
 113

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Subyek 

Nama   : 

Usia    : 

Jenis Kelamin  : 

B. Mengenai latar belakang subyek 

1) Nama, asal, umur, jumlah anak dalam keluarga, latar belakang 

orang tua subyek (misalnya pendidikan dan pekerjaan orang tua 

subyek). 

2) Pergaulan subyek dengan teman-teman kos dan teman-teman 

kampus 

C. Kegiatan yang diikuti subyek meliputi kegiatan di lingkungan kos, 

kegiatan di kampus, dan kegiatan di luar kampus. 

D. Pertanyaan mengenai latar belakang motivasi clubbing, misalnya awal 

mula  mengikuti clubbing, pengalaman saat clubbing, dan sebagainya. 

E. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai, misalnya  

pendapat subyek mengenai clubbing, dampak clubbing bagi 

subyek, dan sebagainya. 

F. Kondisi yang mendorong (pengalaman, dukungan sosial / orang lain 

yang dianggap penting, sikap orang tua, status ekonomi, interaksi sosial) 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kondisi tempat tinggal  

2. Kondisi fisik di sekitar lingkungan tempat tinggal subyek 

3. Bentuk perilaku dan penampilan yang ditampakkan subyek sewaktu 

melakukan wawancara 

4. Hubungan yang terjalin antara subyek dengan teman-temannya 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Subyek 

Nama   : 

Usia    : 

Jenis Kelamin  : 

B. Mengenai latar belakang subyek 

a. Nama, asal, umur, jumlah anak dalam keluarga, latar belakang orang 

tua subyek (misalnya pendidikan dan pekerjaan orang tua subyek). 

b. Pola pengasuhan dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal subyek 

sewaktu masih kecil. 

C. Kegiatan yang diikuti subyek meliputi kegiatan di lingkungan kos, 

kegiatan di kampus, dan kegiatan di luar kampus. 

D. Pertanyaan mengenai latar belakang motivasi clubbing, misalnya awal 

mula  mengikuti clubbing, pengalaman saat clubbing, dan sebagainya. 

E. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai, misalnya  

pendapat subyek mengenai clubbing, dampak clubbing bagi subyek, dan 

sebagainya. 

F. Kondisi yang mendorong (pengalaman, dukungan sosial / orang lain 

yang dianggap penting, sikap orang tua, status ekonomi, interaksi sosial) 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kondisi tempat tinggal  

2. Kondisi fisik di sekitar lingkungan tempat tinggal subyek 
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3. Bentuk perilaku dan penampilan yang ditampakkan subyek sewaktu 

melakukan wawancara 

4. Hubungan yang terjalin antara subyek dengan keluarganya 

5. Hubungan yang terjalin antara subyek dengan teman-temannya 
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DATA REDUKSI HASIL WAWANCARA 

Subyek 1 

1. Identitas 

Nama  : IW 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Usia  : 22 tahun 

2. Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
Saudara ada 
berapa 

Ada 4, aku anak terakhir  

Hubungan dengan 
saudara 

Baik semua, dulu aku 
sering diajak main kalo 
kesepian 

 

Paling dekat 
dengan siapa 

Aku deketnya sama siapa 
ya…kakak tidak terlalu 
dekat. Ya…sama ajalah. 
Pada sibuk sendiri-sendiri. 

 

Bagaimana pola 
asuh orang tua 

Mereka sibuk kerja. 
Kadang iri ma temen-temen 
sekolah soalnya sering 
didampingi pas ambil 
raport, nah aku…gimana 
ya. Tapi ortuku memang ga 
maksain aku kerjakan 
sesuatu, bebas nurut mauku 
mo apa. Cuma klo bener-
nener salah dan mereka 
tahu ya jelas dimarahi 
habis-habisan. Nah itu buat 
aku jengkel juga. 

 

Kenapa jengkel? Lha ga tahu masalahnya 
kok marah, jarang 
dirumah…istilahe ga tahu 
perkembangan anak gitu. 
Ga salah dong klo aku apa 
kakakku buat salah, ga tahu 
bener pa ngga. Ya to.. 
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
Hal apa yang 
membuat 
orangtuamu 
marah? 

Dulu pas SMP aku kesepian 
banget. Hm…stres ga ada 
yang diajak ngobrol. Kakak 
dah ga dirumah soalnya dah 
nikah..lha..lha itu ortu 
jarang dirumah, jadi males 
to dirumah. Bener-bener 
aku kecewa soalnya kok 
tega ma anak ya.. akhire 
aku jarang pulang rumah, 
nginep aja tempat temen. 
Namanya temen kan ada 
yang bawa pengaruh baik 
ama enggak. Temenku 
ngajak coba minuman 
keras, ya aku mau aja. 
Katanya bisa agak…agak 
apa istilahe, lupain dikit 
kesedihan. Pas mabuk aku 
pulang rumah, e…ternyata 
ortuku tahu. Ya…ya udah 
to, aku dimarahi. Makane 
jengkel juga, salahnya 
nggak perhatian, jadinya 
begini kan. Cuma sekali aja 
pas itu, habis itu aku ga 
minum lagi kecuali pas 
SMA. 

 

Pengalaman 
waktu masa 
sekolah yang 
kamu ingat ada 
ga? 

Banyak sih…tapi yang 
sampe sekarang masih 
ter…ter…apa ya. 
Terbayang..nah.. dulu aku 
punya pacar, anak orang 
kaya trus aku dikenalkan 
dengan temen-temen baru. 
Pacarku itu sukanya pergi 
ke club jadinya aku juga 
terpengaruh. Tapi…kayake 
sebelumnya aku juga dah 
sering ke diskotik diajak 
temen. Pas ketemu pacarku  
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 tambah semangat to…ke 

diskotiknya. Jujur, aku 
butuh hiburan. Bosen jalani 
hidup yang…sepi. 

 

Perasaanmu 
waktu bersama 
teman-teman 
seperti apa? 

Yang jelas ga ada sedihnya. 
Jadi dihargai, diterima, 
seneng. Aku ngikuti gaya 
mereka dan mereka juga 
terima aku. Misalnya klo 
mereka ngajak minum ya 
ayo…ngajak pake narkoba 
sambil dugem ya ga apa-
apa…yang penting sama-
sama seneng aja. 

 

Berarti banyak 
biaya yang harus 
dikeluarkan ya? 

Kita mah udah ga mikir 
bro..yang penting seneng 
aja. Lagian kadang ada 
yang traktir, kadang bayar 
ndiri, kadang patungan 
gitu…  

 

Orangtua tahu 
tidak dengan 
kebiasaanmu? 

Aku jadi gini karena 
sepi…dan kurang 
diperhatikan. Ortuku masih 
sibuk terus, jadi ga 
ketahuan…sering keluar 
kota soalnya. Tapi bokapku 
pernah lho pulang ke rumah 
pas mabuk.. aku juga agak 
kaget..tapi ya 
sudah..mereka punya 
masalah ndiri, aku juga. 

 

Biasanya kalau ke 
diskotik pada saat 
liburan atau 
gimana? 

Ya nggak…kebanyakan pas 
ga hari libur sekolah. 
Biasanya ampe jam 1 atau 
2..eh..iya. Hm.. apa 
itu…jadinya kadang malas 
sekolah, di sekolah juga 
apa…PR itu lho, ga 
kerjain..males. Sering bolos 
aku. Pernah masuk sekolah 
pas ngantuk banget… 
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 Guru marah, aku lawan aja. 

Jadinya kacau to…kadang 
aku juga kelahi gara-gara 
masalah sepele aja. Ada 
yang nyindir aku, ga seneng 
ma aku orangnya. 
Trus…trus ujung-ujunge 
aku dikasih SP ma pihak 
sekolah..ga tak kasih ortu, 
mereka juga sibuk kok. 

 

Di sekolah temen 
juga banyak ya? 

Ya lumayan…aku ma 
temen tuh sudah kayak 
sodara sendiri. Klu mereka 
kesulitan ya tak bantu, 
mereka jug gitu.. 

 

Pandangan temen-
temen terhadap 
kamu bagaimana? 

Mereka anggap aku 
perhatian.. aku orangnya 
seneng bercanda..mereka 
seneng. Kadang kalo ada 
acara ultah ato apa aku 
diajak nyusun acara. 
Dianggap pokoknya ma 
temen. Tapi pas di sekolah 
lho… 

 

Kalau sekarang 
hubungan dengan 
teman gimana? 

Ya kurang lebih. Aku 
seneng bergaul makannya 
punya banyak temen. Aku 
juga ga mau sok-sokan kalo 
bertemen. Apa…gini, 
misalnya kalo belum terlalu 
kenal ya nyesuaikan diri 
dulu, gak usah sok tahulah. 
Nah nek sudah agak kenal 
baru boleh cerita ini 
itu…cerita pengalaman . 
kalu langgeng bisa jadi 
temen deket. Jangan sampe 
bikin masalah yang penting.

 

Kamu ingin dapat 
teman seperti apa? 

Yang baik hatinya dong. 
Prinsipnya aku ga suka pilih 
temen..baik buruk  
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 Kebiasaannya…kayak 

pemabuk, penjudi, pemakai 
narkoba…aku ga pilih-
pilih. Asal mereka bisa 
diajak bertemen…kadang 
penampilan ga jamin lho. 
Orang-orang yang 
kayaknya kacau bisa jadi 
solidaritasnya baik lho. 
Maksudku yang penting 
enak diajak 
komunikasi…trus apa..bisa 
tuker informasi. Banyak 
temen nguntungin juga. 
Tapi kadang juga ada 
dampak negatifnya. Aku 
ngrasain jadi ikutan minum, 
kalu dapat info janjian di 
clubbing… 

 

Kamu kost ya, 
hubungan dengan 
temen-temen kost 
bagaimana? 

Baik…malah akrab aku ma 
temen-temen. Kadang 
fitness bareng, ada juga 
yang seneng clubbing, 
malah asyik kan. Tapi ada 
yang anteng temen 
kosku…aku ya hargai itu. 
Tapi asyik orangnya… 

 

Selama kuliah 
kamu biasanya 
clubbing dengan 
siapa? 

Kadang ma anak kos, 
kadang ma temen kuliah, 
kadang ndirian…aku juga 
punya komunitas ndiri jadi 
ga masalah pergi bareng pa 
ga ntar di tempat clubbing 
juga ketemu temen. 

 

Yang pertama kali 
ajak kamu 
clubbing waktu 
kuliah siapa? 

Klu dulu ma temen 
SMUku..tapi pas jaman itu. 
Kuliah yang ajak ya temen 
awalnya, tapi kan aku dah 
biasa. Enjoy aja…seneng 
ketemu relasi baru. Kadang 
aku kadang temenku yang 
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 ajak ke clubbing  
Yang kamu 
lakukan di 
clubbing apa saja? 

Ketemu temen…ngobrol 
dulu trus dugem bareng 
sambil minum alkohol, 
kadang ngobat. Pernah 
lho…aku ditemenin cewek 
cakep, sampe kencan juga. 
Seneng banget 
pokoknya…apalagi kalo 
udah mabuk banget, lupa 
semua masalah 

 

Perasaanmu 
waktu clubbing? 

Lupa apa aja…seneng. 
Lupa masalahku, bebas, 
puas ketemu temen 
juga…trus tenang rasanya 

 

Hubungan kamu 
dengan clubber 
yang lain? 

Aku sering clubbing 
ya…jadinya semakin sering 
aku dugem ya semakin 
dikenal. Klu dikenal jadi 
deket ma mereka juga. 
Enaknya ya diakui, jadi 
tambah relasinya. Cuma klu 
ga enaknya jadi kacau 
pergaulannya. Cuma yang 
pasti jadi diterima, aku 
kenal mereka dan mereka 
kenal aku 

 

Berapa sering 
kalau clubbing 
dalam seminggu? 

Bisa 3 – 4 kali seminggu. 
Kurang lebih segitulah 

 

Berapa jam kalau 
clubbing? 

Bisa 7 jam atau lebih  

Ada tidak dampak 
negatif yang kamu 
rasakan saat kamu 
clubbing bagi 
kuliahmu? 

Clubbing memang bener-
bener kasih kebebasan buat 
aku…kebebasan 
berekspresi. Apalagi punya 
komunitas, dianggap deh 
pokoknya. Cuma, apa…aku 
tahu ga baeklah, tapi aku 
merasa dihargai di situ. 
Ruginya kuliahku jadi  
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 agak kacau. Pulangku 

otomatis malem, kadang 
mabuk…nah ini, aku punya 
dikit cerita nih. Pernah aku 
punya masalah ma ibu kos 
gara-gara pulang malem 
kondisi mabuk. Ngga 
terkontrol kan aku teriak 
jadi ibu kos tahu. Dimarahi 
aku..habis itu aku jarang 
pulang kos, mending pulang 
pagi aja skalian malah ga 
ngganggu..trus klu pulang 
malam pa pagi keadaan 
mabuk jadinya…apa tuh 
ngantuk kan, ya kuliah 
maleslah..tugas kuliahku 
jadi ga tak kerjakan. 
Otomatis nilaiku jadi turun 
semua..tapi gimana lagi ya, 
aku juga seneng clubbing 
ga tahu sampe kapan.. 

 

Hal yang dirasa 
berat dalam hidup 

Sejak aku kurang 
diperhatikan ma 
ortu..memang sih aku ga 
pernah kekurangan sesuatu 
apapun tapi aku merasa 
kurang 
diperhatikan…kurang kasih 
sayang ya. Tapi, gimana..ga 
enak juga lari terus dari 
kenyataan..Cuma aku coba 
buat ngerti tapi…ya tapi 
kok susah ya. Lha ada juga 
orangtua yang bisa luangin 
waktu buat anak-anak. 
Sedih sih pastinya.. 

 

Harapan untuk 
orangtua 

Pengennya jadi orang yang 
bisa diandalin. Ortu bisa 
sadari kesalahan dan mau 
bimbing anak-anaknya 
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan  
 …apa itu jangan tahunya 

marah. 
 

Harapan untuk 
diri kamu sendiri 

Bisa lebih paham dalam 
hidup. Jangan lari terus, 
mau hadapi 
kenyataan…kadang sulit. 
Tapi aku juga ingin hidup 
normal. Ga harus ada 
masalah trus lari ke hal 
negatif. Klo sekarang belum 
bisa tapi besok-besok harus 
bisa. 
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Subyek 1 

3. Identitas 

Nama  : IW 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Usia  : 22 tahun 

4. Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
Saudara ada 
berapa 

Ada 3, aku anak ketiga dari 
tiga bersaudara 

 

Hubungan dengan 
saudara 

Ga deket, orang aku sering 
ma nenek waktu umur 6 
tahun 

 

Paling dekat 
dengan siapa 

Nenekku…  

Bagaimana pola 
asuh orang tua 

Mereka sibuk kerja.  
Kadang iri ma temen-temen 
sekolah soalnya sering 
didampingi pas ambil 
raport, nah aku…gimana 
ya. Tapi ortuku memang ga 
maksain aku kerjakan 
sesuatu, bebas nurut mauku 
mo apa. Cuma klo bener-
nener salah dan mereka 
tahu ya jelas dimarahi 
habis-habisan. Nah itu buat 
aku jengkel juga. 

 

Kenapa jengkel? Lha ga tahu masalahnya 
kok marah, jarang 
dirumah…istilahe ga tahu 
perkembangan anak gitu. 
Ga salah dong klo aku apa 
kakakku buat salah, ga tahu 
bener pa ngga. Ya to.. 

 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
Hal apa yang 
membuat 
orangtuamu 

Dulu pas SMP aku kesepian 
banget. Hm…stres ga ada 
yang diajak ngobrol. Kakak 
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marah? dah ga dirumah soalnya dah 
nikah..lha..lha itu ortu 
jarang dirumah, jadi males 
to dirumah. Bener-bener 
aku kecewa soalnya kok 
tega ma anak ya.. akhire 
aku jarang pulang rumah, 
nginep aja tempat temen. 
Namanya temen kan ada 
yang bawa pengaruh baik 
ama enggak. Temenku 
ngajak coba minuman 
keras, ya aku mau aja. 
Katanya bisa agak…agak 
apa istilahe, lupain dikit 
kesedihan. Pas mabuk aku 
pulang rumah, e…ternyata 
ortuku tahu. Ya…ya udah 
to, aku dimarahi. Makane 
jengkel juga, salahnya 
nggak perhatian, jadinya 
begini kan. Cuma sekali aja 
pas itu, habis itu aku ga 
minum lagi kecuali pas 
SMA. 

Pengalaman 
waktu masa 
sekolah yang 
kamu ingat ada 
ga? 

Banyak sih…tapi yang 
sampe sekarang masih 
ter…ter…apa ya. 
Terbayang..nah.. dulu aku 
punya pacar, anak orang 
kaya trus aku dikenalkan 
dengan temen-temen baru. 
Pacarku itu sukanya pergi 
ke club jadinya aku juga 
terpengaruh. Tapi…kayake 
sebelumnya aku juga dah 
sering ke diskotik diajak 
temen. Pas ketemu pacarku  

 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 tambah semangat to…ke 

diskotiknya. Jujur, aku 
butuh hiburan. Bosen jalani 
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hidup yang…sepi. 
Perasaanmu 
waktu bersama 
teman-teman 
seperti apa? 

Yang jelas ga ada sedihnya. 
Jadi dihargai, diterima, 
seneng. Aku ngikuti gaya 
mereka dan mereka juga 
terima aku. Misalnya klo 
mereka ngajak minum ya 
ayo…ngajak pake narkoba 
sambil dugem ya ga apa-
apa…yang penting sama-
sama seneng aja. 

 

Berarti banyak 
biaya yang harus 
dikeluarkan ya? 

Kita mah udah ga mikir 
bro..yang penting seneng 
aja. Lagian kadang ada 
yang traktir, kadang bayar 
ndiri, kadang patungan 
gitu…  

 

Orangtua tahu 
tidak dengan 
kebiasaanmu? 

Aku jadi gini karena 
sepi…dan kurang 
diperhatikan. Ortuku masih 
sibuk terus, jadi ga 
ketahuan…sering keluar 
kota soalnya. Tapi bokapku 
pernah lho pulang ke rumah 
pas mabuk.. aku juga agak 
kaget..tapi ya 
sudah..mereka punya 
masalah ndiri, aku juga. 

 

Biasanya kalau ke 
diskotik pada saat 
liburan atau 
gimana? 

Ya nggak…kebanyakan pas 
ga hari libur sekolah. 
Biasanya ampe jam 1 atau 
2..eh..iya. Hm.. apa 
itu…jadinya kadang malas 
sekolah, di sekolah juga 
apa…PR itu lho, ga 
kerjain..males. Sering bolos 
aku. Pernah masuk sekolah 
pas ngantuk banget… 

 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 Guru marah, aku lawan aja. 

Jadinya kacau to…kadang 
aku juga kelahi gara-gara 
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masalah sepele aja. Ada 
yang nyindir aku, ga seneng 
ma aku orangnya. 
Trus…trus ujung-ujunge 
aku dikasih SP ma pihak 
sekolah..ga tak kasih ortu, 
mereka juga sibuk kok. 

Di sekolah temen 
juga banyak ya? 

Ya lumayan…aku ma 
temen tuh sudah kayak 
sodara sendiri. Klu mereka 
kesulitan ya tak bantu, 
mereka jug gitu.. 

 

Pandangan temen-
temen terhadap 
kamu bagaimana? 

Mereka anggap aku 
perhatian.. aku orangnya 
seneng bercanda..mereka 
seneng. Kadang kalo ada 
acara ultah ato apa aku 
diajak nyusun acara. 
Dianggap pokoknya ma 
temen. Tapi pas di sekolah 
lho… 

 

Kalau sekarang 
hubungan dengan 
teman gimana? 

Ya kurang lebih. Aku 
seneng bergaul makannya 
punya banyak temen. Aku 
juga ga mau sok-sokan kalo 
bertemen. Apa…gini, 
misalnya kalo belum terlalu 
kenal ya nyesuaikan diri 
dulu, gak usah sok tahulah. 
Nah nek sudah agak kenal 
baru boleh cerita ini 
itu…cerita pengalaman . 
kalu langgeng bisa jadi 
temen deket. Jangan sampe 
bikin masalah yang penting.

 

Kamu ingin dapat 
teman seperti apa? 

Yang baik hatinya dong. 
Prinsipnya aku ga suka pilih 
temen..baik buruk  

 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 Kebiasaannya…kayak 

pemabuk, penjudi, pemakai 
narkoba…aku ga pilih-
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pilih. Asal mereka bisa 
diajak bertemen…kadang 
penampilan ga jamin lho. 
Orang-orang yang 
kayaknya kacau bisa jadi 
solidaritasnya baik lho. 
Maksudku yang penting 
enak diajak 
komunikasi…trus apa..bisa 
tuker informasi. Banyak 
temen nguntungin juga. 
Tapi kadang juga ada 
dampak negatifnya. Aku 
ngrasain jadi ikutan minum, 
kalu dapat info janjian di 
clubbing… 

Kamu kost ya, 
hubungan dengan 
temen-temen kost 
bagaimana? 

Baik…malah akrab aku ma 
temen-temen. Kadang 
fitness bareng, ada juga 
yang seneng clubbing, 
malah asyik kan. Tapi ada 
yang anteng temen 
kosku…aku ya hargai itu. 
Tapi asyik orangnya… 

 

Selama kuliah 
kamu biasanya 
clubbing dengan 
siapa? 

Kadang ma anak kos, 
kadang ma temen kuliah, 
kadang ndirian…aku juga 
punya komunitas ndiri jadi 
ga masalah pergi bareng pa 
ga ntar di tempat clubbing 
juga ketemu temen. 

 

Yang pertama kali 
ajak kamu 
clubbing waktu 
kuliah siapa? 

Klu dulu ma temen 
SMUku..tapi pas jaman itu. 
Kuliah yang ajak ya temen 
awalnya, tapi kan aku dah 
biasa. Enjoy aja…seneng 
ketemu relasi baru. Kadang 
aku kadang temenku yang 

 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 ajak ke clubbing  
Yang kamu 
lakukan di 

Ketemu temen…ngobrol 
dulu trus dugem bareng 
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clubbing apa saja? sambil minum alkohol, 
kadang ngobat. Pernah 
lho…aku ditemenin cewek 
cakep, sampe kencan juga. 
Seneng banget 
pokoknya…apalagi kalo 
udah mabuk banget, lupa 
semua masalah 

Perasaanmu 
waktu clubbing? 

Lupa apa aja…seneng. 
Lupa masalahku, bebas, 
puas ketemu temen 
juga…trus tenang rasanya 

 

Hubungan kamu 
dengan clubber 
yang lain? 

Aku sering clubbing 
ya…jadinya semakin sering 
aku dugem ya semakin 
dikenal. Klu dikenal jadi 
deket ma mereka juga. 
Enaknya ya diakui, jadi 
tambah relasinya. Cuma klu 
ga enaknya jadi kacau 
pergaulannya. Cuma yang 
pasti jadi diterima, aku 
kenal mereka dan mereka 
kenal aku 

 

Berapa sering 
kalau clubbing 
dalam seminggu? 

Bisa 3 – 4 kali seminggu. 
Kurang lebih segitulah 

 

Berapa jam kalau 
clubbing? 

Bisa 7 jam atau lebih  

Ada tidak dampak 
negatif yang kamu 
rasakan saat kamu 
clubbing bagi 
kuliahmu? 

Clubbing memang bener-
bener kasih kebebasan buat 
aku…kebebasan 
berekspresi. Apalagi punya 
komunitas, dianggap deh 
pokoknya. Cuma, apa…aku 
tahu ga baeklah, tapi aku 
merasa dihargai di situ. 
Ruginya kuliahku jadi  
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 agak kacau. Pulangku 

otomatis malem, kadang 
mabuk…nah ini, aku punya 
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dikit cerita nih. Pernah aku 
punya masalah ma ibu kos 
gara-gara pulang malem 
kondisi mabuk. Ngga 
terkontrol kan aku teriak 
jadi ibu kos tahu. Dimarahi 
aku..habis itu aku jarang 
pulang kos, mending pulang 
pagi aja skalian malah ga 
ngganggu..trus klu pulang 
malam pa pagi keadaan 
mabuk jadinya…apa tuh 
ngantuk kan, ya kuliah 
maleslah..tugas kuliahku 
jadi ga tak kerjakan. 
Otomatis nilaiku jadi turun 
semua..tapi gimana lagi ya, 
aku juga seneng clubbing 
ga tahu sampe kapan.. 

Hal yang dirasa 
berat dalam hidup 

Sejak aku kurang 
diperhatikan ma 
ortu..memang sih aku ga 
pernah kekurangan sesuatu 
apapun tapi aku merasa 
kurang 
diperhatikan…kurang kasih 
sayang ya. Tapi, gimana..ga 
enak juga lari terus dari 
kenyataan..Cuma aku coba 
buat ngerti tapi…ya tapi 
kok susah ya. Lha ada juga 
orangtua yang bisa luangin 
waktu buat anak-anak. 
Sedih sih pastinya.. 

 

Harapan untuk 
orangtua 

Pengennya jadi orang yang 
bisa diandalin. Ortu bisa 
sadari kesalahan dan mau 
bimbing anak-anaknya 
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 …apa itu jangan tahunya 

marah. 
 

Harapan untuk Bisa lebih paham dalam  
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diri kamu sendiri hidup. Jangan lari terus, 
mau hadapi 
kenyataan…kadang sulit. 
Tapi aku juga ingin hidup 
normal. Ga harus ada 
masalah trus lari ke hal 
negatif. Klo sekarang belum 
bisa tapi besok-besok harus 
bisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131

Subyek 3 

1. Identitas 

Nama  : YL 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 22 THN 

2. Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
Saudara ada 
berapa 

aku anak tunggal  

Paling dekat 
dengan siapa 

Ma nenek sih… dari usia 12 
tahun. Mamiku  meninggal 
pas aku kecil. Jadi aku 
dititipin ma nenek soalnya 
gini…ehm…bokap bingung 
merawat aku jadinya aku 
tinggal di Magelang ma 
nenek. Nenekku orangnya 
sabar jadi ga kurang 
perhatian. 

 

Bagaimana pola 
asuh nenek 

Sukanya nasehatin klo aku 
salah tapi ga ngekang 
kok…ehm toleransinya 
tinggi. Selama itu baik buat 
aku ya nenek dukung aja.  

 

Hubungan kamu 
dengan bokap 
bagaimana?  

Ga terlalu deket, kan jauh. 
Paling kadang ditelepon. 
Bokap punya usaha kayu 
jadi jarang ke Magelang. 
Bokapku lagi… ga 
bebaskan apa yang jadi 
pilihanku, di proteksi, 
mungkin karena aku anak 
tunggal mungkin.. aku juga 
kurang begitu kenal bokap. 

 

Maksudnya? Kan jauh kan…tahu sendiri 
gimana klo ga pernah ma 
ortu dari kecil. Jadi susah 
deket. 
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
Trus untuk 
kebutuhan sehari-
hari kamu yang 
tanggung siapa? 

Ya ortuku dong…kan 
nenek merawat aja 
sementara semua biaya 
ditanggung papi. Hm…aku 
minta apa aja dikasih. 

 

Sampai sekarang 
kamu tinggal 
sama nenek? 

Ga…waktu aku mau masuk 
SMP, aku disuruh pindah 
ke Banjarmasin. Soalnya 
bokap ga ada temen. 
Awalnya ya ragu…sebab 
asing dengan daerah sana, 
mana udah punya banyak 
temen di jawa. 

 

Bagaimana 
perasaan ortu 
waktu kamu mau 
tinggal di 
Banjarmasin? 

Wah…bokapku itu pendiem 
dan jarang ngomong. 
Kesannya angker…ga 
kelihatan ekspresinya waktu 
aku datang ke sana. Seneng 
mungkin ya…tapi ga 
ketahuan. 

 

Hubungan kamu 
selama tinggal 
dengan ortu? 

Hubunganku ma bokap 
terkesan kaku. Jarang 
komunikasi soalnya bokap 
kan sibuk. Tapi aku ga 
kesepian 
soalnya…apa…ada banyak 
teman jadi sering main. 
Apalagi arogan 
bokapku…wah jadi malas 
cerita ma beliau. Ntar ga 
didukung malah dimarahi 
apa disalahin 

 

Tapi masih sering 
meluangkan 
waktu bersama 
kan? 

Kalau pagi aja sebelum 
sekolah…makan pagi, 
jarang ngobrol juga. 
Bingung aku mau cerita 
apa. Malah kesannya basa-
basi gitu. Trus klo sore 
habis toko tutup juga 
ketemu. 

 

Hal yang  Ada..tapi pengalaman   
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Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
membuat kamu 
sulit untuk dekat 
dengan ortu apa? 

Kaku.. ga kayak bokap-
bokap temenku. Kayak 
sahabat. Bisa bebaskan apa 
yang jadi pilihan kita…aku 
lihat temenku ma bokapnya 
akrab. Klo bokapku tuh 
isinya ngelarang ini 
itu…ehm misalnya jangan 
berkumpul dengan teman-
temannya klo dilanggar ntar 
ga boleh ketemu mereka 
lagi. Sampai-sampai aku 
disusuh ikut les habis 
pulang sekolah biar aku ga 
maen..Parah…waktu SMU 
aku punya pacar, ya santai 
aja kenapa…ini aku 
dimarahi lho…disuruh 
putus ga boleh keluar 
rumah. Kayak anak cewek 
aja aku. 

 

Sikapmu 
menanggapi sikap 
ortu? 

Aku paling nggak bisa 
diperlakukan kayak gitu.. 
gini ehm…klo bokap mau 
kompromi malah aku ga 
bakal menyalahgunakan 
kepercayaan bokap. Nah 
klo gini aku jadi males 
Tertekan dong…jadinya 
aku sering curi waktu buat 
ketemu teman-teman, 
jadinya malah bohong kan... 
bokapku jadi sering 
ngawasi aku, apalagi di 
Toko punya asisten jadi 
sering di rumah bokap. 
Sampai aku duduk di SMA 
masih aja kayak 
gitu...hiperprotektif-lah. 
Aku bebas klo bokap lagi 
keluar kota buat urusan  
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 bisnis, he…aku biasanya 

pulang larut malam sama 
teman-teman ya ke club 
untuk minum. Kadang ya 
klo pas bokap di rumah aku 
tunggu sampe tidur dulu 
baru aku ngendap-ngendap 
buat kluar. Jadi umpet-
umpetan…stres juga 

 

Pernah ketahuan?  Ga…yang penting di depan 
bokap aku terkesan nuruti 
apa maunya…padahal aku 
sering nglayap. Ya gimana 
ya…hmmm sebenarnya aku 
juga tertekan dengan 
kondisi ini tapi aku ga 
punya pilihan. Ada rasa 
kasihan juga lihat bokap 
sendirian tapi kok 
gitu…kaku dan arogan. 

 

Apa yang kamu 
lakukan kalau 
berkumpul 
bersama teman-
teman? 

Kadang ke club buat minum 
ma merokok. Kadang Cuma 
kumpul doang ma cerita 
sambil ngrokok.  Apa 
ya…sama temen-temen jadi 
cocok dan seneng. 
Temenku waktu itu banyak 
anak orang kaya, gaul, rata-
rata mereka anak-anak 
broken home.   

 

Perasaanmu 
waktu bersama 
teman-teman 
seperti apa? 

Seneng 
banget…diterima…ga ada 
yang protes. Bebas 
mengerjakan apa aja 

 

Berapa tahun 
kamu tinggal 
bersama ortu? 

Berapa ya…dari kelas 1 
SMP ampe 3 SMU berarti 6 
tahun ya… 

 

Yang membuat 
kamu ingin 
melanjutkan 
kuliah di Jawa? 

Di Banjarmasin aku ngrasa 
kurang dukung buat kuliah 
jadi aku ke Jawa lagi 
aja…mungkin ditambah   
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 sikap bokap yang kayak 

gitu jadi serem juga…klo 
ga ada perubahan gimana 

 

Tanggapan 
ayahmu saat kamu 
ingin melanjutkan 
studi di Jawa 

Malah ga terlalu ngurusi 
aku mau kuliah pa 
ga…malah pas terakhir 
kelulusan ga mau datang 
waktu perpisahan 
he…masalahnya aku ga 
mau nuruti maunya dan 
nilaiku juga kurang baik. 
Wah…ga ada toleransinya 
bokapku…ga tahan to. 

 

Selama di Jawa 
tinggal bersama 
siapa? 

Kost dong…kuliahnya di 
Semarang ga di Magelang. 
Klo di Magelang tinggal di 
tempat nenek dulu buat 
sementara. 

 

Hubungan dengan 
temen kost? 

Cukup akrab ya…mereka 
juga sering pergi olah raga 
bareng atau keluar kota. 
Kostku kan bebas, apa…ga 
dibatasi dengan jam malam 
jadi gampang buat keluar 
malam ga ada batas waktu. 
Aku juga pernah diajak 
teman kost pas awal masuk 
kost ke diskotik. 
Interaksinya nyaman waktu 
berkumpul sama teman-
teman kost, suka bercanda. 

 

Di tempat kuliah 
banyak punya 
teman? 

Ya banyak…aku suka 
bertemen ma sapa aja. 
Waktu kecil aku berteman 
ma pedagang makanan 
kelilingan. Sambil tanya 
makanan yang dijajain. 
Intinya aku suka bertemen 
dengan sapa aja sih…jadi 
tahu banyak hal.  

 

Kamu ingin dapat  siapa saja. Tapi klo ada ada  
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Pertanyaan  Hasil Wawancara Keterangan 
teman seperti apa? Aku kadang ga 

permasalahkan siapa dan 
gimana sifat orang yang 
baru kukenal tapi… waktu 
aku tahu sifatnya kurang 
sreg di hati apalagi 
perilakunya kurang baik 
nurutku aku mulai jauh 
maksudnya…tak tinggalin 
teman-teman yang kurang 
berpikiran produktif. 

 

Yang kamu 
peroleh dalam 
pergaulan? 

Banyak temen pasti itu 
ya…bisa saling bantu. Tahu 
mana yang harus dikerjakan 
dulu..trus apa itu rasa 
solidaritas jadi tinggi. Bisa 
dapet informasi yang luas 
dari komunitas lain.. 

 

Dampak yang 
kamu peroleh 
dalam pergaulan? 

Nilai positifnya banyak 
dapet informasi dari 
berbagai narasumber dan 
mobilitas jadi tinggi buat 
dapatkan informasi yang 
tak butuhkan. Nilai negatif 
jadi terlibat dalam 
pergaulan bebas seperti 
komunitas clubbing dan 
minuman keras.  

 

Hubungan kamu 
dengan temen-
temen kuliah? 

Lumayan baik..aku dapet 
komunitas clubbing 
malahan selama berteman 
ma mereka. Diajak gabung 
berarti mereka akui aku 
dong. 

 

Tertarik clubbing 
awalnya gimana 

Dulu waktu SMP…dah to 
tak jelasin sebelumnya.. klo 
pas kuliah ya karena teman-
teman kost. Mumpung  ga 
ada ortu, bebas kan… dulu 
sih aku emang sering ke 
kafe, kenalan ma  
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 Orang yang lebih tua. 

Kadang dulu aku nge-jam 
ma band lokal trus di kafe 
biasanya kan ada tamu yang 
tawarin minuman, awalnya 
gitu…aku jadi ikut minum. 
Klo pas kuliah, aku ke 
diskotik pas semester awal 
ya…, dari situ jadi rutinitas, 
apalagi tugas kuliah 
banyak…apa…jadinya 
butuh selingan.  

 

Selama kuliah 
kamu biasanya 
clubbing dengan 
siapa? 

Kadang ma anak kos, 
kadang ma temen kuliah, 
kadang sendirian klo 
temen-temen lagi malas 

 

Waktu clubbing 
apa saja yang 
kamu lakukan 

Dugem pasti…dance kayak 
orang ga ada beban sambil 
minum…e…ngobrol ma 
temen, berhaha-hihi, 
kadang ditemeni cewek 
cakep sambil merokok.. 

 

Perasaan kamu 
waktu clubbing?  

Seneng pasti, sejenak lupa 
masalah, bebas dari 
sedih…gembira ketemu 
relasi, puas 

 

Sama anggota 
clubber yang lain 
bagaimana 
hubungannya? 

Ya baiklah…sering 
clubbing berarti semakin 
diinget juga dikenal, 
pastinya dihargai dan diakui 
juga 

 

Berapa sering 
kamu clubbing? 

Bisa 2 – 4 kali seminggu  

Berapa jam kamu 
clubbing? 

6 jam bisa lebih  

Dampak clubbing 
yang kamu 
rasakan apa saja? 

Maksudnya efeknya gitu? 
Yang positif pa negatif? 

 

Dampak positif 
dan dampak 
negatifnya? 

Hal positifnya hubungan 
relasi tambah banyak, 
tukeran info, diterima baik 
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 ma teman-teman. Seneng 

rasanya ma apa… orang-
orang yang cocok ehm…ga 
da beban jadi nyaman. Efek 
negatifnya…apa ya… 
sering bangun siang, jadi 
malas kuliah, mabuk, boros, 
prestasiku turun. 

 

Hal yang 
membuat kamu 
merasa berat 
dalam hidup? 

Aku jadi gini mungkin 
karena tertekan 
ya…pengennya hidup biasa 
aja…e…ehm…ga boros, ga 
nyusahin ortu. Rasanya 
pengen bilang ke ortu aku 
tertekan karena sikapnya, 
tapi…ntar ribut. Konflikku 
ma ortu kali yang buat aku 
terbeban. Kadang ada rasa 
gimana ya…ga grow up 
gitu, apa karena apa-apa ga 
boleh jadi begini. 

 

Harapan buat 
ortu? 

Aku doakan aja mudahan 
ortu dibukakan 
hatinya…trus aku juga mau 
belajar maafin ortu juga. 
Ehmmm…apa…ortu bisa 
ngerti…in apa yang tak 
pinginin. Jangan ngekang, 
ortu bisa hargai klo ga 
semua sesuatu bisa 
dipaksakan.. 

 

Harapan untuk 
dirimu sendiri 

Aku pengen hidup aman ma 
ortu juga…saling pahami, 
aku juga pengen jadi yang 
terbaik. Ke depannya bisa 
tinggalkan kebiasaan nge-
club…jadi yang sukseslah. 

 

Yang kamu 
lakukan di 
clubbing apa saja? 

Ngobrol ma temen 
komunitas, dugem, minum, 
kadang juga kencan dengan 
wanita malam.  
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Perasaanmu 
waktu clubbing? 

Seneng. Lupa masalahku, 
bebas, puas ketemu temen 
juga…trus tenang rasanya 

 

Hubungan kamu 
dengan clubber 
yang lain? 

Baik…dihargai dan 
diterima. Mereka seneng 
dan pengen terus seperti ini 
hubungan pertemenannya. 

 

Berapa sering  Bisa 2 – 4 kali seminggu.   
Pertanyaan Hasil Wawancara Keterangan 

kalau clubbing 
dalam seminggu? 

  

Berapa jam kalau 
clubbing? 

5 jam bisa lebih…lama yo  

Dampak clubbing 
bagi kamu? 

Hal positif yang diperoleh 
subyek pada waktu 
clubbing ya ngrasa dihargai, 
diterima dan diakui ma 
lingkungan. Aku juga 
menemukan relasi baru 
kayak komunitas band. 
Dampak negatifnya jadi 
malas kuliah soalnya sering 
bangun siang, 
penyalahgunaan narkoba, 
boros, minuman keras, 
perilaku seks bebas.  

 

Hal yang dirasa 
berat dalam hidup 

Belum bisa berubah gaya 
hidupku…rasa kecewa ma 
ortu dan kadang belum bisa 
memaafkan ortu juga jadi 
beban. Ada rasa bersalah 
dan 
berdosa…ehm…pengennya 
perbaiki keadaan. Belum 
bisa buat ortu seneng eh 
malah nyusahin. 

 

Harapan untuk 
orangtua 

Ortu sudah sedikit 
berubah…mau perhatian 
selama aku kuliah. 
Harapanku ortuku semakin 
apa ya…tahu apa yang 
kuharapkan, mau ngrangkul 

 



 

 

140

aku klo ada musibah, 
jangan hanya marah saja 
tapi mau beri jalan keluar. 

Harapan untuk 
diri kamu sendiri 

Bisa maafin ortu dan bisa 
jadi orang yang 
dibanggakan ortu.. Cuma 
belum bisa..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 3 

1. Identitas 

Nama  : YL 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Usia  : 22 tahun 

2. Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
Saudara ada 
berapa 

Ada 4, aku anak terakhir  

Hubungan dengan 
saudara 

Baik semua, dulu aku 
sering diajak main kalo 
kesepian 

 

Paling dekat 
dengan siapa 

Aku deketnya sama siapa 
ya…kakak tidak terlalu 
dekat. Ya…sama ajalah. 
Pada sibuk sendiri-sendiri. 

 

Bagaimana pola 
asuh orang tua 

Mereka sibuk kerja.  
Kadang iri ma temen-temen 
sekolah soalnya sering 
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didampingi pas ambil 
raport, nah aku…gimana 
ya. Tapi ortuku memang ga 
maksain aku kerjakan 
sesuatu, bebas nurut mauku 
mo apa. Cuma klo bener-
nener salah dan mereka 
tahu ya jelas dimarahi 
habis-habisan. Nah itu buat 
aku jengkel juga. 

Kenapa jengkel? Lha ga tahu masalahnya 
kok marah, jarang 
dirumah…istilahe ga tahu 
perkembangan anak gitu. 
Ga salah dong klo aku apa 
kakakku buat salah, ga tahu 
bener pa ngga. Ya to.. 

 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
Hal apa yang 
membuat 
orangtuamu 
marah? 

Dulu pas SMP aku kesepian 
banget. Hm…stres ga ada 
yang diajak ngobrol. Kakak 
dah ga dirumah soalnya dah 
nikah..lha..lha itu ortu 
jarang dirumah, jadi males 
to dirumah. Bener-bener 
aku kecewa soalnya kok 
tega ma anak ya.. akhire 
aku jarang pulang rumah, 
nginep aja tempat temen. 
Namanya temen kan ada 
yang bawa pengaruh baik 
ama enggak. Temenku 
ngajak coba minuman 
keras, ya aku mau aja. 
Katanya bisa agak…agak 
apa istilahe, lupain dikit 
kesedihan. Pas mabuk aku 
pulang rumah, e…ternyata 
ortuku tahu. Ya…ya udah 
to, aku dimarahi. Makane 
jengkel juga, salahnya 
nggak perhatian, jadinya 
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begini kan. Cuma sekali aja 
pas itu, habis itu aku ga 
minum lagi kecuali pas 
SMA. 

Pengalaman 
waktu masa 
sekolah yang 
kamu ingat ada 
ga? 

Banyak sih…tapi yang 
sampe sekarang masih 
ter…ter…apa ya. 
Terbayang..nah.. dulu aku 
punya pacar, anak orang 
kaya trus aku dikenalkan 
dengan temen-temen baru. 
Pacarku itu sukanya pergi 
ke club jadinya aku juga 
terpengaruh. Tapi…kayake 
sebelumnya aku juga dah 
sering ke diskotik diajak 
temen. Pas ketemu pacarku  

 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 tambah semangat to…ke 

diskotiknya. Jujur, aku 
butuh hiburan. Bosen jalani 
hidup yang…sepi. 

 

Perasaanmu 
waktu bersama 
teman-teman 
seperti apa? 

Yang jelas ga ada sedihnya. 
Jadi dihargai, diterima, 
seneng. Aku ngikuti gaya 
mereka dan mereka juga 
terima aku. Misalnya klo 
mereka ngajak minum ya 
ayo…ngajak pake narkoba 
sambil dugem ya ga apa-
apa…yang penting sama-
sama seneng aja. 

 

Berarti banyak 
biaya yang harus 
dikeluarkan ya? 

Kita mah udah ga mikir 
bro..yang penting seneng 
aja. Lagian kadang ada 
yang traktir, kadang bayar 
ndiri, kadang patungan 
gitu…  

 

Orangtua tahu 
tidak dengan 
kebiasaanmu? 

Aku jadi gini karena 
sepi…dan kurang 
diperhatikan. Ortuku masih 
sibuk terus, jadi ga 

 



 

 

143

ketahuan…sering keluar 
kota soalnya. Tapi bokapku 
pernah lho pulang ke rumah 
pas mabuk.. aku juga agak 
kaget..tapi ya 
sudah..mereka punya 
masalah ndiri, aku juga. 

Biasanya kalau ke 
diskotik pada saat 
liburan atau 
gimana? 

Ya nggak…kebanyakan pas 
ga hari libur sekolah. 
Biasanya ampe jam 1 atau 
2..eh..iya. Hm.. apa 
itu…jadinya kadang malas 
sekolah, di sekolah juga 
apa…PR itu lho, ga 
kerjain..males. Sering bolos 
aku. Pernah masuk sekolah 
pas ngantuk banget… 

 

Pertanyaan Hasil wawancara Keterangan 
 Guru marah, aku lawan aja. 

Jadinya kacau to…kadang 
aku juga kelahi gara-gara 
masalah sepele aja. Ada 
yang nyindir aku, ga seneng 
ma aku orangnya. 
Trus…trus ujung-ujunge 
aku dikasih SP ma pihak 
sekolah..ga tak kasih ortu, 
mereka juga sibuk kok. 

 

Di sekolah temen 
juga banyak ya? 

Ya lumayan…aku ma 
temen tuh sudah kayak 
sodara sendiri. Klu mereka 
kesulitan ya tak bantu, 
mereka jug gitu.. 

 

Pandangan temen-
temen terhadap 
kamu bagaimana? 

Mereka anggap aku 
perhatian.. aku orangnya 
seneng bercanda..mereka 
seneng. Kadang kalo ada 
acara ultah ato apa aku 
diajak nyusun acara. 
Dianggap pokoknya ma 
temen. Tapi pas di sekolah 
lho… 
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Kalau sekarang 
hubungan dengan 
teman gimana? 

Ya kurang lebih. Aku 
seneng bergaul makannya 
punya banyak temen. Aku 
juga ga mau sok-sokan kalo 
bertemen. Apa…gini, 
misalnya kalo belum terlalu 
kenal ya nyesuaikan diri 
dulu, gak usah sok tahulah. 
Nah nek sudah agak kenal 
baru boleh cerita ini 
itu…cerita pengalaman . 
kalu langgeng bisa jadi 
temen deket. Jangan sampe 
bikin masalah yang penting.

 

Kamu ingin dapat 
teman seperti apa? 

Yang baik hatinya dong. 
Prinsipnya aku ga suka pilih 
temen..baik buruk  
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 Kebiasaannya…kayak 

pemabuk, penjudi, pemakai 
narkoba…aku ga pilih-
pilih. Asal mereka bisa 
diajak bertemen…kadang 
penampilan ga jamin lho. 
Orang-orang yang 
kayaknya kacau bisa jadi 
solidaritasnya baik lho. 
Maksudku yang penting 
enak diajak 
komunikasi…trus apa..bisa 
tuker informasi. Banyak 
temen nguntungin juga. 
Tapi kadang juga ada 
dampak negatifnya. Aku 
ngrasain jadi ikutan minum, 
kalu dapat info janjian di 
clubbing… 

 

Kamu kost ya, 
hubungan dengan 
temen-temen kost 
bagaimana? 

Baik…malah akrab aku ma 
temen-temen. Kadang 
fitness bareng, ada juga 
yang seneng clubbing, 
malah asyik kan. Tapi ada 
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yang anteng temen 
kosku…aku ya hargai itu. 
Tapi asyik orangnya… 

Selama kuliah 
kamu biasanya 
clubbing dengan 
siapa? 

Kadang ma anak kos, 
kadang ma temen kuliah, 
kadang ndirian…aku juga 
punya komunitas ndiri jadi 
ga masalah pergi bareng pa 
ga ntar di tempat clubbing 
juga ketemu temen. 

 

Yang pertama kali 
ajak kamu 
clubbing waktu 
kuliah siapa? 

Klu dulu ma temen 
SMUku..tapi pas jaman itu. 
Kuliah yang ajak ya temen 
awalnya, tapi kan aku dah 
biasa. Enjoy aja…seneng 
ketemu relasi baru. Kadang 
aku kadang temenku yang 
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 ajak ke clubbing  
Yang kamu 
lakukan di 
clubbing apa saja? 

Ketemu temen…ngobrol 
dulu trus dugem bareng 
sambil minum alkohol, 
kadang ngobat. Pernah 
lho…aku ditemenin cewek 
cakep, sampe kencan juga. 
Seneng banget 
pokoknya…apalagi kalo 
udah mabuk banget, lupa 
semua masalah 

 

Perasaanmu 
waktu clubbing? 

Lupa apa aja…seneng. 
Lupa masalahku, bebas, 
puas ketemu temen 
juga…trus tenang rasanya 

 

Hubungan kamu 
dengan clubber 
yang lain? 

Aku sering clubbing 
ya…jadinya semakin sering 
aku dugem ya semakin 
dikenal. Klu dikenal jadi 
deket ma mereka juga. 
Enaknya ya diakui, jadi 
tambah relasinya. Cuma klu 
ga enaknya jadi kacau 
pergaulannya. Cuma yang 
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pasti jadi diterima, aku 
kenal mereka dan mereka 
kenal aku 

Berapa sering 
kalau clubbing 
dalam seminggu? 

Bisa 3 – 4 kali seminggu. 
Kurang lebih segitulah 

 

Berapa jam kalau 
clubbing? 

Bisa 7 jam atau lebih  

Ada tidak dampak 
negatif yang kamu 
rasakan saat kamu 
clubbing bagi 
kuliahmu? 

Clubbing memang bener-
bener kasih kebebasan buat 
aku…kebebasan 
berekspresi. Apalagi punya 
komunitas, dianggap deh 
pokoknya. Cuma, apa…aku 
tahu ga baeklah, tapi aku 
merasa dihargai di situ. 
Ruginya kuliahku jadi  
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 agak kacau. Pulangku 

otomatis malem, kadang 
mabuk…nah ini, aku punya 
dikit cerita nih. Pernah aku 
punya masalah ma ibu kos 
gara-gara pulang malem 
kondisi mabuk. Ngga 
terkontrol kan aku teriak 
jadi ibu kos tahu. Dimarahi 
aku..habis itu aku jarang 
pulang kos, mending pulang 
pagi aja skalian malah ga 
ngganggu..trus klu pulang 
malam pa pagi keadaan 
mabuk jadinya…apa tuh 
ngantuk kan, ya kuliah 
maleslah..tugas kuliahku 
jadi ga tak kerjakan. 
Otomatis nilaiku jadi turun 
semua..tapi gimana lagi ya, 
aku juga seneng clubbing 
ga tahu sampe kapan.. 

 

Hal yang dirasa 
berat dalam hidup 

Sejak aku kurang 
diperhatikan ma 
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ortu..memang sih aku ga 
pernah kekurangan sesuatu 
apapun tapi aku merasa 
kurang 
diperhatikan…kurang kasih 
sayang ya. Tapi, gimana..ga 
enak juga lari terus dari 
kenyataan..Cuma aku coba 
buat ngerti tapi…ya tapi 
kok susah ya. Lha ada juga 
orangtua yang bisa luangin 
waktu buat anak-anak. 
Sedih sih pastinya.. 

Harapan untuk 
orangtua 

Pengennya jadi orang yang 
bisa diandalin. Ortu bisa 
sadari kesalahan dan mau 
bimbing anak-anaknya 
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 …apa itu jangan tahunya 

marah. 
 

Harapan untuk 
diri kamu sendiri 

Bisa lebih paham dalam 
hidup. Jangan lari terus, 
mau hadapi 
kenyataan…kadang sulit. 
Tapi aku juga ingin hidup 
normal. Ga harus ada 
masalah trus lari ke hal 
negatif. Klo sekarang belum 
bisa tapi besok-besok harus 
bisa. 
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