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LAMPIRAN 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kesan umum 

a. Kondisi fisik subjek 

b. Penampilan subjek 

2. Ekspresi subjek selama wawancara 

3. Bahasa tubuh atau gerak gerik subjek selama wawancara 

4. Intonasi suara subjek selama wawancara 

5. Respon subjek dalam menjawab pertanyaan dari peneliti 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

I.Identitas subjek 

a. Nama 
b. Status perkawinan 
c. Usia 
d. Tempat dan Tgl lahir? 
e. Alamat 
f. Tinggal bersama 

II.Latar belakang subjek 

a. Urutan kelahiran subjek? 
b. Bagaimana pengalaman masa kecil/ remaja subjek? 
c. Bagaimana latar belakang pendidikan subjek? 
d. Bagaimana kondisi keluarga subjek? 

 

III. Wawancara 

Sejak kapan mengenal musik? 

Sejak kapan tertarik mempelajari alat musik? 

Di mana mempelajari alat musik? 

Apa motivasi mempelajari alat musik? 

Apa yang dirasakan saat bermain musik? 

Sejak kapan memutuskan untuk bekerja di bidang musik atau menjadi 
musisi? 

Bagaimana perasaan subjek thd pekerjaan ini? 

Permasalahan-permasalahan apa yang sering terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari? 
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a. Permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan  

b. Permasalahan di luar pekerjaan 

Apakah pernah merasa stres? 

Apakah ada pengaruh stres terhadap pekerjaan?  Jika ya, bagaimana 
pengaruhnya? 

Apa yang biasa dilakukan untuk dapat mengatasi stres? 

Bagaimana efektivitas/hasil dari upaya pengatasan itu? 

Bagaimana pendapat mengenai miras dan obat-obatan terlarang? 
Masyarakat sering mengaitkan musisi dengan dua hal tersebut, ada 
pendapat? 

Adakah pengalaman di mana saat stres melanda diharuskan untuk perform 
atau melakukan kegiatan bermusik lain? 

Apa/Bagaimana harapan subjek ke depan? 

Apa perencanaan subjek utk memenuhi harapan tsb? 
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Wawancara 1 Subjek 1 

 

Pertanyaan Jawaban Koding 

- Halo Mas - Halo Yuki. Piye … piye, he 

he … 

 

- Ya kayak yang kemarin aku 

bilang mas. Buat skripsi 

- O, meh wawancara saiki? 

Lha iki break garek sediluk 

tok, Yuk. 

 

- O, rak popo Mas. Yang lebih 

lengkap besok-besok lagi. 

- Oh, oke-oke.  

- Iki ngobrol-ngobrol wae, iki tak 

rekam rak popo yo Mas. 

- Santai.  

- Sebenernya sekalian lihat kami 

maen Mas. Maen di sini sudah 

lama Mas? 

- Lumayan, kan aku ikut sama 

Kas E. Sudah 1 tahun. Lama 

banget ya. 

 

- Iya itungan reguler ya lama 

banget ya Mas. 

- Kandani og, ha ha ha  

- Gak jenuh Mas? - Yaa, orak sih. Ini maennya 

nyantai gini. Lha iki kudune 

wayahe maen wae durung 

maen. Ha ha ha 

 

- Oalah kudune maen iki. Duh rak 

penak. 

- Rak popo. Santai lha cah-

cah juga belum siap. 

 

- Oh, oke. Berarti selain kerja 

musik gak kerja di kantor apa 

kerjaan laen gitu ya mas? 

- Nggak Yuk. Paling ya 

kadang-kadang sama 

ngelesi. Ya itu itungane 

kerja musik juga sih ya, ha 

ha ha. 

 

- Seneng ya Mas kerja gini, nggak 

stres? 

- Iya malah kadang lumayan 

ngurangi stres kok Yuk. 

E2 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Oh, malah ngurangi stres ya 

Mas? 

- Iyo.  

- Nek pas break gini ngapain Mas? - Ya nganggur-nganggur gini, 

nggak ada kerjaan paling 

keluar ngrokok Yuk. 

E11 

- O gitu. Lha kalo ini nanti sampe 

jam berapa Mas? 

- Mainnya? Ini masih kurang 

2 sesi. Ya paling-paling jam 

setengah 11-an kelar. 

 

- Nggak capek Mas? - Ha ha ha. Aku mau sedina 

nganggur Yuk yo orak 

kesel. Kadang pas ngelesi 

akeh yo rodo kesel juga. 

 

- Oh gitu. Ya wis besok-besok lagi 

Mas. Sori lho ngganggu 

regulermu. 

- Santai Yuk. Kabar-kabaran 

meneh wae. 

 

- Sip. -   
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Wawancara 2 Subjek 1 

 

Pertanyaan Jawaban Koding 

- Halo Mas - Halo Yuk.  

- Mau tanya-tanya soal musik, 

pekerjaan main musik tepatnya 

- Woh siap Yuk. Santai tanya 

aja. 

 

- Gini, kenal musik sejak kapan 

Mas? 

- Ooo, bapakku kan maen 

drum juga jadi ya dari kecil 

sih. 

 

- Belajar bass-nya dari umur 

berapa? 

- Haha. SMA kayaknya. 

Biasalah, temen-temen pada 

milih main gitar yang 

gampang buat gaya. Jadi 

kau maen bass aja. 

 

- Belajar di mana? Les Mas? - Walah orak. Belajar sendiri 

aja, kebetulan bapak punya 

bass juga di rumah. 

 

- Apa motivasi mempelajari alat 

musik? 

- Ha ha, Cuma suka aja. Udah 

biasa denger dari kecil. 

 

- Rasanya gimana pas main musik 

Mas? 

- Hmmm, enak, bebas. Musik 

kan wadah buat kita 

berekspresi. Ya ngerti 

dhewe lah Yuk. Kan kamu 

juga maen musik. 

 



 

 

103 

Pertanyaan Jawaban Koding 

- Memusatkan jadi musisi sejak 

kapan Mas? 

- Bukan memutuskan sih, 

awalnya ya Cuma hobi tapi 

tau-tau berkelanjutan gitu 

aja, ada yang nawari maen 

di sana sini. Ya udah 

kayaknya emang tiap orang 

udah ada jalannya. Ha ha. 

 

- O, tau-tau udah jadi musisi gitu 

ya Mas. Ha ha 

- Iyo.  

- Trus perasaanmu tentang 

pekerjaan musik iki piye Mas? 

- Hmmm, maksudnya?  

- Ya senang gak jadi musisi atau 

gimana gitu? 

- Kalo seneng atau gaknya ya 

seneng lah. Ini kan kerja 

kayak hobi juga, bisa 

dinikmati. Bayarannya gak 

tetap, tapi rata-rata teman 

saya ngantor, hmmm, masih 

mendingan saya. 

 

- Lebih banyak dapetnya gitu 

Mas? 

- Iya, he he he.  

- Jadi seneng-seneng aja ya Mas? - Iya dong seneng banget lah.  

- Gak ada masalah Mas? - Masalah gimana? Kalo 

masalah ya pasti ada lah. 

 

- Ya masalah yang ada 

hubungannya sama pekerjaan 

main musik? 

- Oh, mmm, misalnya gimana 

Yuk? 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Mmm … ya pernah gak Mas, 

misalnya ada masalah sama band, 

atau apapun lah masalah dalam 

pekerjaan 

- Ya adalah, misalnya ya 

kalau masalah bayaran main 

ada yang licik, atau lagi gak 

enak badan gak dapet 

pemain pengganti. 

 

- Yang licik gimana itu Mas coba 

ceritain? 

- Ya pernah lah Yuk, jadi 

kebetulan aku tahu bayaran 

berapa yang dibagi jauh 

lebih sedikit, diambil 

banyak banget. 

 

- Wah, kok gitu ya Mas? - Ha ha ha. Kamu tahu 

orangnya kok Yuk tapi ya 

udahlah aku gak mau sebut 

nama. 

 

- Waduh-waduh. Ha ha, masih 

maen ma orang itu Mas? 

- Masih, tapi ya kudu rada ati-

ati, bahaya ok. 

 

- Masalah lain tadi soal cari ganti 

Mas? 

- Iya, kadang agak males 

maen, itu kalo badan gak 

enak, atau ada masalah gitu, 

tapi kudu reguleran soale 

gak ada yang gantiin. 

 

- Misalnya masalah apa Mas? - Tukaran karo bojoku. Ha ha 

ha. Trus paling ya yang 

kecil-kecil kayak anakku 

sakit gitu misalnya. 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Tukaran karo bojo nopo Mas? 

Anakmu umur piro to? 

- Ya gak parah, biasa masalah 

rumah tangga. Tapi nek 

yang kayak gitu biasane aku 

malah seneng main si soale 

ben lali. Anakku kelas 2 

SMP sama kelas 1 SD. 

E2 

- Anakmu sering sakit to Mas? - Nggak kan tadi Cuma 

misalnya. 

 

- Selain itu ada masalah apa lagi 

Mas? Selama ini. 

- Yaa … paling kalo ada 

kebutuhan lebih tapi pas job 

dikit dan tabungan lagi tipis, 

ha ha ha. 

 

- Ooo… I see I see. Tapi tetep 

seneng kerja musik Mas? 

- Tetep laah ….  

- Pernah stress Mas sama masalah-

masalah yang ada? 

- Gak pernah. Ha ha ha. Yo 

pasti pernah lah Yuk. 

 

- Stress gitu pengaruh ke kerjaan 

Mas? 

- Ya mayan ya. Sedikit 

banyak tetep ngaruh. 

 

- Piye Mas pengaruhe? - Hmmm, kadang jadi males 

main terutama reguler, soale 

bayarane sitik, ha ha ha. 

Tapi tergantung stress 

kenapa juga. Seringe juga 

kadang main jadi lupa. 

E2 

- Berarti maen musik bikin stres 

berkurang? 

- Ya lumayan, tergantung 

masalahe juga. Aku pernah 

pengen nyoba kerja lain 

dulu pas ada musibah, pas 

kerjaan sepi banget. 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Trus? - Tapi ya takpikir-pikir kalo 

kerja jadi karyawan 

bayarane gak seberapa juga. 

Yawis gak jadi. Doa wae 

lah, ha ha. 

E10 

- Kalo pas stres gitu ngatasinnya 

gimana mas? 

- Gimana ya. Kumpul ma 

temen-temen, kadang cerita 

minta pendapat. Aku kalo 

ada masalah takpikir positif 

ok Yuk, kalo dibiarin malah 

mikir aneh-aneh malah 

makin stres. Nanti malah 

pelampiasane jadi minum-

minum gitu. 

P7, E8 

- Kamu minum-minum juga Mas? - Aku kalo pas pengen. Gak 

kayak kebanyakan orang 

stress mesti nyari alkohol. 

 

- O, gak karena stres trus minum 

gitu ya Mas? 

- Orak, ha ha. Temen-temen 

kita kan banyak yang gak 

stres pun minum, apalagi 

stres, ha ha ha. Aku orak ok. 

 

- Trus ngatasi stres Cuma mikir 

positif gitu Mas? 

- Ya ngerokok dah mayan 

relax lah. Sisane mikir 

positif aja sama berdoa. Itu 

yang penting menurutku. 

E11 

- Aku mau tanya, masyarakat kan 

sering mengaitkan musisi dengan 

alkohol dan obat-obatan? 

Menurutmu gimana Mas? 

- Piye ya, ya ada benere sih 

sayangnya. Soalnya emang 

dunia kita deket banget 

sama gitu-gitu. 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Pernah pake obat Mas? - Walah, orak wis nek aku. 

Resiko. Temen-temenku 

banyak dulu. Zaman enom-, 

ha ha ha. 

 

- Jadi setuju ma pendapat itu? - Yaa … tapi kan gak semua. 

Kita kan gak to, tapi yang 

iya banyak banget. 

 

- Ada harapan apa Mas ke depan? - Maksude?  

- Yaaa … tentang pekerjaan gitu, 

atau hal-hal lain. 

- Nek kerjaan ya yang penting 

job banyak. buat nyekolahin 

anakku juga. 

 

- Anakmu pengen mbok jadike 

musisi juga Mas? 

- Walah nek aku bebas, ha ha 

ha. Kalo aku musik kan 

pilihan hati, jadi ya terserah. 

Yang kecil kayake bakat, 

aku lesin keyboards ok. 

 

- Biar job banyak ada kiat khusus 

Mas? 

- Gak ada sih, yang penting 

jaga attitude jangan aneh-

aneh. 

 

- Aneh-aneh piye Mas? - Ya disiplin, maen jam 

berapa jangan telat, jadi 

orang nyantai jangan 

emosinan, gitu-gitu wae lah, 

ha ha. 

 

- Oh oke-oke. Gitu aja deh. Thanks 

ya Mas. 

- Oke, sip Yuk.  

- Nek pas senggang tak dolan Mas. 

Nge-jam-ngejam. Tak gawa bass. 

- Yo BBM wae… Nek pas 

selo main aja gak papa Yuk. 

 

- Oke. - Sip.  
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Wawancara 1 Subjek 2 

 

Pertanyaan Jawaban Koding 

- Halo Om. - Halo Yuk. Ini mau 

wawancara yang buat skripsi 

itu? 

 

- Iya, tapi dikit-dikit dulu Om. Ini 

direkam gak papa ya Om. 

- Oke gak papa, piye?  

- Ya cuma mau ngobrol-ngobrol 

bentar kok Om. Breaknya lama 

ini? 

- Setengah jam sih, Yuk. YA 

molor-molor dikit gak papa 

lah. 

 

- Reguler sini sudah lama Om? - Yaa, 3 bulan apa ya. Lupa 

aku Yuk. 

 

- Enak Om reguler di sini? - Ya lumayan enak.  

- Kerjamu selain musik apa Om? - Nggak ada Yuk. Maen 

musik tok. Lha aku kerja 

sekarang ya buat hepi-hepi 

wae. Kalo maen musik buat 

aku sama istri cukup banget 

lah. 

 

- O, cuma hidup berdua Om? - Iya … lha kan anak-anakku 

udah besar-besar udah gak 

di rumah. Ya sekarang aku 

cuma nafkahi istri aja. 

 

- Lagian job juga rame terus ya 

Om? 

- Ha ha ha, ya lumayan lah, 

alhamdulillah. 

 

- Kerja musik enak ya Om, nggak 

stres. 

- Ya tetep ada stresnya, tapi 

kalo kerja karena seneng 

kan gimana ya beda. Tetep 

enak. 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Iya sih bener. Kalo break gini 

biasa ngapain Om? 

- Ya ini harusnya dapet 

makan. Tapi aku emang gak 

makan ini, lagi diet, ha ha 

ha. Mulai lemu Yuk. 

 

- O, lha nek ora mangan ngapain? - Hmmm, nganggur sih. 

Paling yo ngudut, he he. 

E11 

- Ini nanti sampe jam berapa Om? - Sini paling jam 10-an lah.  

- Habis main gini langsung pulang 

ke rumah ya Om? 

- Iya Yuk, ini aja udah mulai 

ngantuk, ha ha ha. 

 

- O, gitu, besok kapan gitu pas 

senggang aku maen ke rumah ya 

Om? 

- Oke Yuk, santai. He he  

- Sip. Ini tak tinggal dulu ya Om, 

sori ganggu. 

- Walah santai wae, oke-oke 

sip. 
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Wawancara 2 Subjek 2 

 

Pertanyaan Jawaban Koding 

- Halo Om. - Halo Yuki, piye … piye.  

- Gak papa Om, cuma wawancara 

sebentar tentang pekerjaan musisi 

- Oh, iya Yuk, silakan.  

- Kenal musik sejak kapan Om? - Wah, lupa. Kalau belajar 

musik gitu ya sejak SMP. 

 

- Le Om? - Nggak kok. Pertama belajar 

itu SMP diajarin maen gitar 

sama temen. 

 

- Oh, gitu. Emang suka gitar atau 

gimana? 

- Ya waktu itu kalau liat 

orang main gitar kayaknya 

keren, ha ha. Biar populer to 

yo di kalangan cewek-

cewek, ha ha ha. 

 

- Ha ha. Banyak yang kayak gitu 

ya Om. Kalau main musik 

perasaannya gimana Om? 

- Seneng sih ya. Enak ok 

Yuk. 

 

- O iya lupa tanya, kok sekarang 

jadinya ngedrum? 

- Oh, SMA aku les. Trus 

festival-festival gitu maen 

drum aku, ya udah sampe 

sekarang. 

 

- Oh, SMA festival-festival. Terus 

kok lama-lama sampe jadi mata 

pencaharian Om? 

- Tahu-tahu udah gitu.  

- Gitu gimana Om? - Ya tahu-tahu diajak main 

sana sini ya udah, wong 

menghasilkan uang, ya tak 

terusin. 

 



 

 

111 

Pertanyaan Jawaban Koding 

- Seneng Om sama pekerjaan ini? - Main musik? Seneng lah. 

Kayake nek orang kerja 

musik sih pasti suka musik 

ya. 

 

- Senangnya gimana Om? Kenapa? - Ya kan sesuai hobi. Enak 

santai. 

 

- Nggak tertarik sama kerjaan lain 

Om? 

- Wak aku pernah kok 

ngantor. Sediluk tok. Gak 

sampe setengah tahun, 

nggak betah, ha ha. 

 

- Nggak betah kenapa? - Ya ndak enak lah, pertama 

tak pikir lumayan buat 

tambah-tambah. Malem 

tetep main musik, tapi 

emang ndak betah, capek 

dan gajinya juga nggak 

besar waktu itu. 

 

- Selama ini ada masalah-masalah 

apa sebagai musisi Om? 

- Apa yaa … Kayaknya kok 

nggak ada. 

 

- Masak nggak ada sih Om? - Ya paling masalah-masalah 

kecil kayak bentrok sama 

temen gitu. 

 

- Kalau yang berhubungan 

langsung sama pekerjaan Om? 

- Langsung? Hmm … paling 

kalau materi lagunya buat 

job banyak, males ngulik. 

Ha ha ha … 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Kalau masalah di luar itu Om 

yang bukan soal musik? 

- Kehidupan sehari-hari gitu? 

Apa ya, kalau masalah 

ekonomi gitu ya ada, paling 

ya nek pas job sepi, ha ha. 

Tapi sekarang mending 

anak-anakku udah pada 

kerja di luar kota. Yang 

besar malah udah nikah. 

Jadi uang kan buat makan 

aku ma istriku aja. 

 

- Gak kangen anak-anak Om? - Ya lumayan tapi sering pada 

pulang sih. Sebulan sekali 

paling ndak. 

 

- Pernah ngerasa stres nggak Om? - Wah ya mesti pernah to 

Yuk. 

 

- Kalo pas stres gitu ngaruh pas 

main nggak Om? 

- Ya lumayan. Kan mood 

jelek diapak-apake lebih 

susah buat main musik ta 

Yuk. 

 

- Trus gimana Om? Tetep main? - Ya kalau bener-bener lagi 

males dan pas reguler, 

bukan event gitu kadang 

minta digantiin. 

 

- Kalau event, pasti maen? - Maen, bayaran akeh ok. Ha 

ha ha … 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Buat nangani stres biasane piye 

Om? 

- Apa ya, mancing kalau ada 

temen yang mau. Trus 

paling dolan mbek cah-cah, 

curhat minta pendapat nek 

emang lagi ada masalah. 

E2, P7 

- Trus? Laene lagi Om? - Apa lagi ya ….  

- Masyarakat sering bilang musisi 

identik sama minum sama obat. 

Nek Om sendiri gimana? 

- Aku sih, piye ya ….  

- Kamu minum nggak Om? - Ha ha. Yo nek pas pengen 

wae. Karo kanca-kanca. 

 

- Kalau pas stres gitu minum Om? - Ya kadang-kadang sih. Tapi 

nggak selalu. 

E13 

- Kalau obat pernah pake Om? - Zaman enom tau njajal 

ganja. Parah yo? Ha ha, tapi 

njajal tok. 

 

- Cuma nyoba Om?  Buat seneng-

seneng atau karena lagi ada 

masalah? 

- Waktu itu Cuma pengen tau 

aja Yuk. Biasa anak muda. 

Temenku banyak yang pake 

sih. 

 

- Tapi nggak yang kecanduan, atau 

tiap ada masalah pake gitu ya 

Om? 

- Oh, ndak lah. Cuma satu 

kali. Aku paling ya 

ngerokok sama minum udah 

cukup lah. 

E11, 

E13 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Pernah Om pas stres harus 

perform? 

- Pernah tapi yawis lah, 

profesional. Wong main 

musik kan harusnya 

ngelepas stres juga kan Yuk. 

Biarin kadang malah jadi 

lupa masalah yang bikin 

stres. 

E2 

- Berarti aman ya Om? - Amaaann. Ha ha.  

- Harapan ke depan apa Om? - Gak muluk-muluk lah yang 

penting masih sama kayak 

gini juga aku hepi. Ha ha. 

 

- Oke sip. Thanks ya Om. Cukup 

itu aja. 

- Sama-sama Yuk, sido 

ngejam? 

 

- Boleh Om. Aku nggawa bass iki. -   
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Wawancara 1 Subjek 3 

 

Pertanyaan Jawaban Koding 

- Halo Mas? - Halo Yuk. Kowe kok iso 

tekan kene barang. Ha ha ha. 

 

- Iyo lah marani kowe, ha ha - Meh wawancara ki? Wah 

koyok artis wae aku. 

 

- Hahaha … Iyo iki tak rekam yo 

Mas ngobrol-ngobrol wae sih. 

- Oke boleh.  

- Main di sini sejak kapan Mas? - Ini udah 2 minggu, biasa 

kalo sini kan tiap sebulan 

gitu ganti band Yuk. 

 

- O, gitu. Lha kalo selain di sini 

main di mana Mas? 

- Ya kalo bulan ini ya Cuma 

di sini sih. Pindah-pindah. 

 

- Eh, ini break berapa lama ya 

Mas? Aku cuma sebentar sih. 

- 1 jam Yuk, gak papa santai.  

- Kerja gini seneng ya Mas? - Yo ngene iki lah. Yo seneng 

sih. 

 

- Kayake nek kowe emang sering 

main di dunia malem gini ya 

Mas? 

- Ya piye ya Yuk, lha 

memang dapet job juga di 

tempat kayak gini terus. 

 

- Iki kok ono RL saka tamu yo 

Mas? 

- Iyo. Kowe ngombe Yuk? 

Jaluk wae rak popo. 

 

- Haha. Sitik tapi aku doyane bir 

nek orak 3 dewa Mas. Hahaha…. 

- Walah, ha ha.  

- Berarti tiap main sering minum 

ya Mas? 

- Ya nek maen tempat kayak 

gini ya minum sih. Aku juga 

dasare suka minum. 

E13 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- O, gitu. Lagian dibeliin tamu ya. - Iya, tapi sini termasuk sepi 

sih Yuk. Jadi ya jarang lah 

dibeliin minum tamu gitu, 

nek dibanding tempat lain. 

E13 

- Ooo, biasa kalo break gini 

ngapain Mas? 

- Ya nganggur-nganggur gini 

kadang keluar bentar ke 

kucingan sama ngerokok. 

E11 

- Tapi gak stres ya Mas kerja gini? 

Kamu kerja musik aja ya Mas? 

- Iya kerja musik aja, enak si 

malah maen gini. Kadang 

ngelepas stres juga, Yuk. 

E2 

- Oh gitu. Besok kapan-kapan kalo 

senggang aku ke rumah ya Mas? 

- Oke kabari wae, Yuk.  

- Tak tinggal sik. Suwun lho Mas. - Podo-podo Yuk.  
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Wawancara 2 Subjek 3 

 

Pertanyaan Jawaban Koding 

- Halo Mas? - Halo Mas Yuki.  

- Lagi sibuk Mas? - Nggak kan udah janjian, 

Mas. 

 

- Mau tanya tentang pekerjaan 

main musik Mas. 

- Oh iya, silakan Mas Yuki.  

- Gini, kenal musik sejak kapan 

Mas? 

- Aku dari kecil ok Mas. 

Emang dileske sama bapak, 

organ dulu pas SD awal-

awal terus dipindah ke piano 

klasik. 

 

- Les di mana Mas? - O dulu sama temennya 

bapak saya, di rumahnya. 

 

- Kalau gitu motivasi bermain 

musik awalnya dari bapak? 

- Iya tapi saya sendiri juga 

dari kecil suka juga sih Mas. 

 

- Waktu main musik perasaannya 

gimana Mas? 

- Wah yaa, seneng ya Mas. 

Emang hobi juga, udah dari 

kecil. 

 

- Trus sejak kapan Mas mutusin 

jadi musisi gitu? 

- Ya dari SMA aku udah 

ngafe. Jadi ya bukan 

mutusin tapi ya emang udah 

mau gak mau, wong ya suka 

juga. 

 

- Berarti seneng ya Mas jadi 

musisi? 

- Seneng.  

- Nggak ada nggak senengnya 

gitu? 

- Sejauh ini kok nggak ya, 

bersyukur lah masih bisa 

kerja yang sama kayak hobi. 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Selama jadi musisi ada kendala 

atau permasalahan-permasalahan 

gitu Mas? 

- Hmmm … paling ya 

permasalahannya jobnya 

nggak pasti, kalau pas rame 

ya rame banget, sepi sepi 

banget, Mas. 

 

- Selain itu? - Kayaknya nggak ada Mas 

Yuki. 

 

- Kalau permasalahan-

permasalahan di luar pekerjaan 

ada Mas? 

- Ya biasa paling-paling 

masalah rumah tangga, gitu-

gitu tok lah. 

 

- Pernah sampe stres Mas? - Pernah sih. Mesti pernah ta 

Mas Yuki. 

 

- Kalau stres gitu ngaruh ke 

pekerjaan ndak? 

- Sedikit banyak ya, jadi rasa 

aras-arasen. Wah tenan 

paling abot nek job tapi ada 

masalah apa gitu yang 

mbikin stres. 

 

- Biasanya gimana Mas kalau 

ngatasi stres? 

- Ya tergantung stresnya 

karena apa juga kan, beda-

beda. 

 

- Misalnya? - Kalau misal stres karena 

kurang ekonomi berarti ya 

malah kudu kerja tenanan, 

biar dapet job banyak, 

nerima reguler yang banyak. 

P8 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Kalau masalah lain? - Ya kalau kayak masalah 

keluarga gitu sih saya tetep 

main sekedar biar lupa, atau 

minta bantuan temen lah 

yang deket minta pendapat. 

E2 

- Kalau dolan sama temen gitu 

ngapain Mas? 

- Hehe … cuma nongkrong si.  

- Memang sering minum ya Mas? 

Kalau stres terus minum 

membantu? 

- Ya lumayan lah. Cukup 

membantu lupa masalah 

paling ndak. 

E13 

- Kalau menurut masyarakat 

musisi identik dengan dunia 

malam yaitu minuman keras dan 

obat terlarang, menurut Mas 

gimana? 

- Gimana ya, ya bener juga 

sih emang deket banget 

sama dunia malam. 

 

- Nek Mase pake obat juga? - Dulu pas muda sempet suka 

pake ganja, kalau yang 

kayak ekstasi gitu gak 

pernah. 

 

- Sekarang masih Mas? - Walah udah nggak Mas, 

sekarang paling pol ya 

tolakan tadi. 

 

- Sejauh ini berhasil ya Mas 

mengatasi stress? 

- Ya cukup berhasil sih.  

- Pernah ada pengalaman waktu 

lagi stres suruh main gitu? 

- Ada. Tapi santai juga ok 

Mas, aku tetep berangkat. 

Malah lupa, hepi-hepi. Kan 

dikasi minum ma tamu juga. 

E2, 

E13 
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Pertanyaan Jawaban Koding 

- Oh gitu. Harapan ke depan kira-

kira apa Mas? 

- Maksudnya harapan 

gimana? 

 

- Ya kalau sekarang ada yang 

belum tercapai atau gimana? 

- Yaa… terus terang sekarang 

ini saya lagi ada masalah 

keluarga, pengennya cepet 

selesai aja. 

 

- Hmmm … masalah apa ya Mas, 

kalau boleh tahu. 

- Hmmmm ya ini lagi tukaran 

sama bojoku, gara-gara 

ketahuan deket-deket ma LC 

waktu mabuk, ha ha ha… 

E13 

- Waduh, terus sekarang ini 

keadaannya gimana Mas? 

- Ya gak papa Cuma diem-

dieman. Udah beberapa kali 

kayak gini. Ha ha ha… 

 

- O, lha terus ke depannya gimana 

Mas? 

- Ya saya ya pengennya mulai 

ngurangin dunia malem gitu 

tapi ya jobnya paling banyak 

di situ. 

 

- Trus ada tindakan apa Mas buat 

ngatasin situasi ini? 

- Ya nggak ada ya, paling-

paling sekarang lebih jaga 

sikap aja, kalau minum ya 

cukupan aja, jangan banyak-

banyak gitu aja sih. 

E13 

- Oh, oke. Gitu dulu aja deh Mas. 

Tengkyu ya. 

- Oke sama-sama Mas.  
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Emotion Focused Coping (E) 

E1 : Identifikasi 

E2 : pengalihan 

E3 : Represi 

E4 : Denial (penolakan) 

E5 : Reaksi formasi 

E6 : Proyeksi 

E7 : Rasionalisasi 

E8 : Sublimasi 

E9 : Meditasi 

E10 : Berdoa 

E11 : Merokok 

E12 : Memakai obat-obatan terlarang 

E13 : Minum minuman beralkohol 

E14 : Distancing 

E15 : Self Control 

E16 : Accepting responsibility 

E17 : Escape/Advance 

E18 : Positive appraisal 

E19 : Emotional discharge 

E20 : Acceptance 

E21 : Cognitive redefinition 

E22 : Intrusive thoughts 

 

Problem Focused Coping (P) 

P1 : Mempersiapkan diri menghadapi luka 

P2 : Agresi 

P3 : Penghindaran 

P4 : Apatis 

P5 : Planful problem solving 

P6 : Confrontative 

P7 : Seeking social support 

P8 : Direct action 
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Triangulasi Subjek 1 

 

Sumber : Istri subjek 

Pertanyaan Jawaban 

- Selama siang Mbak - Selama siang Mas 

- Ini saya mau sedikit tanya-tanya 

tentang Mas H sebagai musisi ke 

Mbak. Gak papa ya? Udah ijin Mas 

H kok. 

- Iya nggak papa Mas. Mas H juga 

kemaren sempet cerita buat skripsi 

ya Mas? 

- Iya ni Mbak. Mmm, Mas H itu dari 

dulu memang main musik ya 

Mbak? 

- Iya sih setahu saya memang 

kerjanya main bass aja. 

- Selama ini gimana Mbak? Lancar? - Maksudnya kerjaan Mas? Ya kalo 

menurut saya yah ada masalah sih 

Mas. 

- Memang dari dulu Mbak juga boleh 

ya Mas H kerja musik aja? 

- Ya awalnya ragu juga tapi kan dia 

terbukti bisa menghidupi saya dan 

anak-anak. Dari muda juga saya 

lihat ada hasilnya sih Mas. Jadi gak 

papa. 

- Oh gitu, masalah penghasilan 

segala gak ada masalah ya Mbak? 

- Ya sempet job sepi. Tapi gak parah 

sih. Eh ya pernah sih sekali yang 

agak bikin stress karena pas jobnya 

dikit malah ayahnya masuk rumah 

sakit, sedih kayaknya dia gak bisa 

bantu banyak. 

- Oh, tapi seringnya gak ada masalah 

ya? 

- Iya sih Mas. 

- Kalo Mas H gitu gak pernah ngeluh 

Mbak soal kerjaan gitu? 

- Kayaknya kok nggak ya. 
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Pertanyaan Jawaban 

- Stre-stres gitu Mbak? - Ya kalo pas anak saya yang kecil 

gitu sakit kadang bilang males 

berangkat. Lha saya malah marah to 

Mas. 

- Marah kenapa? - Ya kan udah tanggung jawabnya 

dia berangkat. Lagian udah dibawah 

ke dokter juga. Kok lebay gitu Mas. 

Ha ha ha. 

- Oh gitu. Mas H kalo stres gitu 

gimana Mbak? 

- Wah dia itu jarang saya lihat stres 

Mas. Selalu kalo ada masalah 

dipikir positif sambil doa, diimani 

katanya. 

- Mas H sering pelayanan juga ya 

Mbak? 

- Iya kalo pas gak numpuk sama job. 

Tapi ya jarang sih Mas. Job 

wedding itu kan seringnya Minggu, 

atau Sabtu. 

- Oh, yaudah makasih banyak Mbak 

sekian dulu. Kalo butuh-butuh lagi 

saya ngerepotin lagi ya Mbak. 

- Iya nggak repot kok Mas. Sukses ya 

kuliahnya. 

- Iya makasih Mak. - Sama-sama Mas. 
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Triangulasi Subjek 2 

 

Sumber : Istri subjek 

Pertanyaan Jawaban 

- Selamat siang Tante - Selamat siang Mas Yuki. 

- Saya mau tanya-tanya tentang Om 

A sebagai musisi. Saya rekam boleh 

ya Tante. 

- Ia boleh Mas. 

- Jadi Om A itu main musik udah 

lama banget ya Tante? 

- Iya udah lama banget dari sejak 

muda kok. 

- Selama ini nggak pernah ada 

masalah dalam pekerjaan ya Tange? 

- Kok nggak ya kalo saya lihat Mas. 

- Kalo Tante sendiri ngerasain 

pekerjaan Om A Cuma main musik 

sebagai kepala keluarga cukup? 

- Kalo menurut saya cukup sih Mas. 

Nyatanya bisa nguliahin anak-anak 

sampe sarjana berarti kan cukup. Ya 

memang kelemahannya gajinya gak 

tetap, penghasilannya gitu. 

- Pernah gak job pas dikit gitu Tante? - Ya pernah sih. Sempet stres juga. 

Seingat saya sempet juga kok 

beberapa kali dia pengen nyari 

kerjaan lain. Tapi balik baliknya ya 

maen musik lagi. saya sih malah 

bilang nyari kerjaan yang dia 

nyaman aja, musik ya musik, gitu. 

- O jadi, Tante mendukung Om A 

bermusik ya? 

- Iya yang penting sesuai hatinya dia 

aja. 

- Selama ini Om A gak pernah 

ngeluh soal kerjaan atau apa gitu 

Tante? 

- Ya ngeluh-ngeluh biasa lah Mas. 

Gak yang sampe bosen ke kerjaan. 
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Pertanyaan Jawaban 

- Yang dikeluhin apa Tante? - Ya mungkin pas jobnya berat atau 

gimana gitu. 

- Selama ini Om A pernah stres atau 

apa gitu gak Tante? 

- Ya stresnya stres-stres biasa sih. 

Gak yang sampe parah gitu. 

- Kalo stres gitu gimana Tante? - Kalo Om A itu kan sukanya 

mancing. Kalo mancing ke laut gitu 

bisa 2 hari gak pulang. Kalo pas 

stres gitu habis mancing kayak lega 

gitu dia, udah semangat lagi. 

- O gitu, kalo pas stres Om A sering 

mancing ya Tante? 

- Ya kalo ada waktu dan ada teman 

juga. Kadang juga dia kumpul sama 

teman-teman juga. Kayak anak 

muda ya, ha ha… 

- Tante gak papa? - Gak papa sih asal gak aneh-aneh. 

Kalo cuma minum dikit gitu masih 

nggak apa-apa lah. 

- Oh, oke. Ya udah sekian dulu. 

Makasih ya Tante. 

- Sama-sama Mas Yuki. 
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Triangulasi Subjek 3 

 

Sumber : Sahabat subjek sejak kecil 

Pertanyaan Jawaban 

- Selama siang Mas - Selamat siang Mas Yuki ya? 

- Ia Mas bener. Mau wawancara 

sebentar tentang Mas W nggak papa 

mas? 

- Ia boleh. 

- Mas J ini sama Mas W deket ya 

Mas? 

- Wah … iya dari kecil. Sampe 

sekarang juga masih sering ketemu 

kok. Kalo dia lagi ada masalah gitu 

sering ngajak saya dolan gitu. 

- Mas W itu dari dulu memang main 

musik ya Mas? 

- Iya, saya kenal dia SMP itu dia 

sudah main musik kok. Dari SMP 

berbakat dia di musik. 

- Selama ini Mas Q juga kerjanya 

Cuma di musik aja ya Mas? 

- Iya tuh, gak pernah minat kerjaan 

lain dia kayaknya. Memang suka 

main musik. 

- Mas W selama ini gimana Mas 

pendapatnya tentang pekerjaannya? 

Apa pernah bosan atau gimana? 

- Ya kalau ngeluh pas job sepi gitu 

pernah sih Mas, tapi kok belum 

pernah ya kalau bilang bosen, 

pengen ganti pekerjaan atau gimana 

gitu. 

- Oh, Mas W itu apa sering minum-

minum ya Mas? 

- Ya kalau dibilang sering ya sering, 

kadang saya diajak. Soalnya dia kan 

seringnya main di klub-klub malam 

gitu Mas. Jadi ya terpengaruh juga. 

Tiap ada masalah dikit aja larinya 

ke sana. 
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Pertanyaan Jawaban 

- O, tiap stres seringnya minum ya 

Mas? 

- Ia kalo dia, saya udah bilang jangan 

keseringan juga masih tetap aja. 

Lha kadang-kadang gak ada 

masalah apa-apa juga minum Mas 

buat seneng-seneng. 

- Kali minum-minum gitu seringnya 

sama siapa Mas W? selalu sama 

mas J? 

- Nggak sih Mas. Sama saya juga 

kadang sama temennya yang musik, 

terus kalau pas dia main kan kadang 

juga minum sama tamu. 

- Tapi masalah penghasilan sejauh ini 

Mas W nggak pernah mengeluh ya? 

- Ya mengeluh kalau pas job sepi 

Mas, apalagi kalau dia lagi ada 

kebutuhan lebih. Sebenernya 

penghasilannya sih lumayan Mas 

kalau dari ceritanya. Tapi saya lihat 

dia itu masih suka foya-foya sih. 

- Foya-foya gimana Mas? Minum-

minum tadi? 

- Iya, terus beli baju, beli ini itu. 

Kadang nggak bisa ngendaliin 

pengeluaran dia. 

- Oh gitu. Ya udah Mas. Sementara 

ini dulu, kalau saya butuh tambahan 

informasi boleh ya Mas saya temui 

lagi. 

- Siap Mas nggak apa-apa. 

- Terima kasih Mas. - Sama-sama Mas. 

 

 

 


