pingin
pinginnya membiarkan supaya
mereka sadar, jadi ada seorang
sahabat yang kaya ngomongin
apa tapi ngomonginnya itu
dalam hal positif kaya kalo bisa
ya dimaafin atau gimana gitu
menurutmu nih, kamu tu
kalo dalam membuat keputusan
objektif gak sih dalam
kaya ya gimana ya kak, kalo itu
membuat keputusan?
kaya ragu-ragu gitu loh kak
ragu-ragu?
iya kaya keputusan, kalo emang
keputusan baik ya aku kaya
gimana ya, kaya pasti gitu, kaya
pasti
he’e
kalo dalam hal positif kaya pasti,
tapi kalo dalam negatif kaya raguragu gitu
maksudnya dalam hal
ya kaya keputusan kaya gini, kan
negatif tu seperti apa?
sering banyak orang diluar-luar
sana
iya
C2
kan aku ada temen juga dari
luar, “ayo ayo, kita keluar aja,
gak usah di asrama, ngapain di
asrama,” pertama ragu-ragu,
sebenernya enak sih, kerjasama
bisa keluar gini, gitu tapi kalo
dapat hukuman gak enak, aku
berpikir gitu, pulang gak
pulang gak
terus apa yang kamu
ya aku bilang, “ah gak ah gak ah,
lakuin waktu itu?
bro, kalo kaya gitu nanti aku
dapat hukuman,” dan aku bilang,
“maaf ya bro, gak bisa ini,” “ya
udah gak papa gak papa, ya aku
juga ngertiin kamu kalo kamu di
asrama, emang banyak aturan,”
“oh ya makasih,” sering gitu
oh ya, oke oke, nah
ya kalo dengan berusaha sih ada,
misalnya nih tadikan kamu dengan santai juga ada
juga cerita ada masalah
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tentang uang SPP tu, nah
apakah kamu sangat
memikirkan masalah itu?
kamu sangat konsentrasi
banget untuk
menyelesaikan masalah itu
biar masalah itu
terselesaikan atau kamu
memilih untuk, “ya
udahlah santai aja, kalo
gak ada ya udah aku kaya
gini kaya gitu,” atau kamu
sangat berusaha banget?
kaya gimana?
dan eee kalo itu emang setiap
malam kalo mau tidur itu eee
semua pikiran kan selalu inget
dan inget
iya
dan waktu itu aku sempat mau
dikasih ongkos pulang sama guru
aku, dia wakil, wakil itu, dari
wakil apa ya itu, kaya wakil
sekolah
wakil, wali kelas?
iya wali kelas, kelas 7
he’em
“eee kalo ku ada itu, aku kasih
uang gimana,”
“buat apa bu?”
“buat ongkos kamu,”
“oh gak usah bu, aku bisa usaha
sendiri, dengan hasil keringatku
aku bisa, nah dengan itu aku bisa
memikirkan kalo ah ibu ini
mungkin cuma kasihan dengan
aku dengan kebutuhan aku
bagaimana,” dan udah gitu aku
berpikir dan memang aku sering
melamun karna memang dengan
itu kekurangan SPP, dan kalo
memang ada orang yang
mengajak ketawa itu, “ah udahlah
mungkin suatu saat pasti Tuhan
akan memberikan yang terbaik
buat aku, ya aku sering ada
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iya kalo yang santainya
gimana?

iya oke oke, pernah gak
sih kamu belajar dari
pengalaman orang lain
untuk menyelesaikan
masalahmu gitu? Jadi
kamu apa ya, belajar dari,
“oh ini mengalami ini
membuat kamu semakin
apa kaya gitu, kamu
semakin berpikir apa kaya
gitu?
yang main?
iya he’em
oh bukan asrama ini?
he’em

iya

santainya ada yang seriusnya
santainya ya kalo eee ada temen
ya kaya temen bercanda atau
apa, nah aku kan gak kepikiran
kalo itu eee emang dalam
pikiranku berat, gak kepikiran
kalo itu berat, “ya udahlah kalo
masalah SPP, kita selesaikan
masalah itu dengan besok aja
gimana, kan ada temen juga
yang kekurangan gitu”
pernah kak, eee aku punya temen,
temen yang tadi waktu yang
kakak lihat tadi

C4

iya yang main tadi
itukan orang luar
bukan, orang luar
dia juga udah kerja juga sih, eee
C7
dia dari sini ya mungkin kira-kira
jam 7 sampe, kalo pulang kerja
kan jam 5, dia sering curhat
kalo dia kerjanya gimana
bagaimana, dan aku sering
mencontoh itu dengan cara
pekerja, dia gimana sering
mencontoh, mungkin suatu saat
aku bisa, ya memang dia kuli, kuli
bangunan
dan aku mencontoh kalo, “ah
C7
mungkin dengan kuli ini, aku
berpikir kalo aku bisa
membangun kaya rumah
sendiri, gak ada tukang atau apa,
ya kalo bisa aku sendiri gitu cara
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oke oke, misalnya kamu
dalam sebuah masalah itu,
biasanya kamu cerita gak
ke keluargamu, misalnya
kaya kake-nenekmu, terus
ke temen-temenmu gitu?
iya

kalo uang SPP itu kamu
cerita ke kakek-nenekmu?
oh enggak?

tapi kamu kalo ke kakak
kamu cerita?
oh enggak?

bangunnya, dengan itu aku bisa
kaya berpikir positif
ya, kemaren sempet pulang ke
Jogja, ke rumah eee aku bilang,
dia kan kakek-nenek aku kan
sering kasi uang kalo untuk buat
ongkos
ke Semarang, terus aku bilang,
“gak usah nek kakek, gak usah
aku udah kerja, aku ya walaupun
satu minggu itu ya walaupun
pengeluaran lebih banyak
daripada pendapatan, tapi dengan
ini aku bisa hemat untuk itu aku
gak akan meminta-minta lagi
Enggak
aku gak cerita dan setahu mereka
aku di, udah dibiayarin dari
yayasan
kakak enggak

iya, udah berkeluarga jadi
jaranglah kontak-kontakan atau
kaya SMSan gitu, telponan gak
pernah
jadi kamu berusaha sendiri iya..
gitu ya?
he’em oke oke, hmm
sering kak
ketika kamu misalnya
punya masalah ni ya,
mislanya punya masalah
dalam SPP, tapi kamu
masih bisa membantu
orang lain gituloh, kamu
bisa membantu orang lain
dengan tenagamu,
waktumu gituloh,
misalnya kamu tu, “aku tu
udah pusing gitu,” masih
pusing sama masalah
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sendiri tapi kamu pernah
gak bantu orang lain,
padahal kamu masih
dalam masalah kaya gitu?
he’em misalnya kaya
gimana?

iya he’em
iya

sekarang masih sama
pacar itu?
oh udah enggak?
ini single nih?
oh masih ada pacar?
oh iya iya, oke anak sini
juga?
oh temen bintang, iya, nah
ini sebentar lagi sih dua
pertanyaan lagi, pernah
gak sih kamu
mengeluarkan semua yang
kamu rasakan tu secara
langsung, misalnya kamu
marah, kamu ngomong
langsung ke orang itu,
kamu jengkel, kamu

eee ya kalo dalam SPP, memang
aku memang ada masalah, hari
ini, dan eee aku sering bantu
temen aku, ya gak temen sih,
pacar juga, kalo dianggap pacar
ya iya
itu dianggap gitu, eee dia memang
kaya kekurangan
kalo dia lagi butuh ini butuh itu,
C10
memang orang tuanya dia
memang kaya ya kaya apa, saya
kurang tahu tapi dengan
penghasilan itu kaya kekurangan
gitu, jadi aku suka ngebantu,
suka, kalo memang dia gak ada,
contohnya gak ada paket dalam
kaya BBMan gitu, aku sering
beliin gitu, jadi gitu walaupun
aku gak punya apa-apa tapi
dengan berbagi itu, bahagia gitu
udah satu tahun kak
masih kak
oh udah enggak, aku masih
pacaran
Iya
iya anak sini, temen bintang
pernah waktu aku kelas 10,
A1
memang aku sering marah, sering
kaya benci atau apa gitu sma
temen aku, dan aku pernah bilang,
dia sering ngejek-ngejek aku,
dengan ngatain aku kotor,
mengatakan kotor, “maksudmu
itu apa, kalo gak suka ya bilang
disini,” waktu itu aku marah
dan marah banget dan ya
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ngomong langsung ke
orang itu atau kamu
mencoba untuk, “ya
udahlah tahan, baik-baik
aja gitu gitu,” atau
gimana?
oh iya iya, oh ya
pertanyaan terakhir ni,
pernah gak sih kamu,
sering gak atau pernah gak
melakukan intropeksi atau
evaluasi diri gitu tentang
eee tentang apa ya,
kesalahanmu?, kaya gitu
he’em

terus kamu pernah minta
maaf gitu sama orang
misalnya kamu salah
kamu mau minta maaf
gak?
enggak?

dengan tu memang banyak
yang memisah aku, dan
akhirnya aku ke kantor dan
diselesaikan baik-baik di
kantor, gitu kak
ya eee kadang aku juga sering
main bercanda, tapi ya memang
kalo kelewatan sih ada kak

kelewatan kaya bercanda
kelewatan, contohnya aku
ngejekin contohnya orang yang
gak sempurna atau gimana, dan
aku berpikir, berpikir waktu itu
aku intropeksi diri, “aduh aku
udah kaya gini, kalo aku ngaca
aku bagaimana, sifat aku
bagaimana, dan itu hanya orang
lain yang bisa membaca dan itu
aku kaya gimana gituloh kak, kalo
kaya mengejek atau apa itu kan
harusnya intropeksi diri harus
menahan sebagian iman gitu
ya kebanyakan kalo itu
enggak,hehehe

sering ya kalo memang damai ya
udah damai, kalo memang
ngobrol, ya ngobrol bareng, kalo
tetang ada masalah kaya dulunya,
aku aku aku kaya ada masalah
sama orang itu, nah kadang kalo
mau minta maaf itu memang
jarang si kak, tapi kalo udah
berteman lagi, ya ya udah anggap
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itu udah maaf tapi gak
terucap maaf tapi kalo
misal udah bareng ya udah
berarti ya?

aja itu udah maaf
iya iya, waktu ya kemaren
memang aku sempet bilang sama
temen aku gini, ya kan gak
sengaja, dan aku bilang eee kaya
kalo aku lempar batu atau apa ke
dia, “maaf bro, maaf maaf gak
sengaja,”
aku sering kaya gitu
kalo mulai bertengkar

he’e
oh iya, kalo misal kamu
bertengkar gitu, yang biasa
mulai damai kamu atau
temen yang lain?
misalkan bertengkar sama kalo masalah berdamai sih susah
orang lain temenmu, nah
kak
yang memulai untuk
berdamai itu biasanya
seringnya kamu atau
temenmu yang lain?
susah ya?
iya susah kalo gak ada orang
ketiganya, memang susah
hmmm
dan itu kalo memang udah akrab,
anggap aja itu udah damai gitu
oh iya ya, tapi harus ada
Melerai
orang ketiga untuk me itu?
iya melerainya, oke
iya kak
hmmm udah si itu aja,
terimakasih ya Rahayu
atas waktunya, thank you
Pertanyaan
halo Rahayu apa kabar?
hmmm habis ngapain
tadi?
oh iya iya, kita lanjut lagi
ya wawancaranya
nah waktu kamu berarti
TK kan setelah ayahmu
meninggalkan kamu itu,
eee ibu tu bilang apa gitu,
bilang apa tentang

Jawaban
baik kak
tadi habis ibadah
iya kak
eee waktu itu dulu waktu aku
nanya gitu, sebelumnya kan udah
tahu kalo papa mau mau pergi gitu
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ayahmu?kan kamu pasti
tanya tu, “dimana
dimana,” terus waktu itu
bilang apa?
he’em

oh tapi kalo ibu kembali
lagi?
ohh

ya ya oke oke, nah kalo
kaya gitu berarti
menurutmu ayahmu
masih ada apa enggak?
oh ya kaya istilahnya
udah gak da gitu ya?
oh oke, eee kamu sempet
kenal wajahnya ayahmu?
sempet ya, sekarang lupa
atau agak-agak lupa atau
masih inget sekali?
hmm oke, terus saat itu
kan kamu bertemu tu ya
sama ayahmu tu waktu
kemaren-kemaren baru
ya, nah kok temenmu
yang tahu kalo itu
ayahmu tu kenapa?emang
temenmu tu sapanya?
iya

tapi eee sebelum itu mama juga
tinggalin aku waktu aku udah
bangun tidur itu gak ada orang
tuaku gitu kaya aku sendirian gitu
di kamar, la terus udah gitu aku
tanya sama kakek-nenek, “pada
pergi kemana mama sama papa?”
“gak tau gak pamitm,” “oh ya
udah,” saya bilang gitu
kalo ibu kembali lagi
terus aku tanyain, “papa mana
ma?” “gak tau, pergi gak ijin,” dia
bilang gitu, kan dulu waktu TK
kan eee sering kaya ya dibohongin
gitu
eee sepertinya udah enggak ya

Iya
sempet masih inget
ya masih inget tapi agak-agak lupa
gitu
eee dulu waktu kecil kita tu sering
main

waktu aku eee umur 4 tahun, kalo
dulu sering pergi main bareng
terus berburu kaya berburu kaya
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berarti kaya menerkanerka aja gitu ya?
oke, ke hal lain ni, eee
kemaren kan sempet
cerita tu tentang masalah,
masalah pacarnya atau
apanya, menurutmu apa
sih arti pacaran buatmu?

burung atau apa gitu, sering
ketawa bareng-bareng sama
ayahku, la terus waktu itu kan
temen aku, eee ya gak temen, kan
aku gak anggep temen, itu
saudaraku, saudara jauh, jauh dari
keluarga gitu, nah gitu kan
dulunya itu sering kalo main
bareng main game bareng, atau
eee pergi kemana itu bareng sama
ayahku kan, aku sering diajak, nah
terus waktu itu eee kemaren waktu
eee di itukan ketemu sama ayah,
aku gak kenal, aku kira sapa, terus
temen aku, “oh itu papa kamu,”
“oh mungkin ya kali ya,” “coba
kamu samperin,” “ah gak mau
mungkin orang lain,” gitu, terus
udah gitu eee aku kan gak percaya
temen aku kaya kaya ingatannya
itu tajam kan kalo itu ayahku, aku
aku gak tahu kalo itu ayahku
iya kaya menerka-nerka

ya sebenernya pacaran itu
bukan,bukan untuk main-main
tapi untuk semangat belajar lah
kalo butuh, memang di asrama
memang kan eee kaya hidup
sendiri gitu, memang ada
kerjasamanya eee dari orang lain,
tapi kalo tanpa dorongan kaya
pacar atau orang tuakan kurang
gitu jadi ya cuma untuk semngat
aja
oke, apa gak mengganggu ya sebenernya memang
sekolahmu ketika kamu
mengganggu, tapi yam au gimana
pacaran? berartikan kamu lagi, tapi ya itulah, berani pacaran
harus meluangkan waktu berani untuk sakit hati
untuk ketemu sama sama
pcarmu kaya gitu, apa itu
gak mengganggu
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sekolahmu?
hahaha…oke oke berarti
pengen dapat dukungan
juga gitu ya?
iya iya siapa sih yang
dukung kamu untuk kamu
bisa harus lulus di skeolah
ini gitu, siapa aja yang
dukung kamu?

kalo kakek-nenek juga
mendukung kamu untuk
lulus disini ya?
Perguruan Tinggi, oke

oh UNAI, oh advent, iya
iya, oke, nah kakakmu itu
gak dukung kamu dalam
hal apa
iya

he’em

Iya

eee kemaren pihak gereja aku, dia
bilang, “ya kamu harus lulus, lalu
setelah itu kamu eee ngelanjutin di
Perguruan Tinggi, udah itu ya kalo
kamu bisa eee S2, ya S2, tapi eee
kalo udah sukses ya jangan lupa
sama kita-kita semua ataupun
Tuhan gitu,” kaya gitu
iya sebenernya eee untuk lulus
disini, terus nanti udah gitu
lanjutin di Perguruan Tinggi
guru-guru juga, “kamu harus
semnagat, harus bisa lulus dari
sini, terus habis ini kalo bisa di
UNAI, di advent juga
eee sebenernya kan waktu aku
belum masuk ke daerah sini,
daerah Semarang, eee Klaten
dulukan Klaten dulu kan, dulunya
aku kan SMP di Klaten
di yayasan seperti ini, eee kakakku
pernah bilang, “oh kamu dirumah
aja, kamu dirumah aja bantuin
kakek-nenek, tapi aku maksain
diri kalo aku ingin ke sekolah, aku
ingin cari ilmu, nah kakek-nenek
juga mendukung aku untuk cari
ilmu, tapi kakak aku yang gak
setuju kalo aku sekolah di yang
jauh gitu
dan sebelumnya memang aku eee
sering ingin pulang, suruh jemput
kakak, tapi kakak gak mau, “ya
sapa suruh kamu gak deket sama
kakek-nenek,” nah itu kan demi
kesuksesan eee masa depan, ya
udahlah kalo emang kaya gitu,
emang awalnya gak dikasih
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oh jadi kakak kamu
berharap kamu sekolah
deket kakek-nenek mu
aja?

semangat tapi setelah, ya semoga
aja setelah lulus dari sini dikasih
semangat
iya eee tapikan adanya ya di
advent kan kalo yang paling deket
itukan di Klaten, di Semarang,
sama di Slapur di daerah Jawa
Timur, daerah Jawa Barat juga ada
eee ya bisa bergaul sama tementemen, sebenernya kalo emang
kita bergaul sama temen-temen
gak mempunyai msalah, pasti
semuanya akan bertahan

oh gitu, hmmm berarti
apa ya, apa sih yang
membuat kamu bertahan
gitu untuk kamu bisa eee
saat ini kamu tu bertahan
untuk kamu bisa
menyelesaikan sekolahmu
gitu? apa yang membuat
kamu bertahan?
iya bahagia ya?
ya bahagia, kebanyakan kan orang
kalo mempunyai masalah pasti
ujung-ujungnya, “ah aku pengen
pindah aja dari sini,” kan hilang
semangat untuk disini gitu
oh oke nah apa ya, hmm
ya biasa aja, walaupun,
kakakmu itu, kamu deket sebenernya waktu kemaren aku
gak sama kakakmu?
mau kesini kan, dulu waktu kecil
maksudnya suka cerita
di SD itu aku sering deket sama
sama kakakmu atau ya
kakak aku, ya maen-maen bareng
hubugannya biasa aja
tapi aku takut banget dengan
kaya gitu?
kakak aku kalo kalo dia memang
keras sama aku dulu ya aku emang
nakal tapi kekerasan itu
mengandung arti sama aku, dulu
aku sering ngucapain kata-kata
kotor, tapi sekali ngucapain kata
kotor ya kaya langsung main fisik
gitulah, ya kaya gitu, tapi ya demi
itu eee aku sadar kalo itu memang
demi kebaikanku
kalo sekarang?
kalo sekarang ya enggak, sekarang
eee kakak aku malah kaya gimana
gitu sama aku
gimananya gimana?
ya kaya kalo ngomong ya
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hehehe, sekarang lebih
lembut atau?
giut, jadi gak yang kaya
dulu gitu ya?
tapi dia selalu apa ya,
suka telpon gitu gak,
hubungin kamu gitu?
kamu yang SMS duluan?
oh iya iya, oke udah si
cuma itu aja, cuma
sebentar aja, terimakasih
ya waktunya ya

biasanya eee apa ya jelasinnya
gimana ya
ya lebih lembut, sekarang lebih
lembut
Iya
ya kalo telpon, ya gak sering sih
kak, kalo SMS ya gak sering juga,
kalo lagi ada butuh ya SMS
iya iya
iya…

Verbatim subjek I Triangulasi
Pertanyaan
halo Yosua apa kabar?
tadi habis ngapain?
oh habis ibadah, kamu
temen baiknya Rahayu
ya?
kok bisa deket gimana
awalnya?

temen kecil emang sejak
kapan temenannya?

kamu asli mana soalnya?

kan kamu berarti TKnya
bareng
nah TKnya kan di Jogja,
berarti kamu tinggalnya
di Jogja?
oh iya iya, jadi dari TK
udah bareng-bareng gitu?

Jawaban
Baik
habis ibadah
Iya

ya dulu saya temen deket, sering
dari temen kecil, iya walaupun
kita jarak jauh, tapi kita sering
main bareng
ya kalo kita sih bareng itu udah
dari TK, jadi TK itu bareng, SD
bareng, baru SMPnya itu pisah,
dia di Klaten, aku di beda kota
kalo aku sih aslinya di Salatiga
tapi sering main di Jogja jadi kita
sering ngabisin waktu sama dia
iya bareng
aku tinggal di Jogja dirumah om

iya udah bareng jadi udah tahu
sifatnya
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sampe sekarang masih
temenan baik ya?
oke hmmm berarti udah
lama banget ya udah
bertahun-tahun ya?
nah menurutmu, Rahayu
orangnya seperti apa sih?
dari apa sifat yang baik
dulu deh, apa?

masih temenan baik
iya udah

eee Rahayu itu orangnya

dia tu tekun, rajin, suka bantuin
nenek-kakeknya di sawah waktu
di rumah, terus dia tu orangnya
pekerja keras, gak pernah apa ya,
melanggar omongan orang tua
oh, hmmm emang
yah terkadang itu kalo baru musim
biasanya kebiasaannya
panen sawah itu dia itu ikut
dia dirumah ngapain?
numbuk apa ngambilin padi, habis
itu kalo dirumah ya bersih-bersih
rumah setiap hari, gak disuruh pun
dia bersih-bersih
oh, dia suka membantu ya Iya
dia
terus kalo jeleknya apa tu kalo jeleknya tu terkadang kalo
sifatnya?
dibilangin temen tu ngeyel, kalo
gak terkadang tu suka pelupa gitu
oh ya pernah gak gimana ya dulu pernah sih apa, waktu ya
kejadiannya itu?
kita kecil waktu TKnya ya
bapaknya tu bapaknya kata
ibunya, bapaknya tu pergi gak
pamit, habis gitu saya kan masih
agak apa eee masih agak hafal
dengan mukanya si bapak Rahayu
oh jadi kamu yang bilang Iya
waktu ketemu, “oh ini
ayahmu?”
oh iya iya
aku bialng, “kok itu mirip
bapakmu” lalu si Rahayunya kan
bilang,“bukan mungkin orang
lain,” “udah samperin aja, udah
coba aja kamu” nah diakan
terkadang ngeyel gitu, jarang mau
dengerin omongan temen gitu
oh gitu, kalo dalam
di sekolah dia rajin, apa, sering
sekolahnya dia gimana?
ikut ambil bagian dalam acara-
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oh ikut banyak kegiatan
di sekolah?
kaya apa?

cara sekolah
Iya

itu kemaren habis jadi ketua OSIS,
megang ketua OSIS, apa, jadi
sekarang mimpin dalam hal music,
kalo di apa, di sekolahkan
biasanya ada capel-capel gitu,
kaya renungan pagi, itu di gereja
biasanya tiap hari rabu atau hari
sabtu PGM, itu dia jadi bagian
musik, bass ataupun gitar
oh melayani gitu ya?
iya melayani
kalo Yosua ikut
iya ikut, kalo aku bagian itu,
pelayanan juga?
kulintang
apa itu?
ya alat musik kaya sejenis piano
tapi pakenya kaya kayu
oh gitu iya iya, eee kalo si ya dia tu orangnya pintar, dia
Rahayu dalam sekolahnya cerdas
termasuk orang yang
pintar atau gimana?
cerdas, oke nah kamu
ya tahu sih
tahu gak tentang
keluarganya?
kaya gimana?
ya keluarganya tu gak apa ya,
dibilang si sama seperti saya
sederhana tapi keluarganya tu gak
gak mandang kalo bergaul tu kalo
berkumpul tu gak mandang entah
itu orang yang punya ataupun gak
punya, tapi berbaur dengan baik,
kalo di masyarakat itu juga baik,
gak pernah namanya cari masalah
atau apa, kita apa, keluarga
Rahayu itu mengutamakan
kerukunan
oh kalo mama papa nya
kalo mama papanya tu ya dia sih
orangnya kaya gimana?
baik, tapi kalo bapaknya tu ya
udah gak pernah lihat si dulu, gak
terlalu
kenal
Kenal
gak terlalu tahu ya?
tapi mama nya baik
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oke, kalo kakekneneknya?
berarti kakek-neneknya
yang ngurusin Rahayu
sekarang ya?
kalo kakaknya itu deket
gak sama Rahayu?
jarang
kalo waktu dirumah dulu
deket sama kakaknya?

kalo sekarang

oh iya iya, udah punya
keluarga juga ya
kakaknya?
oke, nah kamu tahu gak
masalah yang dihadapi
Rahayu sekarang tu apa?
oh gimana?

kakek-neneknya juga baik sampe
sekarang juga baik, walaupun
udah tua tapi tetep tekun
Iya

kakaknya kalo aku lihat si jarang
deket
paling terkadang juga komunikasi
ya terkadang deket, ya diajak
seminggu sekali atau berapa bulan
sekali tu dia diajak maen barengbareng
sekarang sih jaramg ketemu, jadi
kalo dirumah terkadang juga gak
pernah ketemu sama kakak
Iya

ya kalo masalah yang dihadapin
Rahayu tu eee buat kehidupan
bayar sekolah
dia saat ini dia baru ikut kerja, kan
lagi ada pembangunan
kerja bangunan itu ya?
pembangunan asrama dia ikut
meluangin waktu untuk cari
tambahan untuk bayar sekolah
oh jadi dia kerja disitu eee buat bayar SPP, jadi dia
maksudnya biar dia dapat mengurangi beban kakek
tambahan uang juga bayar
SPP?
emang seberapa besar ya kalo uang SPP tu beda-beda
kalo tahu, kalo boleh tahu
uangnya uang SPPnya?
beda-beda, oh..
ada yang tinggi, ada yang paspasan
kalo Rahayu itu udah
kalo Rahayu
berapa bulan emangnya?
gak dibayar SPPnya?
dulu itu sebelum, dulu kan udah
sempet dipulangin, itu udah
dipulangin?
karna iya dipulangin kerumah
karna belum bisa bayar uang SPP
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oh..
terus kok bisa balik lagi
kesini?

oh…
gereja advent ini?
nah itu dibantu untuk
berapa bulan atau untuk
selamanya?
oh terus kalo untuk bulan
ini?

oh gitu, ya ya berarti dia
bekerja untuk dapat uang
tambahan untu bayar
uang SPPnya
terus kalo Rahayu tu
deket ya sama semua
orang disini atau?

itu selama 3 bulan, jadi terpaksa
harus dipulangin ke rumah
itu karna kita kan waktu itu pas
kita hari berdoa, eee apa emang
kan dikasih lembaran apa kaya
kupon nulisin siapa yang didoain,
kita gak sengaja itu emang apa
nulis doain Rahayu itu kompak
banget semua sama cewek cowok
itu doain Rahayu agar dapet kaya
rejeki atau kelimpahan dari Tuhan
buat masuk lagi ke sekolah ini
jadi dibantu oleh gereja
iya dibantu
itu jadi dibantu, pokoknya dulu
buat nutup apa, kekurangan tiga
bulan sama dia juga nambahin
bulan ini dia baru usaha buat
usaha itu apa, ya itu ikut bekerja
buat ngeringanin beban kakeknya
juga
Iya

ya deket, dia seneng bergaul, gak
mandang itu apa, suatu apa, dia tu
intinya disini tu kita tu dibikin
buat rukun kaya apa, aku sama
Rahayu tu nganggep anak-anak tu
kaya keluarga sendiri jadi gak
pengen banyak masalah
oh gitu, nah kalo Rahayu dia tu caranya terkadang
nih gimana sih caranya
menyendiri, saat menyendiri itu
untuk mengatasi setiap
kalo ditanya belum mau jawab,
masalah yang dia hadapi
kalo baru baru dipaksa itu baru
gitu?
mau cerita, terus terkadang
berdoa, belajar alkitab gitu
oh berarti sering ceritanya iya sering cerita masalah keluarga,
ke kamu juga masalah?
masalah sekolah, atau yang lain
berarti terkadang dia
iya menyendiri buat nenangin diri
menyendiri juga ya?

B4
B1
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oh, berarti kamu harus
tanya-tanya dulu baru dia
mau cerita?

berarti kalian saling apa,
saling menguatkan juga,
saling membantu juga ya
nah, selain kamu dia
punya temen deket yang
lain gak?
he’em
oh ya ya, nah dia kan
udah punya pacar nih
sekarang, gimana
hubungannya sama
pacarnya?
hehehe…

iya ditanyain kaya gitu kalo satu
dua belum mau jawab, ya itu, “ya
udah kalo emang gak mau cerita
gak papa, tapi ntar kalo aku juga
gitu gak mau cerita, jangan salahin
saya,” gitu ya dia baru mau cerita
Iya

kalo aku sih Rahayu disini ya
cuman ya deket sama aku, tapi
kalo dirumah ada temen deket satu
lagi, tapi ya jauh sih
udah gak pernah ketemu lagi
ya dia, ya dia kalo punya pacar sih
ya bilang-bilang sama saya

“kalo aku sama ini gimana?” dia
kan minta solusi gitu
oh iya
“ya gimana ya, terserah kamu,
yang jalanin kamu, ya kalo sih gak
papa, tapi ya tahu batasan aja, kalo
waktunya sekolah ya sekolah,
waktunya belajar ya belajar,
jangan jangan ngurusin pacaran
terus gitu, terus apa, kalopun dia
kalo ada masalah sama pacarnya,
ya udah dia minta bantu saya buat,
“gimana toh caranya nyelesein
masalah kaya gini.”
oh gitu, ya ya, eee apa ya, ya dulu sih emang apa, udah karna
kalo dia, dia kan pernah
pergaulan di lingkungannya, dia
cerita kalo dia dulu waktu terjerumus ikut itu
disana di Jogja pernah
mabuk-mabukan juga,
pernah merokok juga, nah
sekarang kaya gitu
gak?atau itu dulu?
kamu ikut gak waktu itu? kalo itu aku ikut ngumpul si, tapi
udah pernah mau di cobain minum
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tapi ya puji Tuhan masih bisa
dengerin apa kata orang tua tapi
kalo merokok itu waktu itu
dirumah ikut-ikutan kan, itu
Rahayu sempet pas itu kan baru
ada masalah sama kakaknya, ya
itu kakaknya kan selalu cuek
gitulah, semenjak Rahayu apa,
sekolah minta sekolah disini, nah
itu dia kan dulu pulang sama saya,
dia minum minuman gitu, habis
itu dia nyesel juga udah kaya gini,
tapi sekarang udah gak pernah lagi
kalo merokok?
kalo merokok udah gak pernah,
dia udah ngehindarin kaya gitu
he’em kalo dia tu pernah eee berantem sih dulu pernah,
berantem gak sih?
cuman gara-gara dia diejek, apa,
diejek istilahnya udah gak punya
orang tua atau orang tuanya itu
orangnya gini gini gini
hmmm kapan itu?
ya udah lama sih
udah lama, waktu di Jogja di Jogja pernah, di Klaten juga
berarti?
pernah
hmmm gitu ya, berarti
kalo sekarang gak pernah
waktu dia, kalo sekarang
gak pernah berantem?
pernah ada masalah sama kalo disini dulu pernah sih, ada
temen-temennya disini?
temen, ya ya temennya itu kaya
gak suka sama si Rahayu, karna
keburukan apa, waktu ada masalah
di Klaten di SMPnya, temennya
itu agak gak suka sama si Rahayu
terus ya Rahayu itu di pojokpojokin jadi, tapi Rahayu tetep
tegar gak mau dengerin, terus biar
dia apa, dia tu nganggepnya
istilahnya biarlah angin berlalu
gitu, gak mau dengerin
oh, nah kalo dia pas udah ya dia cuma keluar dari kamar
jengkel banget ne ya
kalo gak cuma keluar-keluar dari
marah banget, dia
komplek sini aja, terkadang ya
biasanya ngapain?
sering ngajak kalo ada sepeda, ya
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oh berarti kalo misalnya
lagi berantem atau lagi
marahan sama temennya,
dia gak, apa namanya, dia
gak datengin temen itu
atau ngapain-ngapain?
berarti, “ya udahlah
gitulah?”
hmm, tapi kaya gitu
beberapa lama kaya gitu
bisa baikan gak mereka?

udah, “ayo keluar naik sepeda,
keliling,” baru dia agak tenang
Enggak

iya tetep bersabar, coba bersabar

ya gak lama sih cuma paling ntar
sehari itu ntar bisa langsung
ngumpul lagi, gak gak yang
Rahayu nya yang deket tapi
temennya tadi yang deket, mau
bareng-bareng lagi, ketawa-ketawa
lagi
oh kalo tipe si Rahayu itu ya pernah sih dulu, dulu waktu ada
dia mau gak sih eee minta masalah karna apa, gak sengaja
maaf dulu gitu loh?kalo
sih, kan si Rahayu jalan, habis itu
ada masalah
ada temen, temennya itu gak lihat
apa, pas pake baju seragam, nah
itu jalan kesenggol, lah ya
disalahin kan si Rahayu, habis itu
kan dia marah-marah, nah si
Rahayu nyamperin ke kelasnya,
dia minta maaf, kalo dia apa,
temennya ya gak ngakuin kalo dia
salah, tapi dia malah ngakuin kalo
dia salah gitu
oh oke, eee berarti kalo
berantem sih enggak pernah tapi
kalian tu cukup deket ya? cuman diem-dieman pernah
suka apa, curhat juga,
cerita juga, pernah
berantem gak?
nah kenapa itu diemnah itu karna dia tu sering banget
dieman?
gak mau dengerin omonganku,
udah terkadang tu waktune apa,
waktunya belajar tu, “yuk belajar,”
dia malah masih asyik-asyikan
mainan hp, SMSan sama pacarnya,
nah habis itu. “pokoknya belajar,
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nah terus habis itu?

oh ya iya, kalo sampe
berantem gede gitu gak
pernah ya?
paling masalah kecil?
oh iya nah eee apa ya
keinginan terbesar
Rahayu saat ini apa sih
yang dia pengen gitu?

tantenya yang dimana?
cukup deket?
oh iya, oke nah hmmm
ntar-ntar, berarti kalo
kakaknya gak terlalu
mendukung ya?

hpnya kan udah pernah tak ambil,
tak sita to, nah dia dia apa,
ngomel-ngomel gitu, dia belum
gak terima, ya udah tak balikin.
“ya udah ni terserah, gua gak mau
dengerin kamu nanti, apa,
tugasnya gak dikerjain, kalo ada
hukuman terserah gak mau
bantuin lagi aku,” akhirnya kita
diem-dieman 2 hari
habis itu dia memang tugasnya
gak dikerjain, paginya apa,
dimarahin gurunya, waktu itu dia
baru nyadar, dia langsung
nyamperin aku, dia minta maaf
gitu
gak pernah

iya masalah kecil
dia tu pengen apa, selesein sekolah
disini, habis itu dia pengen masuk
di UNAI Advent di Bandung,
selesai kuliah habis itu dia pengen
cari kerja, habis kerja sambil apa,
ya mau pengen banggain kedua
nenek-kakeknya maupun pengen
nunjukkin juga ke kakaknya,
walaupun kakaknya belum bisa
nyemangatin Rahayu disini, dan
juga pengen banggain tante
tante di Jogja atau di daerah mana
gitu lupa
iya pernah terkadang si Rahayu
cerita ke tante
ya saat ini belum belum apa,
sempet itu ya, belum terlalu
mendukung karna Rahayu nya sih
dulu disuruh gak usah sekolah
disini, nungguin kakeknya aja ikut
apa, bantu-bantu kakek dirumah,
keadaan kakek kan udah tua juga,
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gak ada yang ngurusin, gitu kan
tapi Rahayu tetep nekat pengen
sekolah disini, habis itu si
kakaknya, “ya udah terserah tapi
jangan salahin kakak kalo kakak
agak cuek, gak pernah ngurusin
kamu.”
berarti dia gak ngebiayain ya ngebiayain sih ngebiayain tapi
Rahayu sekolahnya?
tu kaya agak cuek gitu, gak pernah
jarang kasih motivasi, kasih
semangat, apa ya istilahnya jarang
kesini
berarti kalo apa ya, sangu ya sangu sih, kalo itu kurang tahu
gitu gak dikasih?
tapi si Rahayu biasanya kalo cerita
kalo dikasih sangu tu sama kakek
dari hasil panen padi
oh gitu, emang citadia tu pokoknya tu saat ini citacitanya apa sih? dia
citanya pengen nyelesein
pengen jadi apa?
Perguruan Tinggi, habis itu
pengen banggain kakek-nenek
oh oke, nah udah sih gitu Iya
aja ya, makasih ya Yosua
atas waktunya
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Hasil Observasi subjek I
NO.
1.

2.

Jenis Coping Stress
coping tindakan langsung
e. Menghadapi langsung ketika ada
orang yang mengganggu
f. Berani menyerang orang sekitar
ketika orang tersebut membuat
masalah
g. Menghindari teman-teman yang
tidak disukai
h. Pasrah/diam saja saat tidak bisa
mengerjakan pekerjaannya
coping konstruktif
i. Suka bertanya untuk mendapatkan
informasi
j. Rajin berangkat sekolah atau
kuliah
k. Tertawa saat melakukan kesalahan
l. Mau
mendengarkan
pendapat
teman
m. Meminta nasehat teman atas
masalahnya
n. Mau mengerjakan tugas-tugas
sekolah
o. Menceritakan kepada keluarga
dengan lembut tentang apa yang
dirasakan sebenarnya
p. Meminta maaf saat melakukan
kesalahan

Muncul

Tidak

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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LAMPIRAN B
SUBJEK II
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Verbatim Subjek II
Pertanyaan
halo Doni, apa kabar?
baik, dari mana tadi?
oh dari rumahnya baru
jemput?
oh ya oke oke, kita mulai
ya wawancaranya
kamu berapa bersaudara?
anak ke?
anak ke-4, anak terakhir?
kakaknya cewek atau
cowok?
berarti anak pertama?

Jawaban
Baik
tadi ya dari jemput si kampret
iya dari rumah
Iya
sama aku empat
anak ke-4
Iya
eee cewek 1 cowok 2

anak pertama cewek, anak
kedua cowok, anak ketika
cowok, anak keempat cewek
tambah cowok
berarti kamu cewek tambah hahaha…
cowok?
oke, hmmm nih gimana
gimana tu maksudya gimana?
sekolahnya sekarang?
eee apa namanua, kamu
SMK
berarti kan SM?
SMK kelas?
Dua
kelas 2, gimana maksudnya gimana gimana,hahaha…tapi
sekarang sekolahnya
kalo lancar ya lancarlah
lancar?atau misalnya
gimana gitu?
lancar ya….
paling kendala nilai
nilai, kenapa nilainya?
ya biasa IQ ku terlalu tinggi di
sekolah itu jadi mulai gak bisa
menyaingi di sekolah itu, jadi
dikasihinnya nilanya jelek-jelek
gitu
IQ tinggi tapi nilainya
iya gitu
jelek-jelek?
oh ya,hehehe, itu SMK
eee cuma satu di sekolahku,
kmau juruan apa?
teknik furniture, jadi kaya
buatin meja, buatin kursi gitu
oh kamu udah bisa?
Udah
contohnya ada hasil
banyaaak sih…

Koding
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karyamu gak?yang pernah
udah kamu buat
kaya apa?
banyak ya, oke yang
dirumah siapa aja berarti?
berarti eee pada masih
dirumah semua kokonya?
atau ada 1 yang udah?
dimana?
itu anak pertama?
oh anak kedua, kalo anak
yang pertama dirumah?
eee belum berkeluarga?
oh tahun ini, oke, ya
gimana suasana dirumah
itu? hmmm misalnya
hubungan kamu sama
mama kamu , sama cici
kamu, sama koko kamu, itu
gimana?
fine aja ya, oke, kamu
hobimu apa?
ya hobimu, yang kamu
suka apa, yang kamu suka
lakuin?
oh main billiard
ya ya yah, hahaha…
pernah ikut lomba-lomba
kaya gitu?
SMP, sekarang?
oh ya, sekarang fokusnya
apa emangnya?
sekolah
emang cita-citanya apa?
iya caranya gimana, mau
jadi apa gitu?
belum, SMA belum
kepikiran cita-cita?

kursi, meja, banyaklah
dirumah ya mama, cici, koko,
pembantu
ada 1 yang udah tingagal diluar
kota
Madiun
anak kedua
Iya
eee besok oktober
ya fine-fine aja sih

hobi hobi, olahraga atau apa ni?
main billiard

futsal, main cewek, wohh,
enggak gak gak,hahaha…
enggak enggak, main billiard
sama futsal
dulu waktu SMP
enggak, udah tua gak mau
fokusnya sekolah
jadi nilainya gak terlalu jeblok
cita-citanya ngebahagiain orang
tua,hahaha..
banyak, supaya eee…belum
belum, belum kepikiran
iya, ya belum
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la memang maksudnya ada
bayangan gitu pengen jadi
apa kaya gituloh
tapi kalo sekarang misalnya
nih kamu SMK udah lulus
kamu ngapain?
kerja dibagian?
oh iya iya, oke dulu TK nya
dimana?
Nusaputera, eee gimana
ada hal yang
menyenangkankah atau
gimana di TK?
lupa, yang kamu inget aja
ada gak?
juara apa?
oh iya, lomba apa?
yang diingat
ya maksudnya dalam hal
apa, olahraga?
apa?
oh menulis halus, menulis
halus tu maksudnya latin?
oh, he’em, kalo kejadian
yang kamu inget waktu TK
ada gak?

oh oke, iya terus SD nya
dimana?
Kebon Dalem, SMP?
itu dimana?
oh di Semarang, trus ada
kejadian yang kamu inget
gak selama kamu SD, SMP
gitu?
ya misalnya yang
menyenangkankah apa,
yang menyedihkan apa gitu
he’em misalnya pas SD

percuma ngebayangin tapi kalo
gak bisa ngelakuin
ya kerja pasti

dibagian sama dengan jurusanku
TK, TK Nusaputera
lupa,hehehe..

hmmm selalu juara
lomba-lomba
lupa,hehehe…
aku lupa namane, jujur aku lupa
gak olahraga tapi menulis halus
menulis halus, walaupun
sekarang tulisanku hancur
iya kaya gitu
menang lomba game, eee
gambar logika atau apa sih gak
tau jadi dikasih susunansusunan disuruh nentuin sendiri
jadi satu dua
Kebon Dalem
Paramidiatri
itu di Semarang
Banyaklah

yang menyenangkan

SD menyenangkan,

205

hehehe…lupa ya apa wis
yang diingat wis waktu apa
SD?
hmm iya sama tementemen ya?
terus ada yang
menyedihkan selama SD?
gara-gara apa?
oh berarti kamu itu futsal
dari kelas berapa?
oh sampe sekarang
masih?eh gak ya
eee kalo SMA sekarang
pelajaran yang disukai apa?
gak ada?
terus?
eee emang kau mengalami
apa kesulitan dalam
pelajaran atau gimana?
gak nyamannya gimana
maksudnya?coba diceritain
gitu,hehehe
gak niat, oh..terus dari guru
yang gak niat itu kamu
malas belajar?
emang temen-temen yang
lain juga malas belajar atau
gimana?
iya, hmmm, terus kamu gak
ada tujuanmu gitu,
misalnya kamu tujuan
kamu tu sekolah tu untuk
ini atau untuk apa?
ya apa?

oh ya ya, kalo lebih dari
itu?

menyenangkan, apa ya, lupa
aku,hehehe
SD yang paling menyenangkan
tiap pulang sekolah main futsal,
itu menyenangkan
Iya
menyedihkan pulang sampe
rumah sakit, itu menyedihkan
gara-gara futsal itu
dari kalo gak salah itu kelas dua
atau tiga SD
Jarang
gak ada
gak gak,hehehe
Komputerlah
bukan kesulitan tapi eee gak
nyaman aja
ya gak nyaman guru-gurunya
aja, guru-gurunya gak niat
ngajar
Iya

A4

A4

ya gitu

oh ya jelas ada

ada cuman belum diungkap aja,
tujuanku sekolah supaya dapat
ijazah
kalo lebih dari itu, eee aku
milih sekolah di SMK tu
karena di SMA tu
pelajarannya banyak, mikir,

A3
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jadi kamu lebih suka yang
SMK karena lebih langsung
tujuan gitu?
kamu masuk SMK kan
yang furniture tu, itu
pilihanmu atau ada eee apa
namanya, dari keluarga
kaya gitu?

kenapa kok itu SMKnya
bagus?

emang dibutuhkan cuma
segitu

kenapa kamu milih SMK
yang susah masuk gitu
kenapa gak milih SMA
yang gampang masuknya,
ini kan kaya seleksinya
ketat tu, kenapa?
oh memang gak mikir ya
kalo di SMK mu?
oh..
oh gitu ya, berarti lebih
suka yang nyantai kaya gitu
tapi kan seleksinya ketat,
seleksinya aja udah ketat,
apalagi pelajarannya?
berarti ketat kan
oh, kamu nyaman gak di
SMK?
eee maksudnya
gimana?hehehe

ngebosenin, aku gak suka
Iya

aku milih SMK karna di
Semarang, menurutku ni ya
sekolah SMK tu gak ada yang
bagus, tapi aku cuma lihat satu
sekolah yang menurutku bagus
dan itu cuma satu, ya udah
masuk situ.
karna aku denger-denger semua
orang itu masuk situ susah, dari
300 orang yang daftar cuma di
seleksi 50 aja yang masuk.
ya karna itu sekolah yang
dibilang cukup elite karna dari
Jerman makanya jadi alatnya
juga kan beda, jadi kebutuhan
alat untuk praktek
karna gak ada tantangannya, itu
satu, yang kedua ngebosenin,
yang ketiga aku gak suka mikir

ya mikir si mikir, tapi kan yang
enggak yang ppanteng terus
terus masalah-masalah problem
pajak
Iya
iya

makanya nilaiku jelek semua
dibilang nyaman ya nyaman,
dibilang enggak ya enggak
maksudnya dibilang nyaman ya
karna ya nyaman aja karna
disini ditempat di SMK ku, aku
bisa beda dari yang lain, ya kaya
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guru-gurunya?
berarti kamu malas belajar
atau sering belajar?
gak pernah belajar?
tapi bisa mengikuti
pelajarannya di sekolah?
bisa, eee tapi eee waktu
kelas 1 kemaren gimana
nilai-nilainya?
bagus
apa?
oh gak tuntas 1, kalo gak
tuntas itu harus diulang
atau bagaimana?
oh oke, menurutmu
keluargamu seperti apa sih?
maksudnya kamu
menggambarkan
keluargamu tu keluarga
yang seperti apa?, misalnya
keluarga yang harmonis
kah, atau keluarga yang
biasa aja
artinya gimana?
he’em maksudnya gimana
contohnya?

temen-temenku SMA yang isine
berangkat pagi pulang siang, itu
beda, nah aku ngerasa beda aja,
gak nyamannya ya itu kembali,
guru-gurunya gak niat ngajar
Iya
gak pernah belajar
(hanya terdiam)
ya isalah
bagus sih

gak tuntas 1 tok
gak tuntas 1
eee jadi gini, itukan ada banyak
pelajaran, gak tuntasnya
misalnya lebih dari 3, jadi
dikeluarkan
maksudnya gimana?
keluarga yang mandiri

ya mandiri aja
contohnya mamaku cuma peduli
kalo aku butuh, selama aku gak
ngomong, aku gak butuh, ya
mama cuek-cuek aja, jadi aku
dididik untuk mandiri
Enggak

untuk mandiri, kamu suka
cerita gak sih sama mama
kamu tentang masalahmu
atau apa yang terjadi dalam
hidupmu gitu?
enggak, terus kamu kalo
minta jajan, masalah sekolah,
cerita ke mama hal apa aja? sekitar itu
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sekitar itu ya, oke, emang
mamamu orang yang
seperti apa?
sifatnya
mama kerjanya apa?
oh..baik tu dalam arti
seperti apa?, kan baik kan
macam-macam tu
berarti lebih kasih
kesempatan kamu untuk
ngapa-ngapain gitu?
nah, kamu kalo hubungan
sama koko sama cicikmu,
eee deket gak?
maksudnya kalo deket kan
kita kan berarti sering
cerita, terus sering ngobrol
atau kaya gimana kaya gitu
loh
iya, kan ada tu yang
ngobrolnya hal-hal biasa
aja atau sampe ngobrol
tentang kehidupanmu,
masalahmu pribadi kaya
gitu loh
terus kalo masalah pribadi
kamu ceritanya ke sapa?
sahabat, sahabat di SMK
atau di gereja?
tapi kan kalo kita mau
cerita untuk menolong diri
kan pilih-pilih tu, orangnya
siapa, orangnya siapa, kaya
gitu, maksudnya ada gak
orang tertentu yang itu eee
apa namanya kamu selalu
cerita, kamu selalau atau
kamu menutup dirimu,
gakcerita ke siapa-siapa
tentang hidupmu,
masalahmu kaya gitu

seperti apa tu apa?

oh baik, hebat, mandiri
wiraswasta, dia buka toko listrik
gitu
iya, baiknya itu gak gak suka
marah, gak suka posesif, selalu
porotektif gitu enggak
iya biar mandiri

deket dalam artian apa sek tu?

ya seringlah, tiap hari ketemu,
ya sering ngobrol

kadang-kadanglah kalo masalah
pribadi

sahabat ya
ya sahabat banyak, kan
sahabatku banyak
aku juga lihat-lihat masalahnya
sih, kalo memang masalahnya
bener-bener aku tok gara-gara
diriku, ya ngapain aku harus
cerita juga karena itu yang
nyelesein masalahnya aku
sendiri, tapi kalo misalnya aku
problem sama siapa,
problemnya kaya apa, aku cerita
temen-temen ku SMK lah,
temen-temen gereja juga
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kalo sama mba citra?
kadang-kadang, temen
gereja?
oh…sering cerita juga?
oh gitu,hehehe, ya ya, eee
sorry ya, ayahmu udah?
udah meninggal sejak
kapan?
hmmm, berarti kamu waktu
kelas?
hampir umur setahun, satu
tahun, oh waktu kmu umur
satu tahun
tadi yang 15 maksdunya
apa ya?
oh, udah berapa lama,
tadikan pertanyaanku sejak
kapn gitu,hehhe
iya iya gak papa gak papa,
berarti umur satu tahun?
kamu inget gak
pengalamanmu bersama
ayahmu?
gak ya, kamu eee sering
diceritain mamamu?
maksudnya ayahmu itu
orangnya seperti ini seperti
ini?
apa misalnya?

gini gininya gimana gitu?

hmmm
dididik untuk mandiri ya?
oke, eee terus kamu

kadang-kadang
iya
oh gak pernah, dia yang sering
cerita terus
iya udah meninggal
kurang lebih 15 ntah 15 jalan 16
tahun
umur setahun, hampir umur
setahun
Iya

ya meninggalnya udah 15 tahun
oh ya sorry sorry

Iya
ya enggaklah

yang baik-baiklah

ya contohnya, kalo wangsit atau
wejangan atau pesan terakhir
seperti itu terus diomongin,
“papamu tu gini gini gini”
gini gini, papamu ki papamu tu
dulu gak manja, papamu ki apaapa mesti sendiri, apa-apa
berangkat sendiri, apa-apa
prepare sendiri
jadi memang aku dididik buat
mandiri
Iya
untuk beberapa waktu sih
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ngerasa ada yang beda gak
ketika kamu tu kan dari
kecil udah gak ada sosok
ayah tu, kamu ngerasa ada
yang beda gak dan atau
merasa eee apa ya, ini
karna aku gak ada ayah,
aku jadi kaya gini,kaya gitu
atau?
contohnya waktu yang
waktu waktu SMP dulu, itu
seperti apa?
waktu aku terpuruk banget,
waktu ada masalah berat banget
masalah apa?
masalah berat
oh ya
baru aku mikir seperti itu, tapi
ya untuk sejauh ini lebih
mendominan aku gak merasa
oh berarti kalo pas dalam
Iya
masalah berat aja ya?
contohnya masalah berat tu ahhh, enggak
bisa cerita gak gimana?
eee sekilas aja gitu?
ya mungkin karna
tentang apa?
eee yaa
eee gak papa, aku gak,
kaya gini, bukan bukan aku gak
hehehe
mau jelasin, tapi aku gak bisa
jelasin
eee yang kaya gimana
eee mungkin untuk aku
maksudnya?
misalnya buat maslaah ni, terus
aku ngerenungin ni, “kok aku
gini, gara-gara apa ya? oh ya
mungkin juga ni, gara-gara aku
gak pernah ngerasa kasih
sayang dari papa, mungkin aku
gak didik seperti ini sama papa
emang merasa kamu
oh itu kadang-kadang tok, kalo
merasa dirimu yang seperti aku melakukan sesuatu yang
apa emang? Kok kamu
fatal atau aku melakukan
berpikir, “oh ini karna gak sesuatu yang menurutku salah
ada ayah” kaya gitu
hmmm, emang menurutmu Sifat
kamu orangnya seperti apa?
he’em
hmmm mudah bergaul, mandiri,
humoris, ganteng itu sifat gak?
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hahaha…ya ya ya
oke nah eee apa namanya,
kamu selalu mendapat
dukungan atas apa yang
kamu pilih, apa yang kamu
capai? dukungan dari
keluarga gitu
kenapa?

enggak, maksudnya kamu
misalnya milih, pilihanku
adalah A, pilihanku adalah
aku sekolah disini, nah
kamu dapat dukungan dari
keluargamu, misalnya “oh
ya udah gak papa,” atau
jangan, atau gimana gitu
hmmm berarti lebih diberi
kebebasan kaya gitu ya
mau kaya gimana? tapi
kalo dari dukungan
mungkin gak terlalu ya?
kalo dukungan dari
keluarga ga terlalu?
oh oke, kalo kamu sama
mama mu deket gak sih?
maksudnya sering jalan
bareng atau sering?
sering, oke hmmm kamu
punya banyak temen gak?
temennya banyak cewek
atau cowok?
semua? lebih nyaman ke
cewek atau cowok?
ya
ya, kenapa?
hahaha..oh iya iya

hahaha…gak sombong, rajin
menabung, hehehe…
Enggak

karna kembali lagi, aku dididik
buat mandiri, bukan dididik buat
manja
ya mungkin, “kok kamu milih
ini? alasanmu apa? alasanmu
jelas ya oke, silahkan, kamu
tanggung sendiri resikomu”

apa?

enggaklah, cuma ditanyain,
kamu ada apa, mau cerita apa
enggak
dalam artian apa sek? hubungan
orang tua ya jelaslah deket
jalan bareng sering
bisa digolongkan banyak
Semua
nyaman berteman
ke cowoklah
karna kalo berteman sama
cewek ya banci
ke kantin bareng cewek ya jijik
to
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ya ya ya, punya temen
deket gak?
temen cowok tu?sahabat?
cewek cowok ada, eee
punya pacar?
oh gak, ini sekarang gak?
oh iya
kenapa?

oh iyaya, berarti lebih
fokus ke sekolah?
kalo di gereja pelayanan
apa?
apa pelayanannya
misalnya? dalam gitar atau
jadi apa gitu loh
memimpin organisasi,
memimpin komsel gitu
komunitas?
satu kelompok berapa
orang?
he’em, oh enggak, yang
kamu pimpin?
berarti kamu kaya
istilahnya ketua dari orang
50 itu?
tugasmu ngapain?
hmm?
ya tugasnya apa gitu?
soalnya aku juga punya
komunitas kaya gitu dan
aku juga jadi ya pemimpin
gitu

kamu sering nolong
temenmu ya?

Banyak
cewek cowok ada
Gak
eee udah 2 tahun enggak
Jomblo
hmmm terlalu banyak
kesibukan, jadi susah juga,
kasihan juga ngurusinnya
gimana
iya sekolah sama pelayanan di
gereja
pelayanan ya pelayanan
hmmm memimpin organisasi

ya komunitas youth, kan dibagi
kelompok-kelompok
total?
oh berarti yang sering aku lihat,
yang sering aku layani, ya 50an
lah
iya begitu

Ketua
Ketua
Yah
apa ya, ya ngurus mereka
semua, ya kalo mereka sedang
ada masalah, aku nemenin, terus
membawa nama baik
kelompokku, ya memajukan
nama kelompokku ini, jangan
sampe dipandah rendah atau apa
piye?
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kamu sering nolong
temenmu?
nah pernah gak kamu
punya masalah sama
temen-temenmu?
sering ya?itu yang kamu
inget masalahnya apa?
ya cerita masalahnya apa
aja?
sama temen gereja?atau
temen?
temen sekolah?

masih labil semua gitu?
oh iya cowok semua

sampe tonjok-tonjokan
gitu?
hahaha…
oh itu karna apa?
ya maksudnya itu
masalahnya gara-gara apa
gitu?
banyak?
gak maksudnya, masalah
cewek kah, masalah tugas
kah, masalah beda
pendapat, gimana?
oh iya
terus karna apa waktu SMP
itu?
kamu gak suka sama temen
itu karna apa?
karna sifatnya, sok jago
gitu?
terus apa, kok bisa jadi
langsung berantem kaya

kalo aku bisa, kenapa enggak?
Iya

ya banyaklah
masalah komunikasi
lebih banyak kalo masalah itu
sama temen sekolah daripada
gereja
karna temen sekolah aku kan
seumuran semua, masih remaja
semua, cowok semua
ya iya apalagi cowok semua
dikit-dikit gak seneng
berantemn, dikit-dikit gak
seneng berantem, ya seperti itu
gak sampe pelukan malah
ya tonjok-tonjokanlah
apa ya, ya masa kecil og, ya
semuanya
ya apa ya, ya banyaklah

ya banyak, ya apa
nek menurutku jangan
bertengkar karna masalah cewek

memalukan gitu
hmmm aku gak suka sama dia
karna sifatnya
ya belagu gitu
ya secara aku gak suka sama
dia, ya dia buat kesalahan ke

A1
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gitu loh?
yang pertama nonjok siapa?
yang pertama mulai kamu
atau dia?
terus kamu kaya balas gitu?
oh oke…
kalo di SMA?
gak berantem?
adu mulut gitu ya?
tapi kalo berantem enggak
sampe ya?
terus kalo disini waktu di
SMA ini masalahmu apa
aja? selain apa, selain
dalam itu ya, apa namanya,
sekolahmu, dari nilai-nilai
itu, yang kamu hadapi
sekarang apa?
hehehe…
oh itu masalah?
oh emang kamu cari pacar
yang seperti apa? siapa
tahu aku bisa cariin
hmmm, selain masalah
pacar?

aku, ya jelas aku marah
ya dia lah

jelas to yo
itu waktu SMP
Gaklah
paling cekcok, cekcok aja
Iya
cekcok berantemlah

A1

hmmm apa ya

susah cari pacar
oh itu masalah berat
yang penting, yang penting
nyamanlah, cari yng klik itu
susah
hmmm lebih banyak ke masalah
pribadiku sendiri sih, jadi kaya
“kok aku iso ngene, kok aku,
kok aku bisa ngelakuin hal
seperti ini?”
emang kamu suka nyalahin oh untuk beberapa kesalahanku
diri kamu?
yang fatal
hmmm, misalnya apa kamu ya eee kan aku mimpin struktur
nyalahkan dirimu?
organisasi ni
dimana?
di gereja ini
oh di gereja
lebih seringnya, “oh aku
memutuskan sesuatu dong untuk
dan mungkin terkadang aku
terlalu nekat dalam memutuskan
hmmm
jadi kadang-kadang, “hmm kok C12
aku ngelakuin sesuatu ini ya?
terus bener sih yang tak
lakuin, tapi aku kok terlalu
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oh gitu ya ya, kamu pernah
gak minta maaf? ketika
kamu salah kamu mau
minta maaf kaya
gitu,gimana?
kenapa?
hah?
oh karna itu, maksudnya
orangnya cowok atau kamu
cowok?hehehe
oh gitu maksudnya, oh
iyayaya, oke hmmm kamu
pernah gak sih merasa
putus asa kaya gitu?
dalam situasi tu kamu
merasa putus asa kaya
rasanya tu kamu gak bisa
menangani situasi ini atau
masalah ini, kaya gitu, jadi
kamu mencoba menghindar
kaya gitu atau apa?
itu kenapa?
lupa
pernah, lupa tapi?
oh emang kamu nakalnya
kaya gimana SMPnya?
contohnya?
ngerokok, kalo sekarang?
hehehe…oh iya
oh ya sempet mabuk, tapi
sekarang udah enggak ya?
iya, apa ya, kalo misalnya
kamu dalam masalah,
berarti kamu waktu SMP
ya, berarti kamu larinya ke
hal-hal itu ya?
hah cari temen, buat?

bentak-bentak ya?” seperti itu
Iya

karna itu cowok
karna itu cowok
karna kalo orang berani
minta maaf itu jelas baru itu
cowok
putus asa dalam hal apa?

C12

dulu waktu jaman SMP

aku lupa, kalo itu jujur aku lupa
tapi pernah itu
gara-gara itu efeknya waktu
SMP nakal
ya nakal, selalu berantem
berantem, ngerokok
ya gaklah, udah ikut komunitas
gereja, mukanya mau taro
dimana
dulu sempet mabuk
udah enggak
cari temen

cari temen, minum terus
sambil merokok

B1
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oh gitu, kalo sekarang?
kalo ada masalah, cari
temen, ngobrol minta
pendapat atau misalnya
apa?
oh ya balik lagi ya, kamu
pernah gak ngerasa kangen
gitu sama ayahmu?
jelas ya, tapi tau ya
wajahnya ya?dari foto?
pernah gak kamu eee minta
tolong sama orang lain atau
keluargamu untuk
mengatasi masalah atau
kamu mengatasi itu
sendiri?
sendiri, kenapa?
enggak maksudnya apa ya,
kan kadang di beberapa hal
butuh bantuan orang lain,
bantuan keluarga kaya gitu,
enggak kamu?
enggak ya
coba untuk menyelesaikan
sendiri
mandiri ya?
oh iya iya, oke udah sih,
cukup itu dulu
wawancaranya, terimakasih
ya waktunya

Enggaklah
ya mungkin seperti itulah,
ngobrol minta pendapat, terus
aku juga mikirin pendapatnya
itu bener apa enggak
Jelaslah

Pertanyaan
halo Doni, apa kabar?
tadi dari mana nih?
dari rumah, oke, kita lanjut
lagi wawancaranya ya,
kemaren kan belum selesai
eee mama gak kepikiran
untuk menikah lagi kenapa?
sama siapa?
oh ya?kamu juga gak

Jawaban
Baik
dari rumah
Iya

dari foto
mengatasi sendiri

B2

karna aku dididik mandiri
enggak

B2

iya sendiri
ya mandiri lah, udah tua kok
Iya

kan gak dibolehin
sama anak-anaknya
gak lah

Koding
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setuju?
kenapa?
iya alasannya apa?
oh oke ya ya, nah kakak
pertama itu kerja di
Semarang berarti?
oh, kerja dimana?
hmmm
oh ada toko, nah berarti
kalo kakak ketiga itu udah
kerja atau masih sekolah?
kerja di?
oh, la yang kedua di?
di Unika, kuliah atau kerja?
oh nomer dua masih
kuliah?
oh, yang ketiga?
oh ya ya, tadi,hehehe,
jurusan apa?
semester berapa?
lupa
oh baru, berarti kamu beda
berapa tahun sama dia?
oh satu tahun doang, nah
oke waktu SD, terus SMP
itu pernah ranking gak?
kelas berapa tu?
ranking berapa?
kalo sekarang?
hehehe, ya ya nah kamu
kan sekolahnya di PIKA tu,
PIKA tu kepanjangannya
apa ya?
oh Pendidikan Industri
Kayu
oh ya kemaren mama habis
ultah ya?
kau aku tau karna lihat

ya gaklah, gak boleh
ya alasannya aku cuma punya
satu papa
Iya

di daerah tembalang
dia buka toko gitu, toko listrik
kaya mama
ya kerja

Madiun
Unika
Kuliah
yang nomor dua udah kerja
yang ketiga kuliah
eee manajemen kalo gak salah
eee
gak tau, dua paling
satu tahun
kaya e sih pernah

kelas satu sampe kelas 4 nek
gak salah
dua, satu
ah tuntas wae syukur
Pendidikan Industri Kayu

Ya
ya kalo gak salah, hehehe
ya ya ya,hehehe
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statusmu
ya terus apa yang kamu
siapain untuk ulang tahun
mamamu?
he’e, terus?
hehehe….
kado
udah, oke hmmm trus kalo
yang biayain sekolahmu tu
sapa?
mama, kalo kakak bantu
gak?
belum, oh masih memenuhi
kebutuhan sendiri-sendiri
ya kakaknya?
oke, nah waktu kecil tu ooh
cicikmu tu suka bantuin
kamu belajar gak?
enggak, kenapa?kamu gak
suka atau gimana?
he’em
gak pernah, kalo sekarang?
gak belajar,hehehe, oke
udah pintar ya?
hehehe, nah waktu yang
apa, papa mu udah gak ada
itu to, nah setelah itu kan
kamu sering nanya ke
mama, “la papa kemana?
Papa mana?” gitu gak?
gak?
kamu udah tau sendiri?
taunya itu umur berapa?
lupa, tapi waktu kamu,
berarti gak mungkin umur
setahun itu ya kamu tau?
tapi waktu kamu sadar tu,
kira-kira kapan?
hehehe
oh TK, ya ya, oke, nah

ucapan selamat

udah,hehehe
Kado
Udah
mama lah

gak, belum
Iya

gak

gak, aku dari kecil waktu itu les
setelah itu belajar sendiri
gak belajar,hehehe
iya, jelaslah
Enggak

gak pernah
enggak, aku gak tau sendiri
Lupa
gak, gak mungkin

kapan ya
aku lupa, kaya waktu kecil,
kecil tu ya TK gitulah
eee dilihat dulu masalah e
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lanjut lagi ya, hmmm
pernah gak sih kamu
memberikan respon secara
langsung untuk
mengahadapi itu gitu? Apa
kamu perlu menunda tapi
kamu langsung menghadapi
masalah itu?
bisa ceritain gak masalah
yang kamu langsung hadapi
tu seperti apa aja? kalo gak
peristiwanya, kamu pernah
masalah apa?
he’em

oh berarti kamu gak
memilih untuk menunda
ya?
enggak, nah kamu pernah
gak ketika ada masalah tu
atau kamu dirugikan oleh
orang lain, kamu tu
menyerang orang tersebut?
kaya gimana?bisa certain
gak peristiwanya seperti
apa?
eee pernah gak kamu
menyerang orang itu kalo
itu misalnya orang itu
merugikan kamu atau
nyakitin kamu, terus kamu
langsung nyerang dia,
langsung agresi gitu loh
itu kapan tu?
oh, ya gimana?
sampe inget ya
gimana?

seberapa beratnya, kalo misal e
perlu ditunda ya ditunda, kalo
misal e aku isa langsung
nyelesain itu nyelesain

contoh konkritnya piye ya

hmmm misal ada suatu acara, di
hari H ada kendala, mau gak
mau kan hari itu juga aku harus
nyelesain masalah itu
oh enggak

Pernah

hmmm piye tadi pertanyaan e
piye?
oh iya ya, jadi eee

tahun ini
gak gak lama, maret, tanggal 20
maret berarti
hehehe…
jadi kesalahannya tu ka nada
pertandingan futsal,
pertandingan futsal itu
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he’em

ditiadakan
he’em, gimana bentuknya?
terus?
he’e
sama temen-temen yang
lain juga?
sampe berantem gitu gak?
gak, adu mulut gitu ya?
oke, nah pernah gak kamu
menghindari suatu masalah
atau kamu sebenernya gak
bisa menghadapi situasi itu
kamu lebih baik untuk
menghilang gitu
menghindar?
gimana tu?
pernah?
gak inget sama sekali?
tapi ya emang pernah?
kenapa kamu menghindari
kaya gitu?

kelompokku sama kelompok
musuh
panitianya ada yang dari
kelompok musuh, nah waktu itu
tanggal merah ternyata, tapi kan
gak tau, kami udah diberitahu
kalo akan pertandingan itu eee
bisa dikatakan itu lomba,
dikatakan itu satu bulan
sebelumnya, berarti kan kami
udah prepare semateng
mungkin buat hari itu, tapi hari
H karna tanggal merah,
panitia cuma bilang, “eee ini
hari merah hari keluarga jadi
lomba ditiadakan dulu
jadi setelah itu ya aku langsung
agresi
ya hmm memarahi
meminta per tuntutan
tanggung jawab
ya seperti itu
Ya
oh gak
adu mulut
pernah

contoh e apa aku gak tau, tapi
pernah
pernah
gak gak inget
pernah pernah
karna eee nek pas itu tu paling
aku ngerasa, “aku kaya e gak
bisa ig, nek untuk itu males ig,”
jadi lebih ke mood e sendiri,

A1

A1
A1
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kalo mood e pikir e ngomong
isa, ya ta selesein, tapi kalo pas
males kaya gitu, ya aku pending
sek, tapi suatu saat aku akan
kembali lagi
kalo dalam sekolah, kamu
eee sekolah ya mungkin ya
pernah gak menghindari
tugas sih, lebih ke nunda ne kalo
suatu tugas atau apa gitu?
tugas
nunda, oh iya, tapi tetep
ya tapi itu lihat, kalo nilainya A1
dikerjain?atau ada yang gak kurang banget ya baru
dikerjain?hehehe
dikerjain, tapi kalo nilainya
udah cukup, ya gak usah
ya gak usah gitu ya, oke
mensyukuri sih
oke, nah pernah gak sih
kamu mengalami apa ya,
kamu tu kaya apatis, putus
asa kaya gitu dengan
kondisimu?kondismu yang
seperti apa kaya gitu, atau
kamu merasa ya
mensyukuri atau gimana?
mensyukuri, gak pernah
sekali dua kali
yang putus asa kaya ngeluh,
“kok aku gini ya?, kok aku
gini ya,” gitu? Sempet gak?
he;em, itu dalam kaya
waktu dalam masalah yang
gimana?
berat
masalah berat tu apa?kamu nah bingung og contoh
kayanya gak pernah cerita
konkritnya kaya gimana
masalah berat?
masalah berat kok
ya yang kamu hadapi, kamu apa ya
sulit untuk menghadapi itu
berarti itu masalah berat
hehehe, oke
contoh masalah berat, aku aku
piye ya, aku bukan gak mau
cerita, tapi aku tu bingung mau
cerita apa
lupa ya atau?
iya, lupa sih
kalo masalah keluarga gitu? jarang ada masalah keluarga
gak ada ya, kalo masalah
gak ada
antara hubunganmu mama
mu sama saudaramu, itu
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gak ada?
gak ya
oke, nah ketika kamu dalam
itu, kamu biasanya
melampiaskannya itu
kedalam hal apa?misalnya
kan kalo orang-orang obatobat terlarang, merokok,
atau meditasi, atau berdoa,
kaya gitu
kaya gimana menghibur
diri?
oke, nah hal apa sih yang
kamu contoh dari perilaku
orang tua mu?
nah kamu merasa gak kamu
menjadi pribadi seperti ini
yang saat ini karena didikan
orang tuamu gitu?
kaya gimana kamu
orangnya?

oke, nah pernah gak kamu
apa ya, berada dalam
sebuah situasi yang
mengancam?
enggak, kalo gak kamu
pernah gak mengalihkan
sebuah situasi gitu loh,
kamu gak isa ngelakuin,
kamu ngalihkan ke hal lain
gitu?
gak pernah, gitu ya gak
pernah, langsung ngelakuin
gitu ya?
nah kamu kalo ada masalah
tu tipenya menahan,
menahan semua masalahmu
atau yang ngomong gitu?
kenapa?

fine-fine aja
hmmm menghibur diri

nge game, nonton film, main
billiard, kaya gitu
kerja keras, mandiri, gak pernah
ber putus asa, ya seperti itu

B3

B3

Ngerasa

ya kaya yang pernah tak
omongin, aku kan diajarin
mandiri sama mama, jadi aku
bisa mandiri kan berkat mama
gak sih

gak pernah, ngalihin gak pernah

Iya

Menahan

B4

B4
karna ini masalahku, ya
kenapa aku omongin ke orang
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he’em, jadi kamu kalo
masalah pribadi gitu kamu
gak banyak cerita ya?
kalo cerita pun sama siapa
biasanya?
gak bisa cerita kenapa?
oh kalo sama mama pun?
gak pernah, oh, kamu
ngerasa lebih nyaman sama
temen-temen atau
keluarga?
kenapa?

banyak sama temen, oke,
kalo dirumah betah gak
sih?
betah ya, tapi lebih betah
diluar atau dirumah?
dirumah
oke, nah pernah gak kamu
ada rasa ingin menolak
semua yang apa ya, terjadi
dalam hidupmu gituloh,
misalnya kamu gini menolk
mensyukuri, oke, nah gini
pernah gk sih misalnya
kamu tu memberi reaksi
yang berlawanan, misalnya
kamu gak suka sama orang
itu, tapi kamu pura-pura
kasih reaksi yang suka?
itu gimana?
ya

masalah kemaren tu
masalah apa?
oh itu, he’em ya ya

gak lah

gak bisa cerita,hehehe
bukan gak mau cerita tapi
dalam diri gak mau cerita
enggak, enggak pernah
Teman

B4

karena setiap hari aku ketemu
temen dan kapasitas waktu antar
temen sama keluarga tu lebih
banyak temen
ya betahlah

Dirumah
dirumah bisa tidur og
gak, mensyukuri

pernah, pernah lah

ya ini sekarang-sekarang ini sih
jadi kaya contohnya ya
massalah kemaren yang aku
memberikan respon yang seperti
itu
yang tanggal 20 maret yang aku
omongin itu
nah setelah kejadian itu, eee aku C12
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padahal dalam hati ada
sesuatu yang ya gitu?
tapi kalo ketemu ya?
tetep fine, tapi padahal
dalam hati ada yang belum
beres?
hehehe…nah kalo gitu gak
ada yang minta maaf?atau?
kamu yang minta maaf
terus mereka menerima?
tapi kamu minta maaf?
kenapa?kamu merasa
bersalah?
terus?
kamu sukanya apa ya?kamu
tipe orang yang suka punya
eee menimbulkan masalah
atau gak sih?
he’em
jadi tu istilahnya kamu kan
kamu kan tadi berani untuk
meminta maaf duluan,
itukan berarti kamu, “ah
udah ah, gak mau
bermasalah gini gini gini,”
gitu kan?
karna?

oh, oke, eee nah misal ya
kamu dalam sebuah
masalah, pernah gak sih
kamu merasa bahwa ini tu

kan langsung karena aku
terlalu frontal, langsung
dianggap jelek sana sini sana
sini, lah sekarang-sekarang
kalo aku gini sama orang,aku
berusaha merendahkan diri,
merendahkan emosi, perbuat
baik
Iya
ya tetep fine
Sedikit

B6

aku yang minta maaf

C12

ya kalo menerima ya syukur,
kalo enggak yang udah
Iya
Enggak
karna cowok ya minta maaf lah
menimbulkan,hahaha

menimbulkan,hahaha
hmmm gak seperti itu sih, aku
minta maaf ya karna

emang aku salah baru aku minta
maaf, tapi kalo aku ga salah dan
ingin masalah selesai, ya aku
gak kaya gitu orangnya
pernahlah, manusiwai itu,
mencari kambing hitam,hehehe
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bukan salahmu, tapi salah
orang lian?
oh itu sering?
bisa kasih contohnya kaya
gimana?
iya

kamu merasa, “ya bukan
aku tok yang salah gitu loh,
ada orang-orang dari aku
juga”

kamu kenapa kamu merasa
dirimu yang salah tapi
malah kamu menyalahkan
orang lain?
oh..
iya, oke oke
ya ya,hehehe, ketika kamu
tidak merima apa yang
kamu inginkan, pernah gak
kamu mencoba untuk
mencari-cari alasan agar hal
itu diterima?
fair?

iya, ini pernah gak
misalnya kamu melakukan
sesuatu tapi yang kamu
lakuin itu tidak dapat

gak terlalu sering sih
contohnya, hmmm, apa ya, apa
ya, sek sek
contohnya misalnya nih dalam
B7
suatu acara, kan aku
memimpin, tapi ketika acara
itu ada miss atau ada salah
atau ada bentrok, harusnya
yang disalahin aku, karna aku
yang mimpin acara itu, tapi
malah aku melempar ke anakanak yang, ya seperti itu, jadi
melempar ke anak-anak
ngomong ke anak-anak
ya waktu itu aku ngerasa, “loh
iki dudu salahku, aku gak bukan
aku yang salah, yang salah dia,
gara-gara dia acara seperti ini,”
padahal sebenernya aku yang
salah, karna aku yang mimpin
loh aku merasa diriku salah
setelah melakukan itu

kan itu contohnya waktu itu
kalo sekarang santai
gak sih, aku fair aja

kalo emang yang tak inginikan
ternyata itu salah, ya udah, gak
sampe ngotot harus diterima
harus gimana
gak pernah sih, sejauh ini sing
aku lakuin ya didukung
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dukungan dari lingkungan
keluarga atau masyarakat
atau pun temen-temen?
kalo keluarga gitu gak
pernah ngelarang kamu,
“kamu gak boleh gini ya,
gak boleh gitu ya?” gitu
enggak?
terus kalo misalnya, kan
kayanya kamu sempet
cerita tu, dulu tu kamu
sempet kaya mabuk-mabuk,
merokok, gitu ya dulu ya?
nah itu keluargamu gimana
saat itu?
gak marah maksudya?

oh jadi kaya memberi
kebebasan gitu ya?
nah gini, untuk
menyelesaikan sebuah
masalah, pernah eee apa
yak kamu selalu itu gak,
cari-cari informasi untuk
bisa menyelesaikan
masalah itu?
misalnya kaya masalah
apa?
mungkin dalam masalah
tugas atau apa gitu?

oh enggak

gak, selalu support
he’em he’em

ya udah
ya ngelarang, ngelarang itu gak
sih, jadi lebih ke, “kamu tu udah
geda, kamu harus e tahu yang
penting yang mana, yang gak
yang mana, jadi lebih ke
ngomonginnya bukan
ngelarang,
“kalo misal e kamu mau tetep
kaya gitu ya itu pilihan
hidupmu, silahkan”
Iya
ya

Hmmm
ya mungkin dalam masalah
tugas itu, jadi kaya ulangan
contohnya, aku gak tau
nyeleseinnya gimana, cari tau
ke temen-temen yang lebih
tau
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terus kamu suka belajar
bareng gak sih gitu sama
temen-temenmu?
jarang, terus kalo misalnya
kamu bikin tugasnya angel
banget kaya gitu kan, dan
kamu apa yang kamu
lakukan, kamu tanya atau
kamu lebih kaya searching
atau?
tergantung mood?
aaa mkasudnya gimana?

kayanya kamu sering
ngelembur ya untuk tugas
ya?
tapi karna itu menunda?
tugasya berat ya? emang
setiap hari ada tugas gitu?
kalo UAS ini pun ada?
oh, dan berat?
terus kalo misalnya UAS,
itu kamu tugasnya apa,
bikin sesuatu atau kaya
ngerjain kaya nulis gitu
loh? Jawabannya tulisan
kaya gitu
maksudnya waktu kamu
UAS tu, kamu kaya
ngerjain tugas atau kamu
negrjain tugas kaya
misalnya buat meja atau
apa, atau kamu kaya jawab
pertanyaan gitu loh kaya

hmmm jarang banget sih

tergantung mood

tergantung mooddan situasi dan
kondisi
A1
ada tugas dari ini, moodnya
lagi jelek, dikumpulinnya
bulan depan, ya udah gak tak
kerjain, tapi kalo tugas e udah
harus dikumpulin besok, aku
belum bisa, ya udah malam
itu aku gak tidur pun yang
penting tugasnya selesai
ya lah

ya enggak jugalah, karena
emang berat banget
Selalu
Ada
Banget
gimana sih maksdunya?hehehe

ya UAS e UAS tulisan
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eee tulisan?
oh tulisan
oh gitu, ada yang gitu ya?
menurutmu kamu objektif
gak dalam membuat dalam
sebuah membuat
keputusan?
nah itu kenapa kamu
berpikir ya 40% ya berarti?
ya kenapa?

tapi juga ada yang buat kaya
gitu
Iya
lebih ke 40% objektif, 60%
subjektif

Iya
ya karna kadang-kadang aku
lupa diri, lupa nge rem, lupa
mikir, langsung ngomong,
langsung buat keputusan, belum
tak pikirin mateng-mateng,
belum tak pikirin jangka
panjangnya, terus ambil
keputusan
Iya

terus kalo dalam eee kan
kamu punya anak-anak tu
ya di gereja?
nah itu kamu selalu objektif iya, kalo itu harus
gak untuk mengurusi anakanak itu tu kamu selalu apa
ya, adil kaya gitu loh untuk
menyelesaikan masalah?
itu gimana maksdunya
contoh, contoh lagi contoh lagi,
peristiwanya?kok bisa?
hmmm sek sek, misal ni ada
anak yang gak ada transport,
secara objektif ya harus tetep
mau jemput, maupun itu
cowok atau cewek, ya kalo
subjektif kan eee milih-milih
nih, orang-orang yang cantik
baru dianterin baru mau
dijemput, tapi kalo oh objektif,
semuanya harus dapat objektif
dalam hal kamu juga
dalam hal lain, dalam hal apa
objektif?
sek ini?
hehehe
dalam hal apa sek ini?
ya dalam kamu membuat
iya
sebuah keputusan gitu,
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keputusan untuk memilih,
lebih memilih ini, oh ya
sempet denger cerita kamu
lebih memilih untuk, kalo
gak salah ya, pergi sama
mama mu karna mama mu
ulang tahun, dari pada ada
acara di gereja ya?
nah itu menurutmu objektif
gak?
iya kenapa?

hehehe, oke iya, nah
misalnya kalo kamu dalam
sebuah masalah tu kamu
selalu memikirkan banget
gitu loh atau kamu
konsentrasi banget
menyelesaikan masalah itu
atau kamu, “ya udahlah,
eee apa kaya istilahnya
nanti pasti ada
perubahannya,” atau kamu
kaya mikir, “gimanaya
gimana ya?”
mikir terus gitu ya?
sampe itu terselesaikan?
pernah kamu punya
masalah tapi itu gak
terselesaikan?
apa tu?
ya yang kamu

cukup objektif lah
ya karna satu mamaku ulang
taun setahun sekali, yang
kedua di urusan gereja, aku
udah ada wakil, jadi gantiin,
yang ketiga gak ada, ya itu aja
dua,hehehe
ya yang kedua, aku mikir terus
gimana caranya

Iya
sampe aku stres dewe,hehehe
Sering

ya apa, banyak, sering
misalnya aku trouble sama
partner kerja, aku aku berusaha
keras biar selesai, biar aku bisa
nyambung lagi kaya gimana,
tapi faktane gak ketemu-ketemu
carane, dan akhirnya malah
balik sendiri
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maksudnya temenan lagi
gitu?
oh iya, berarti kamu sangat
memikirkan banget ya kalo
misalnya ada masalah ya
biar itu terselesaikan?
sampe stres sendiri?
hehehe, nah kamu kalo
masalah datang tu pernah
kamu menertawai atau
kamu melihat segi yang
lucu dari masalah
itu?maksudnya, “haha,”
gitu gitu loh, misalnya ada
masalah kamu malah,
“udahlah,” kaya adasegi
yang lucu gitu kaya kamu
menertawai masalah itu
sendiri? atau kamu tipe
yang tadi konsentrasi
banget?
konsentrasi ya? gak yang
kaya ada apa ya,
menertawai kaya gitu loh
masalah itu? kalo
menertawai itu dalam arti
menyepelekan sih
selalu serius, tapi kayanya
kamu disini gak
serius?hehehe
emang kamu serius kaya
gimana sih?
hehehe, mislanya dalam
gereja, kamu keseriusanmu
itu kamu tunjukan seperti
apa?
he’em, waktu serius tu
waktu apa aja?
gak guyonan kaya gini?

temenan lagi dan sepemikiran
lagi jadi partner kerja
Iya

sampe stres sendiri
Konsentrasi

gak, aku selalu serius

ya beda konteks soalnya

ya gak tau,hehehe
keseriusan ya aku tunjukan
waktu saatnya serius

waktu serius sih contohnya
waktu rapat, itu waktu serius
jelas, kan serius
ya sekali tempo lah untuk
mencarikan suasa, soale kalo
rapat kalo tegang ya gak enak
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oh iya, he’e, ya ya, nah
misalnya ni kaya kamu
misalnya lagi panas sama
temen tim mu yang
kemaren tanggal 20 tu kan?
nah itu kan berarti kamu
kaya geram banget kaya
gitu kan, nah kamu tu lebih
kaya menahan emosi lalu
berpikir tenang untuk
menyelesaikan masalah
atau kamu eee apa ya,
langsung gitu loh frontal
gitu?
langsung frontal?

iya

ya di hari H, aku langsung
frontal

tapi kalo beberapa hari setelah
itu aku merenung, aku mikir,
“ya udahlah,” emosinya
meredam
ya frontal

tapi yang pertama dilakuin
ya frontal?
oke ya ya, nah pernah gak
hmmm ya pernah
sih kamu dalam sebuah
situasi yang kamu tu gak
paham atau misalnya kamu
dalam sebuah masalah dan
kamu gak paham cara kamu
mau bertingkah laku tu
seperti apa?
kaya gimana?
contohnya aku, aku punya anakanak nih
iya
A1
salah satu anak ku tu ada
yang gagu, itu suatu masalah,
suatu kondisi aku harus
ngomong-ngomong sama dia
tapi aku juga bingung aku
harus gimana, karna aku juga
gak paham harus gimana, gitu
terus kamu ngapain?
A1
ya aku tetep berusaha
ngomong sama dia
oh nyambung?
ya puji Tuhan
hehehe, pake bahasa
tetep aku ngomong
isyarat?
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oh ngomong, tapi pelanpelan kali ya biar lebih
jelas?
oh dia mudah tersinggung
emang?
oh, terus kamu cara
mengadapinya?
ngomongnya biasa kamu?
tapi dia paham?

terus kamu iya kan
terus?kamu ngapain kalo
gak paham apa yang dia
omongin?
okeoke, ya ya, nah pernah
gak sih kamu belajar dari
pengalaman orang lain?
misalnya pengalaman apa
nih?
he’em
yang kamu inget?
he’em gimana tu?

nah salah kan, kalo ngomong
pelan-pelan nanti dia malah
tersinggung
gak mudah tersinggung, tapi aku
takutnya malah dia tersinggung
ya tetep ngomong-ngomong
Iya
dia paham yang aku omongin,
tapi aku gak paham yang dia
omongin
ya udah mantuk, hehehe

A1

hmmm pernah

pengalaman yang aku belajar
dari orang lain
banyak sih
inget, memanfaatkan situasi
ya kalo misalnya suatu saat aku
akan eee mengalai situasi
seperti ini aku harus udah tahu
langkah-langkahnya seperti ini
Hmmm

iya maksudnya apa ya,
“kaya pengalaman orang
lain yang kaya gini,
membuat hidupku seperti
ini gituloh”
misalnya kaya pengalaman pengalaman temenku
mama mu ya gak papa, atau
temen-temen mu yang
membuat kamu eee kaya
gimana?
yang kaya gimana?
pengalaman temen, temen ini
dulu seorang pemimpin, dia
pimpinan, mungkin karna dia
agresif, dia dia bener, tapi garagara dia agresif, dia ditendang,
jadi kaya dsingkirkan gitu,
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oh oke, nah hal apa sih
yang membuat kamu itu
stres?kalo sekarang ini
hehehe..
terus apa?
oh ya, terus, kenapa
kenapa?
ya kenapa?
ya kenapa? Maksudnya
kamu gak punya pacar, itu
yang membuat kamu stres?
ya kenapa? emang ketika
kamu punya pacar, apa
yang kamu dapatkan?
emang kamu gak dapet
dorongan itu saat ini ketika
kamu gak pacaran?
enggak? dari keluarga,
temen?
bedanya kaya gimana?
oh, la kenapa gak itu?
iya, sedang mencari?

oke, nah berarti kan yang
membuat kamu stress itu
kan ketika kamu sekarang

nah itu setelah belajar dari itu,
belajar setelah itu yang dia
omongin sendiri itu eee aku
belajar, aku ke depan jangan
sampe seperti itu, jadi aku
bener-bener merubah sikapku
UAS

UAS gak gak
pacar,hehehe
ya gak papa
kenapa apanya?hehehe, kan
bikin stress ya itu pacar
iya, ya itu stresnya karna gak
bisa punya pacar
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hmmm perhatian yang berbeda,
suatu dorongan motivasi yang
berbeda
Enggak

Beda
ya gak mungkin dijelasin lah,
itu sesuatu yang tidak terlihat
apa? gak pacaran gitu?
hmmm ya aku sedang
mencari, yang kedua, kan nih
aku juga sibuk terus nih,
sekolah pulang sore bahkan
malam, belum ada tugas, belum
tambah pelayanan, jadi dikit
waktu untuk ya itu, jadi
sekarang lebih ke manage
diriku sendiri gitu naru nanti
ya…
he’em
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gak punya pacar
nah, kamu udah
mempersiapkan solusi
sebelumnya gak?misalnya,
“oke aku gak punya pacar
gitu loh, kamu udah
menyiapkan solusi untuk
seperti ini seperti ini seperti
ini,” gitu
gak paham ya
oke aku ulang, berarti kan
kamu gak punya apa ya, hal
yang mambuat aku tertekan
gak punya pacar
nah habis itu, kamu udah
menyediakan alternatif
solusi gak untuk eee
mengatasi hal itu yang
membuat kamu gak punya
pacar itu gitu loh?
he’em

mempersiapakan diri tu
dalam kaya giaman tu?
oke ya ya, nah saat kamu
berada dalam masalah
pernah gak kamu cerita ke
keluarga atau temen, untuk
itu biar kamu dapat bantuan
gitu?
ke keluarga dulu deh,
misalnya dalam hal apa?
oh keluarga enggak?
teman, teman itu apa
misalnya?kamu cerita
dalam hal apa dan kamu
dapat bantuan seperti apa?
he’em

gak paham

Hehehe
Iya

ya itu sih, yang tadi tak
omongin, jadi aku
mempersiapin diriku sendiri
sek, jadi kaya solusi dari
masalahku kan?
dari masalah stres ku, itu aku
mempersiapain diriku sek,
emang aku udah siap, ya aku
pacaran
itu memanage, siapin diri sek
untuk lebih
Pernah

gak pernah
enggak, teman, sama teman
ya contohnya eee kaya yang tadi
temenku yang anak e gagu

untuk itu kan aku butuh
temanku, temen partner ku
yang lain buat ngebantuin
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nah kalo misalnya apa ya,
kamu punya masalah dan
kamu cerita ke temenmu,
nah kebanyakn temenmu
itu mau membantu atau
misalnya eee?
mau bantu ya, eee kaya e
kamu banyak temen ya?
kalo temen yang dari SD,
SMP masih berhubungan
sampe sekarang?
baik?
sering main atau Cuma
kontak-kontakan?

aku, jadi temen-temenku yang
lain juga mau mengerti
anakku yang gagu ini, seperti
itu sih, jadi yang kaya
membantu aja sih
mau bantu si ya

oh iya, iya lah
Masih

baik lah
ya kalo emang waktuya free, ya
main, tapi kalo waktunya udah
itu yang kaya tadi tak omongin,
terus ya cu,a kontak-kontakan,
kabar-kabaran
tapi sekarang kamu nyaman ya nyaman sih
sama temen-temen mu ya
yang di SMK ini?
nyaman ya, oke nah kalo
ya pernah
kamu dalam bermasalh atau
kamu kaya lagi stress,
pernah gak kamu berpikir
untuk membantu orang
lain?sebenernya kamu lagi
dalam masalah, tapi kamu
mencoba untuk membantu
orang lain kaya gitu?
kaya gimana?
hmmm, contoh
lagi,hahaha…pusing aku
mikirin contoh, eee
kan kamu bilang pernah,
ya emang pernah
berarti ada buktinya?
makane diinget dulu gak
eee ya mungkin itu sih antara
papa
pelayanan sama sekolah,
misalnya aku di sekolah ini
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oke, kenapa kamu fokusin
ke dia dulu?

oke, eee pernah gaks ih
kamu mengeluarkan semua
yang kamu rasakan atau
unek-unek kepada orang itu
langsung?
misalnya aku gak suka ke
kamu, aku ngomong
langsung, “aku tu gak suka
loh ke kamu,” gitu
selalu gitu ya?
kalo misalkan anakmu?
kamu bilang mislanya,
kmau gak suka sama
perilaku anakmu kaya gini,
kamu ngomong langsung?
hmmm gak maksudnya
anakmu salah
kan kamu ngomong,
misalnya anakmu tu gini
gini, dan itu perilaku gak
bener, dan kamu ngomong
ke dia langsung, “kamu tu
kaya gini, kamu tu gak
bener kalo kamu kaya
gini,” gitu
misalnya gimana?

aku lagi pusing ni, aku lagi
dalam masalah, gimana nih
cara nyelesein tugas, nyelesein
ulangan, aku belum paham,
tapi istilahnya di gereja
bagian apa ya namanya,
bagian temen kerjaku yang
dibawah itu dia kebingungan,
“ini piye ini piye?” jadi aku
lebih fokusin ke dia dulu, dia
tak bantu dulu, baru nanti
aku mikirin aku
gak tau, lebih aku, aku lebih
suka kalo aku tahu ada orang
yang bermasalah, dia dulu baru
nanti aku
Hmmm

ya sih, aku lebih kaya gitu

ya biar clear langsung
gak sih, kalo itu berarti aku
yang salah

Iya
dilihat dulu sih, kalo buat anakanak, berarti yang harus aku
lakuin, aku gak akan se frontal
itu, tapi lebih ke cara-cara yang
pasif biar dia berubah

huft masalah,hahaha…aduh
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hehehe, kan biar lebih
paham konkritnya?

contoh e lebih ke eee temen, ada C11
sih temen yang seumuran, itu
kumpul satu komunitas di
gereja, tapi tau sendiri kan,
remaja kaya gimana, liar,
omongannya kan juga gak
dijaga, nah waktu itu habis
kumpul komunitas gereja, jadi
kalo kondisinya di gereja tapi
omongannya enggak kan gak
baik, dan sedangkan itu
anakku, gak mungkin juga
aku ngonekin dia, jadi lebih
ke setelah kejadian itu, aku
diluar mulai ni ngomongngomong sama dia, ngomongngomongnya bukan ngomongngomong nyela dia bikin dia
salah enggak, tapi lebih ke
ngarahin dia ke hal yang lebih
baik, jadi kalo ngomongngomong ke yang psositif biar
dia enggak ngomong kaya gitu
lagi ke depannya
ya selalu

oh, oke, iya, ne pernah gak
kamu melakukan intropeksi
terhadap apa yang terjadi?
eee misalnya?
ya itu yang kaya waktu futsal itu
waktu itu
ya
itu kan aku hari H marah-marah,
tapi setelah aku intropeksi diri,
ya buat apa juga aku marahmarah, malah nanti imbasnya
lebih buruk ke aku malahan,
walaupun hal itu bukan salahku,
jadi lebih ke intropeksi diri
oke, sekarang kamu punya musuk selalu punya
musuh gak?
tapi gini loh, musuh tu
orang yang membenciku si lebih
dalam arti misalnya gak
tepatnya, kalo aku ngerasa
omong-omongan gitu?
punya musuh, ya punya
emang kenapa kok bisa
gak tau
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membenci kamu?
gak tau, tapi kok kamu tau
kalo dia benci kamu?
he’em iya, terus kalo
misalnya dia gak suka
kamu, kamu tetep ramah
atau ya cuek gitu?
ramah, kenapa?

hmm ya piye ya, kan kebaca,
orang gak suka kan kebaca
ramah sih

ya ramah, ya ya aku gak ada
alasan buat aku gak ramah sama
dia
oh oke oke ya ya, nah kamu oh ya ya, ya adalah tapi udah
merasa ada beban gak
terlewat
ketika misalkan kamu
punya anak dibawahnya
kaya gitu kan, kamu
ngerasa ada beban gak
ketika kamu harus
mengurusi eee orang-orang
yang dibawahmu kaya gitu,
padahal kamu sebenernya
mungkin kadang, “aku juga
butuh perhatian,” gitu
iya apa yang udah lewat tu ya perasaan seperti itu tu pernah
kaya gimana maskudnya?
tak alami, tapi udah lalu, sekitar
3 bulan 4 bulan yang lalu lah
kenapa pas itu kok ngerasa ya kaya yang diomongin tadi,
kaya gitu?
aku tu sepetiya butuh, butuh
diperhatiin, butuh perhatian,
tapi ya aku juga harus
merhatiin kalian semua
iya
ya kaya lelah sendiri gitu
oke, nah ketika kamu
menghibur diri
memamg butuh perhatian tu
kamu biasanya gimana,
ngapain?
menghibur diri tu yang
yang tadi tak omongin, nge
kaya gimana?
game, nonton film, main
billiard, ya itu
dan setelah itu kamu
lebih mendingan
ngerasa?
oke, hmmm aku tipenya
dalam hal apa sek ni?
orangnya suka yang
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individu atau kerjasama?
misalnya kalo dalam
sekolah, dalam tugas?
kenapa?

kamu itu gak sih, mudah
mempercayai seseorang
atau sulit?
mudah, eee bisa dijelasin?

nah ini, cara penyelesaian
yang paling efektif yang
pernah kamu lakuin
sekarang ni biasanya kamu
ngapain?
cara efektif untuk
menyelesaikan masalah,
misalnya ngapain?
yang biasa sering kamu
lakuin sih
kadang kan misalnya ne,
kalo aku lagi ada masalah,
ya aku pendem dulu,
mislanya ada masalah ya
aku langsung curhat ke
temen, atau gimana?
terus?

tapi kalo maslah pribadi,
kamu lebih gak mau cerita
ya?

tugas aku individu
karna aku, aku pikir aku yang
bisa ngerjain itu, kapasitas dia
bukan untuk ngerjain ini
Mudah

jadi gini, eee ketika aku lihat
orang ini sekiranya mampu, aku
gak peduli kata orang lain, jadi
kata orang misal e, “wah
jangan-jangan, jangan pake
dia,” aku gak peduli, yang
penting dia mampu, dia
memenuhi persyaratan, ya udah
aku percaya sama dia
cara apa?

hmmm

cara paling efektif tu aku lihat
dulu masalahnya

kalo masalahnya emang harus
diselesein sama-sam ya aku
cerita ke anak-anak, tapi kalo
aku masih mampu aku selsein
sendiri masalah itu
oh ya enggak
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enggak ya, terus kalo kamu
nyelesein kaya gitu,
misalnya kamu kesulitan
dalam menyelesaikan,
gimana?kalo kamu pendem
sendiri
ya udah

ya udah

dipendem aja, nanti juga selese
sendiri, lupa sendiri
oke bisa certain gak satu aja Aduhh
masalah yang kamu
pendem?
satu aja gak papa sih,
oh engak-enggak, aku bukan
tolong satu aja?aku ya gak gak mau cerita, aku tu bingung
bakal nganu sih
mau cerita apa
ya maksudnya orang lain
hmmm mungkin lebih ke
gak banyak tau tentang
perasaan aku ketika aku sama
masalah ini karena ini
pacar si, waktu putus
merupakan masalahku,
masalah pribadiku
emang putusnya
enggak juga sih, eee piye ya,
gimana?gak baik-baik?
aku kan udah jomblo 2 tahun,
jadi aku putus, langsung
terpukul kan, jadi aku gak
cerita ke anak-anak, mungkin
sahabat-sahabatku aja yang aku
kasi tahu, jadi mereka juga
support aku
jadi waktu kamu setelah
ya itu main billiard, kaya gitu
putus itu, untuk menghibur
diri sendiri, kamu ngapain?
oke kalo saat ini, ada gak
Enggak
sih masalah yang benerbener kamu lagi apa ya,
pikirin banget kaya gitu?
enggak ya, gak ada
saat ini enggak
masalah?
paling kaya beban tugas
yah…
ya?
oke, nah hmmm sek aku
gak,aku agk tertarik untuk itu
lupa, eee nah kenapa sih
kamu kok kayae gak punya
tujuan kaya gitu, misalnya
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tujuan dalam misalnya
kamu cita-citamu gitu,
emang kamu gak ada yang,
“aku pengen ini, aku
pengen ini jadi ini,” kaya
gitu
terus yang membuat kamu
tertarik apa?
masalah pacar?
gak maksudnya kan
mungkin ada bayangan mau
ngapain mau ngapain kaya
gitu? istilahnya atau kamu
memilih untuk ikutin aja di
depan, yang nanti-nanti ntar
itu

oh ya ya tapi kamu gak ada
bayangan mau kuliah
dimana, atau kerja dimana?

nih, kelemahan kamu apa
sih?
he’em

Hmmm
gak juga,hehehe
ya, aku pilih yang itu sih

yang jelas di depan, di depan itu
udah berat, mikiran yang nanti,
nanti ya nanti
mungkin untuk next, atau
mikirin jangka panjang tapi gak
terlalu jauh gitu, mikirin yang di
depan-depan aja, misal e ne aku
masih kuliah eh masih sekolah,
aku udah pikiran setelah lulus
ini mau apa gitu
kelemahan

aku ceplos-ceplos, kurang
bepikir dalam, dan kadangkadang gak tau kondisi
kok kamu bilang ceplosya misalkan waktu rapat, tibaceplos, emang kamu pernah tiba aku guya guyu, gak serius,
gitu?
nah itu kan berarti ceplos-ceplos
oh, terus temenmu waktu
ya udah, ya mau marahin gak
itu gimana reaksinya?
bisalah, aku yang diatas og
iya, terus tadi apa?kurang
Iya
berpikir mendalam
nah itu gimana?
ya contohnya wktu futsal, ya
aku langsung ambil keputusan
itu
he’em
tapi aku gak berpikir jangka
panjangnya, aku gak berpikir
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terus gak tau kondisi?
maksdunya?

nah ini pertanyaan terakhir
ya, eee kan kamu waktu
kemaren kalo gak salah
sempet bilang, eee kamu
merasa bahwa ini terjadi
karna emang faktor eee
karna ayahmu yang udah
gak ada gitu kan?
nah itu bisa cerita gak
masalahnya seperti apa?
he’e itu masalahnya
gimana?
maksudnya kaya gini,
kenapa? kaya gitu

kamu merasa iri gak sama
temen-temen kadang?
misalnya, “kenapa kau gak
itu gak pernah ngerasain?”
kaya gitu
waktu dulu apa sekarang?
waktu SMP itu ya?
kalo sekarang?
terima aja ya, oke udah
cuma gitu aja terimakasih
waktunya untuk

impact nya dalam diriku, aku
gak berpikir dampaknya dalam
diriku, itu aku cuma mikirin, ya
jiwa muda, waktu itu, ya udah
gak tau kondisi
ya contohnya aku kadangkadang gak tau kondisi, aktu
rapat, waktu serius harusnya
tapi guyonan terus, gak ada
seriusnya
he’em

hmmm mungkin dulu sih waktu
SMP
ya aku mikir, “aku kok bisa
kaya gini ya?”
ya masalah itu, sampe mabuk,
ngerokok terus, “kok aku gini
ya? oh ternyata aku kurang
perhatian dari papa, aku gak
pernah ngerasain perhatian
dari papa, terus juga karna
lingkunganku yang waktu itu
salah,” seperti itu
Enggak
ya sekali dua kali lah

Dulu
Iya
gak sih, enggak kaya gitu, ya
udah terima aja
Iya

B2
B2
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wawancaranya?

Verbatim Subjek II Triangulasi
Pertanyaan
selamat pagi mba Citra
apa kabar?
habis dari mana tadi?
oh iya, ini aku mau tanyatanya ya
tentang subjekku Doni, nah
ini hubungannya mba Citra
dengan Doni tu
hubungannya seperti apa
ya?
oh ya, terus udah kenal
berapa lama?
dari kelas berapa?
4 tahun?
oh jadi kenalnya karna satu
gereja?
oke, jadi kaya misalnya
mba Citra kakak rohaninya
Doni?
iya, terus berarti menurut
mba Citra nih, Doni tu
orangnya seperti apa
sih?jadi kaya dari sisi
baiknya dulu deh gitu sisi
positifnya dia orangnya
seperti apa?

oh, terus apa ya, dia kalo

Jawaban
Pagi
Baik
dari Unika
Iya
eee bisa dibilang kaya kakak
buat deen sih, soalnya eee di
gereja dia eee aku
pembimbingya dia, jadi ya
gitu,hehehe
eee kenal itu berapa tahun ya
eee mungkin sekitar 4 tahunan
iya 4 tahun
Iya
iya bisa dibilang gitu

eee sisi positif itu menurutku
dia tu bisa dibilang hmmm
pinter ya, jadi cara berpikirnya
dia tu eee logis banget, jadi
apapun yang dia pikirin, eh
apapun yang mau dia lakuin tu
dia selalu pikirin itu benerbener mikir, jadi eee ya dia
emang orangnya dengan
pertimbangan juga tapi tu
kadang ya jeleknya dia kadang
karna mungkin dia masih masa
remaja gitu ya, kan rada labih
gitu, ya gitu sih
kalo di sekolah hmmm sejauh

Koding
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dalam di sekolah tu gimana
sih?
ya dalam
ya prestasi dulu gak papa,
nanti hubungan sama temen
gitu
kenapa sih kok bisa nakal
kaya gitu?

hmmm

terus berarti bentuk
kenakalan dia yang seperti
apa sih? dia nakal tu kaya
gimana?
kalo di sekolah coba

oh, itu tu dia masuk ke
sekolah SMK itu atas

yang aku denger dari dia sih ya
e sebentar dari dalam apa?
hubungannya sama temen atau?
kalo prestasinya sih ya sejauh
ini yang tahu sih dia prestasinya
bagus, cuma kalo hubungan
sama guru kadang tu dia nakal
eee mungkin kalo dari yang aku
tahu dan aku lihat diri dia sih,
kalo aku bilang semua
kenakalan yang dia lakuin tu
kaya dia cari perhatian sih
jadi eee dia berusaha menutupi B4
apa yang yang dalan hati deen,
itu dengan, dengan cara eee
dengan melakukan kenakalan,
dia cari perhatian dari orang
lain, suka ngejailin orang, tapi
eee dan dia tu juga bukan tipe
orang yang suka nunjukkin
kalo misalkan dia lagi sedih,
dia lagi apa, jarang banget dia
liatin
kalo dimana?sekolah atau atau
sama temen?

kalo di sekolah itu kadang dia,
A1
gurunya lagi ngajar ya kan, nah
dia tu tidur di kelas, terus eee
kadang si aku sempet denger
cerita, dia tu pernah juga yang
namanya bnatah-bantahan sama
gurunya gara-garanya eee dia
berpendapat, pendapatnya
dia tu bener, tapi tu karna ya
gurunya tu lebih eee berkuasa
ya kan, dia gak terima kalo
disalahin, malah bantahbantahan sendiri
eee kayanya sih itu dia milih
sendiri cuman ternyata apa yang
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kemauannya sendiri atau
gimana ya? soalnya waktu
aku wawancara juga dia
kaya ngerasa ya di sekolah
itu ya kaya kurang gituloh,
kurang minat gitu, emang
kenapa sih?
guru

oh, setiap hari ya?

oh ya ya ya
terus kalo selain di sekolah
tu dia kegiatannya apa lagi
ya?

oh dance
oh…
ketua, ketua?
oh gitu kalo pelayanan di
gereja juga?
sebagai apa?

dia pikirkan itu gak sesuai
dengan kenyataan yo, jadi udah
dari sana sekolah 4 tahun yak
an, terus apa namanya,
dosennya kaya gitu, galak
banget, eh kok dosen, guru
gurunya galak banget, aku
pernah diceritain sama dia, ada
satu guru sih yang bener-bener
galak dan omongannya tu
pedes, ya mungkin itu sih yang
bikin dia eee rada-rada gimana
gitu, la pulang e tu sore
he’em, nah bahkan hari sabtu tu
masuk, kadang juga kalo
misalkan ada tugas, itu tu dia
bener-bener dia sampe gak
tidur, la itu sih, mungkin itu
yang membuat dia menyesal
ya kan…
eee kalo di sekolahannya dia
selain deen sekolah, dia juga
ikut kaya apa namanya,
ekstrakulikuler gitu ya, dia kalo
disana ikut dance katanya
he’em
kalo di gereja, dia aktivis, dia
ketua
ketua kelompok remaja
iya

dia jadi ketua, itu yang eee
pastinya, dia jadi ketua, terus
kadang kalo ada event-event
kaya kemaren paskah, dia jga
jadi ketua panitia
oh, oke, nah kalo misalnya masalah sih kebanyakan karna
ni dalam gereja itu pernah
dia bentrok, bentrok sama orang
gak dia mengalami masalah lain, soalnya ya itu tadi, dia tu
kaya gitu mba?
eee kadang karna mungkin
masih labil yak an, dia tu kalo

246

oh…
jadi tu istilahnya dia ketika
ada masalah langsung
dihadapi kaya gitu?
ohh…

melakukan segala sesuatu tu
jadi langsung kaya cek cek cek,
jadi eee langsung nujeb nujeb
nujeb gitu
mudeng?
eee iya

dia tipe orang yang langsung
eee ini selesein selesein, jadi
kadang kalo ketemu sama orang
yang gak sejalan sama dia, dia
tetep pada pendirian deen, nah
itu yang bikin bentrok
oh, la pernah bermasalah
eee ya pernah, kaya kemaren
gak sama temen-temen
yang paskah itu, dia sempet apa
gereja karna masalah apa
namanya, eee adu pendapat gitu
gitu kaya gimana ceritanya? kan karna ya itu tadi eee dia
menjalani apa yang emang
seharusnya dilakuin ya,
menurutku dia bener, cuman eee
dari, kan kalo kepanitian itu
kan, kepanitian tapi diatasnya
masih ada yang lingkup apa,
kaya pengurusnya di RBKnya
oh
nah itu, eee dari pengurusnya
A1
itu mereka gak ngerti apa yang
terjadi dalam kepanitiaan, tapi
mereka nyalahin, nah si Doni
nya memang menjelaskan tapi
kan emang eee menurut
mereka itu gak sesuai dengan
jalan tapi kan pada
kenyataannya karna ada
masalah itu, kan otomatis
jalannya harus lurus jadinya
belok-belok gitu, nah mereka
berantem disitu, terus ya adu
pendapat tapi, gak nyampe
yang…
oh berarti berantemnya
iya
kaya lebih ke omongan

247

gitu?
setelah itu?
hubungannya?
tetep baik ya?
oke, nah mba Citra tau gak
tentang keluarganya? dia
pernah cerita gak tentang
keluarganya?gitu gitu
terus pernah cerita gak,
misalnya ketika ada
masalah di keluarga?dia
cerita gitu

ada gak pernah dia cerita
tentang masalahnya dalam
keluarganya?
he’em
deket gak sih sama mama
nya?

oh kenapa mba?bisa
diceritakan?

oh, suka pergi bareng sama
mamanya?misalnya
mengeluarkan waktu

ya udah, masalah selesai ya
udah
ya tetep baik
he’e
eee kalo keluarga sih dia punya,
kalo sekarang dia tinggalnya
sama mama sama ooh sama
ciciknya
eee kalo masalah keluarga
mungkin jarang ya, soalnya dia
kalo masalah keluarga tu benerbener privat banget, kecuali
kalo emang bener-bener dia gak
bisa menahan, istilahnya
masalahnya itu dia baru mau
cerita, kalo gak dia bener-bener
gak mau cerita
kalo dulu sih pernah cerita soal
dia eee bentrok sama mama nya
sampe bikin mamanya nangis
kalo menurutku, dia paling
deket sama mamanya, kayanya
sayang banget sama mamanya
kalo diperhatiin
kalo kenapanya, lebih pastiya
aku gak tau, tapi yang aku
ngerti karna dia kam istilahnya
orang tuanya tinggal mamanya,
nah itu dia tu bener-bener jagain
mamanya banget gitu loh,
misalkan ne eee dia udah ada
janji sama, misalkan ada rapat
ada apa ada apa, tapi kalo
misalkan mamanya eee minta
dia buat apa gitu, tolong apa
gitu, dia bantuin mamanya,
setahu aku sih gitu
kalo cuma berdua to kayanya
gimana gitu, dia mungkin lebih
kaya misal ada event kaya
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menghabiskan waktu
bersama?kaya gitu

oalah, kalo sama ooh
ciciknya deket gak?

kemaren, mamanya ulang tahun,
dia tu bener-bener ninggalin
acara yang di gereja, dan dia
pergi ke luar kota sama
mamanya,hahaha…
kalo ooh nya kan ada 2 tu, nah
kalo sama ooh nya tu, kalo aku
sejak yang aku tahu lebih
berantemnya ketimbang itunya
ya
eee mungkin karna sama-sama
cowok kali ya
enggak, kayane enggak,hehehe
paling ya adu pendapat yak e

oh berantemnya dalam hal
apa gitu?
hehehe, tapi yang
berantemnya itu yang kaya
gimana?misalnya kaya opo,
tonjokan atau apa?
oh adu pendapat
nek sama cicik e tu dia kayanya
paling takut mbe cicik e
dia itu kan tu ya, kakak
iya
pertamanya?anak pertama?
kenapa?
nah itu to, eee ya kayane galak
ya, eee soalnya dulu pernah
karna dia kan pulange malem,
dia tu apa, cicik e datang ke
gereja, marah-marah, oh galak
banget
oh jemput dia gitu?
iya,hahaha….itu pernah sekali
terus?reaksinya Doni
ya dia ikut,hahaha…kayae
gimana?
mungkin itu sih ya eee apa ya
apa ya, cicik e tu galak e minta
ampun
oh, tapi kalo ooh e gak
ooh e tu aku gak patio seneng
galak?
sebener e, tapi kalo yang sejauh
aku tau sih dia sering cerita ke
aku, ya itu bentrok mbe ooh e,
gitu aja sih paling
oh kalo Doni tu termasuk e dia kalo sama orang menurutku
orang yang tertutup atau
tertutup, kecuali kalo orang
terbuka ya?
yang bener-bener dia percaya,
dia mau terbuka
iya, bakal mau cerita ya?
iya
dan dia termasuk tertutup
iya
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juga ya sama orang-orang?
terus kalo dia menahan, kan
berarti kan dia dibilang
ketua remaja ya, nah itu dia
dalam menangani anakanak tu dia gimana?
menangani misalnya ketika
ada masalah, dia seperti
apa, ketika ada anak-anak
dibawahnya mengalami
masalah, dia ngapain? kaya
gitu-gituloh, cara
menangani kaya gitu

eee apa ya, sifatnya itu dia
tegas apa gak ya?

bisa gak ceritain misalnya
dia tu tegasnya dalam
seperti apa gitu loh?
contoh bisa

oh, berarti lihat tergantung
situasi gitu ya?

hmmm, menangani dalam hal
apa ni?

eee menurutku si dia kalo
menangani tu bener-bener
mencari masalah tu sampe ke
akarnya, aku suka deen tu gitu,
jadi saat ini lagi dapat masalah
kaya gitu ya, eee terutama
waktu dia sama eee anakanaknya itu, dia dapat masalah,
dia tu bener-bener akan
menyelesaikan masalah itu
sampe bener-bener tuntas, jadi
eee tipe pemimpinnya dia tu
bener-bener kuat banget, cuman
kadang itu melenceng sitiklah,
cuman itu deen bener-bener eee
kalo misalkan diasah, dia bakal
jadi ketua yang bener-bener
bagus dalam memimpin
dia kalo masalah tegas, dia
tegas banget, cuman kalo
enggak, dia bakal celelekan
minta ampun
misalkan ne kalo misalkan eee,
eee contoh atau?
ee kalo misalkan dia rapat, dia
rapat ya dia bener-bener gak
gak celelekan gitu loh, tapi kalo
misalkan lagi guyonan, ya dia
guyonan
iya bener, tergantung situasi,
atau misalkan ada ne eee salah
satu anggota yang misalkan dia
lagi ada masalah, lagi stres atau
gimana, ya dia bakal dengerin
cerita, dia kasih nasehat bahkan,
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oh…
nah itu dia suka membantu
gak?membantu temennya
atau membantu eee siapa
gitu, mba Citra gitu,
misalnya pernah dibantu
dalam hal apa? gitu
nah kalo Doni itu
hubungannya sama tementemennya itu mba Citra tau
gak
misal kaya temen
sekolahnya atau temen
gerejanya, jadi istilahnya
dia punya banyak temen
deket atau dia biasa aja
gitu?
oh, kalo apa namanya eee
dia kan berarti kalo sama
temen deket mau cerita ya
nah selain ke mba Citra,
biasanya kalo dia cerita ke
siapa aja?

dia tu bener-bener menurutku
nasehatnya dia tu apik banget
gitu loh
jadi disaat seirus, ya dia bisa
serius
eee kalo bantu, dia lebih kalo
sejauh yang aku ya eee dia mau
membantu orang, dia pasti mau
misalkan dia dimintain tolong
ssejauh itu dia bisa
temen apa?

kalo temen, dia banyak, tapi
kalo yang bener-bener deket
yang bisa dipercaya mungkin
bisa dihitung
he’em

eee yang aku tau itu dia punya
temen cowok namanya Joan, dia
kaya e sering cerita ke dia sih,
ke Joan itu, cuman kalo yang
lain aku kurang tau deh
itu temen sekolahnya ya?
he’em,
Doni itu temen deketnya tu, kayanya lebih banyak cewek ya
punya temen banyak cewek
atau cowok?
di gereja?
kalo eee iya di gereja, tapi kalo
di sekolah cowoklah
oh iya, sekolahnya cowok
iya kan sekolahnya cowok
ya, hahaha…
itu kenapa ya, apa dia lebih eee kalo itu tu, aku kurang
nyaman untuk deket ke
ngerti, cuman sejauh yang apa,
cewek atau gimana?
berita yang beredar ya dia tu
playboy
hahaha, tapi emang dia
iya itu yang sejauh aku tahu dia
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ngakuin kalo dia playboy
gitu
hmmm berarti kalo di
gereja ya lebih banyak
temen ceweknya?
oh, nah dia tu sekarang
udah punya pacar atau
belum?
terakhir dia pacaran kapan?
oh, la ini kenapa dia apa
namanya kok gak pacaran?

oh…
kalo sekarang tu apa sih
sebenernya yang dia capai
kaya gitu?

oh, berarti dia sekarang
fokusnya lebih ke sekolah
sama yang di gereja juga
ya?
nah mba Citra tau gak
masalah yang dia hadapi
sekrang tu apa sih?
ya yang pernah di ceritain
atau yang dihadapai
sekarang, kalo dalam
sekolah kan berarti kaya
tugasnya ya terbengkalai
kaya gitu?
nah kalo tugas yang
terbengkalai itu dia tetep
ngerjain kaya gitu atau, “ah
mboh ah,” kaya gitu

tu playboy, jadi mungkin lebih
deket ke cewek-cewek, nyaman
ke cewek-cewek mungkin ya
ya, jadi BBM nya lebih banyak
temen cewek masalahnya
eee sejauh pengakuannya sih
dia belum, cuman ya gak ngerti
juga
terakhir dia pacaran kapan ya,
udah lama og
eee kalo yang aku tau sih, dia
ngomongnya sih belum ada
yang pas sama dia, cuman
kemaren dia deketin cewek,
terus sekarang kayanya gak
dapet sih
jadi ya mungkin dia sudah
mencari yang lain lagi mungkin
eee kalo yang aku tahu sih dia
ini lagi lebih ke ngurusin
kelompoknya itu sama dia
ngurusin sekolahnya dia,
katanya banyk tugas yang
terbengkalai katanya
iya

kalo masalah apa dulu?
iya he’em

eee dia tetep ngerjain sih, orang
berapa hari ini aja, dia tidur tu
sampe pagi terus, kan aku juga
BBMan sama dia, sampe pagi
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oh…
kalo di gereja, ada gak dia
lagi bermasalah gitu?

oh dia jadi panitia untuk
acara itu?
oh ketua, selalu ketua?

oh…

bakal dikerjain dengan baik
gitu ya?
nah kalo Doni itu tipenya
kalo menyelesaikan
masalah itu seperti apa ya
mba Cit, maksudnya eee
kan kalo orang kan bedabeda ya, “seklah,” ada yang
menunda-nunda ntar ntar
atau dia yang apa namanya,
“bodo amat,” atau gimana
gitu?
oh…nah kalo dia tu suka
itu gak, minta dukungan
gitu ke mba Cit atau ke
keluarga atau ke sapa kaya
gitu?
oh…
eee lalu apa ya, hmmm dia
tu gimana ya, pernah gak
yang eee disituasi yang
ngerasa eee, “gimana ni
nyeleseinnya?” atau “ah

sampe dia tu ngerjain tugas,
apalagi ini lagi tes kan, kalo tes
tugasnya banyak banget
aku juga heran tu sama
sekolahnya, rada aneh
kalo di gereja, mungkin ini lagi
banyak acara-acara, jadi lagi
mikirin eee prosedurprosedurnya
dia ketua
oh enggak, kalo yang ini kan
acara kelompok, jadi masih
tanggungjawabnya dia sebagai
ketua
nah dia itu misalnya punya
tanggungjawab ya itu bakal
dilakuin
iya
eee kalo dia tergantung
masalahnya, misalkan kalo
masalahnya itu gak penting buat
dia, dia bakal diceukin aja, tapi
kalo misalkan masalahnya itu
bener-bener menurut dia urgent,
dia pasti bakal selesein hari itu
juga

kalo dukungan sih eee pastinya,
tapi enggak enggak kaya terlalu
sering banget

selama dia bisa ngelakuin
sendiri, ya ngelakuin sendiri
kalo dari luar, dia pasti
kelihatan strong gitu, tapi yang
kemaren ni terkahir yang lagi
hmmm apa namane ada
masalah, masalah kemaren, dia
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mboh,” gitu-gitu atau dia
tetep strong kaya gitu gitu

tu bener-bener sampe
membentuk tim, jadi buat
nyelesein masalah itu
oh…
kalo dia udah merasa dia gak
mampu, baru bakal eee
istilahnya minta bantuan orangorang
he’em, dia pernah berantem berantem ya apa ya,berantem
gak?
kaya pukul-pukulan gitu?
iya tipenya dia
eee setahuku sih enggak ya,
cuman kalo di sekolah sih aku
kurang tau kalo di sekolah
oh gitu
cumin kalo yang sejauh aku
tahu deen nakal, kaya minumminum juga, suka minuman, ya
nogmongnya sih dulu sekarang
udah enggak, cuman ya gak
ngerti juga ya, sejauh itu sih nek
deen, cuman nek pukul-pukulan
aku gak pernah denger, ya
paling kalo gak pernah ya dan
kalo muka e selalu bersih ya
gak pernah pukul-pukulan kaya
e
hehehe…ketok e muka e
iya, kaya e gak pernah deh
polos loh?
kalo merokok enggak ya?
kalo merokok dulu iya
dulu emang dia nakal
eee kalo dia cerita, ya gak cerita
banget?
sih, kalo aku lihat pun iya
oh…
tapi dia berhenti gara-gara kena
liver atau hepatitis itu
oh pernah sakit?
pernah
oh…
jadi itu dia sudah berhenti,
dimarahin mbe mama e, terus
berhenti,hehehe
hehehe…oh ya ya
gitu…
dia tipenya betah gak sih
eee kayanya dia lebih suka main
dirumah kaya gitu?atau
ya
lebih suka main?
ya, biasanya kalo main
main tergantung, kalo misalkan
sama siapa?
lagi ada acara gereja, ya deen
bakal main sama kita, tapi kalo
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berarti dia kaya lebih suka
fellowship sama tementeme gitu kali ya?
oh suka main ya?
he’em he’em, nah kalo dia
tu suka menguatkan gak
temen-temen yang lain atau
ya menyemangati kaya
gitu?
peduli ya dia?

misalkan eee ada acara abis
ibdaha minggu ne, habis dari
pulang ibadah itu gak bakal
langsung pulang, tapi pasti
makn dulu, ngobrol-ngobrol
kadang sampe jam 11 lebih,
terus misalkan hari sabtu ada
persekutuan doa, nah habis
persekutuan doa itu gak bakal
langsung pulang, tapi pergi lagi,
terus jumat juga misalkan ada
visi kasih ya gak bakal pulang
juga, pergi lagi
iya, dia lebih suka kaya gitu
kayanya, kalo dia dirumah itu
main dota loh
he’e, lebih sering main, karna
dirumah tu main dota
eee iya, menurutku iya

he’em, apalagi kalo sama anakanak yang istilahnya lag butuh
dukungan, mereka lagi ada
masalah, dia pasti bakal apa
namanya, intens BBMin
oh gitu, eee oke, pernah gak mengeluh sering sih,hehehe,
sih dia mengeluh akan
cuman ya eee tergan eee kalo
sesuatu kaya gitu ke mba
dia ngeluh ke aku, itu lebih ke
Citra?
masalah yang dihadepin selama
dia jadi ketua itu sih
he’em terus biasanya kalo
kalo ya biasanya sih aku dia tak
mba Citra ngapain tu?
ajak ngomong berdua, aku
misalkan nek nganu sih jarang
ngomong yang rame-rame, jadi
dia tak ajak ngomong berdua,
dia dia bakal cerita masalah e
dia, kalo dia diajak ngomong
berdua tu lebih lebih terbuka sih
nek menurutku
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iya lebih terbuka ya
nah selama mba Citra kenal
sama Doni, nah apa
dukungan apa saja yang
udah mba Citra kasih ke
Doni?
he’em berarti suka kasih
semangat juga ya?
pernah main gak sih
kerumah Doni?

he’em
eee kalo dari aku sih aku lebih
ke kaya apa namanya, care aja
ya, jadi eee dia bisa merasa
nyaman mbe aku, menurutku
sih kaya gitu sih, sering BBMan,
deen lagi apa juga aku tanyain,
gitu aja sih
he’em

aku kalo main, kalo datang
kermahnya dia pernah, beberapa
kali sih, tapi ya kalo sampe
masuk ya cuma sekali tok,
waktu dia sakit, dulu aku
kerumah deen, cuman kalo gak
ada acara apa-apa, ya gak
mungkin kesana jugam dia
cowok soale,hahaha
hahaha…
kalo dia kerumahku sering
ya ya, oh ngapain kerumah? ya itu lebih sering dia cerita
kerumahku
oh, kalo ada masalah cerita iya deen datang keurmahku
gitu?
dewean
oh ya ya, tapi dia mau
dia tipenya gini, eee misalkan
dengerin gak ya kalo
dia dapat masukan ne, misalkan
diomongin kaya gitu?
dapat dari beberapa orang, dia
bakal terima itu semua, dia
bakal tampung itu semua tapi
dia bakal milihin mana yang
bakal dilakuin dan yang gak
oh gitu, tapi dia tetep mau
tetep mau dengerin, cuma dia
dengerin ya?
bakal saring semua yang dia
denger, jadi gak langsung, kita
kasih apa dia langsng jalanin,
kita kasi apa langsung dijalanin
tu enggak, tapi dia lebih ya
nyaring itu sek
oh ya, yang terakhir ini
eee ya aku juga kurang ngerti
mba, eee apa ya,
sih ya, tujuan besarnya tu apa,
sebenernya apa sih yang dia soalnya dia tu juga eee kalo
pengen sih, misalnya kaya
masalah kuliah, eh dia lanjut
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dalam cita-cita, misalnya
keinginan terbesarnya tu
sebenernya apa kaya
gitu?jadi kaya misalnya dia
tu keinginannya itu pengen
jadi ini atau apa, soalnya
ketika saya wawancara
ituloh, dia tu kaya gak
punya keinginan atau gak
punya eee tujuan gituloh,
tujuan yang ingin dia capai
yang sebenernya kaya gitu?
iya gak ngerti

kuliah mana aja dia masih gak
ngerti

terus apa namanya, eee ada apa
aku juga gak ngerti sih, kayanya
dia tu tipe orang yang
melakukan yang ada sekarang
ya jalanin
oh ya, ketika sekarang yang iya dia jarang mikirin yang
ada sekarangm, ya udah itu seperti itu, yang ada sekarang
dijalanin, diselesein dulu,
aja
yang itu nanti
oh ya ya
jadi kalo keinginan terbesarnya
apa kurang ngerti sih
hmmm oke, ya udah
oke…
makasih ya mba atas
waktunya, udah mau
diwawancara
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Hasil Observasi subjek II
NO.
1.

2.

Jenis Coping Stress
coping tindakan langsung
a. Menghadapi langsung ketika ada
orang yang mengganggu
b. Berani menyerang orang sekitar
ketika orang tersebut membuat
masalah
c. Menghindari teman-teman yang
tidak disukai
d. Pasrah/diam saja saat tidak bisa
mengerjakan pekerjaannya
coping konstruktif
a. Suka bertanya untuk mendapatkan
informasi
b. Rajin berangkat sekolah atau kuliah
c. Tertawa saat melakukan kesalahan
d. Mau mendengarkan pendapat teman
e. Meminta nasehat teman atas
masalahnya
f. Mau
mengerjakan
tugas-tugas
sekolah
g. Menceritakan kepada keluarga
dengan lembut tentang apa yang
dirasakan sebenarnya
h. Meminta maaf saat melakukan
kesalahan

Muncul

Tidak

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Lampiran
Informed Consent
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