
 

110 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

A. Penampilan fisik subyek 

B. Relasi dan interaksi subyek dengan lingkungan disekitarnya 

C. Respon, emosi, dan perilaku subyek termasuk ekspresi wajah dan 

bahasa tubuh pada saat penelitian berlangsung (wawancara dan tes 

proyrktif teknik Wartegg). 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apa yang terlintas dalam benak anda akan masa depan? 

2. Bagaimana masa depan yang anda harapkan? 

3. Apakah anda suka berimajinasi? 

4. Hal apa yang paling sering anda imajinasikan? 

5. Anda leih suka memiliki banyak teman atau sahabat? 

6. Berapa teman dan sahabat yang anda miliki? 

7. Bagaimana hubungan anda dengan teman dan sahabat anda? 

8. Apa yang biasanya anda lakukan ketika berada dalam lingkungan yang baru? 

9. Apa yang anda rasakan ketika membayangkan masa depan anda? 

10. Apa yang anda rasakan ketika berada dalam ruangan gelap seorang diri? 

11. Apa yang biasanya anda lakukan ketika mempunyai masalah? 

12. Apa yang anda lakukan ketika mengalami konflik dengan orang lain? 

13. Apakah anda cenderung cemas ketika menghadapi sesuatu? 

14. Apa yang biasa anda lakukan ketika anda marah? 

15. Apa yang biasanya anda lakukan ketika memiliki waktu luang? 

16. Apakah anda selalu membicarakan hal – hal baru dengan orang lain? 

17. Apakah anda selalu memberi kabar jika anda berpergian? 

18. Bagaimana cara anda mengambil keputusan? 

19. Apkah anda selalu konsisten dengan keputusan yang anda ambil? 

20. Anda lebih menyukai teori atau praktek? 

21. Apakah anda menyukai hitungan angka (kuantitatf) atau ketrampilan verbal? 

22. Apakah anda suka menganalisa sesuatu? 

23. Apakah anda orang yang sistematis atau fleksibel? 

24. Apa yang anda lakukan dan rasakan selama berada di bangku sekolah? 

25. Apakah anda memiliki motivasi yang tinggi utuk menyelesaikan study anda? 
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PEDOMAN KODING 

 

NO KETERANGAN TEMA KODING 

1 

Latar belakang subyek diasuh oleh single mother L 

Perceraian L1 

Kematian L2 

Ditinggalkan tanpa sebab L3 

2 

Pola Pengasuhan single mother P 

Ibu menjalankan peran ganda P1 

Ibu menangisi nasib P2 

Adanya proses identifikasi P3 

Tidak ada figure ayah sebagai pelindung dan 

contoh keberhasilan 
P4 

3 

Kepribadian remaja yang diasuh oleh single 

mother 
K  

Feminin K1 

Tertutup K2 

Agresif K3 

Pencemas K4 

Emosional K5 

Kemampuan Interpersonal K6 

Motivasi Berprestasi  K7 
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VERBATIM SUBYEK 1 

 

Sabtu, 18 April 2015 ; 16.10 ; Cafe di Semarang 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KETERANGAN 

Hallo Vit Iya kak Hallo    

Yak, selamat sore Selamat sore    

Gimana kabarnya Vit? Baik    

Baik, oke.. lha ini sudah pulang 

sekolah? 

Sudah kak 
   

Pulang jam berapa ik tadi? Tadi pulang jam setegah dua    

Setengah dua ya, ooo terus jam dua 

langsung kesini ya…hehe 

Iyaa, hehe 
   

Gimana sekolahnya?baik – baik 

kan?lancar? 

Baik, lancar 
   

Ada kendala apa gitu ndak? Kendalanya tugasnya banyak    

Owh, tugasnya banyak,hehe kemarin 

habis pulang ya? 

Iya he e, pulangnya hari sabtu minggu kemarin 
   

Owh, terus pulangnya semarang? Hari kamis, kamis sore    

Okee, jadi gini vit ini kan tindak lanjut 

yang kemarin kan kita udah ngobrol –

ngobrol, nah ini kita mau masuk lebih 

dalam lagi dari yang kita obrolin. Nah, 

kalo boleh tau nih, kira – kira ditinggal 

papa sejak umur berapa? 

Sejak umur lima tahun 

L3 Latar belakang  

Sejak umur lima tahun ya, itu berarti 

tinggal sama mama sampe sekarang ya? 

Iya 
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Terus mama belum menikah lagi? Belum    

Tapi ada rencana?hehehe Nda tau, hehee    

Kalo boleh tahu, papa pergine kemana? Papa itu di Jakarta, jadi dulu itu sebenernya aku 

pernah tinggal sama papa. Terus waktu umur lima 

tahun itu kan aku mau sekolah TK, lha disana kan 

mahal – mahal jadinya aku sama mama pindah ke 

Purwodadi. Terus semenjak hari itu sampai 

sekarang kita nda ada kontak lagi, waktu itu kan 

mama juga nda dibeliin hp jadine cuma pake telepon 

rumah 

L Latar belakang 

Subyek diasuh single 

mother karena 

ditinggal pergi tanpa 

sebab 

Emm, terus semenjak itu dari umur lima 

tahun itu sampai sekarang nda pernah 

hubungan lagi sama papa? 

Nda pernah 

   

Berarti nda tau kabarnya papa? Nda, tapi kadang mama kadang itu kalo waktu natalan 

itu kadang masih telpon oma di Jogja 
   

Oo, oma yang dari papa? Heem, kalo nda saudara – saudaranya papa yang di 

Jogja 
   

Oo, papa asli Jogja? Heem    

Tapi, nda pernah kesana gitu? Ndak, cuma mama yang dulu pernah kesana    

Oo, tapi kamu deket ngga sama papa 

sebelumnya? 
Deket banget 

L Latar belakang 
Subyek dekat 

dengan ayahnya 

Ohh, deket banget? Iy, sejak itu…    

Sejak itu? Sejak itu, sejak pindah Purwodadi udah ngga sama 

sekali 
   

Sama sekali? Iya    

Berarti udah berapa tahun ya? Udah 10 tahunan    
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Udah 10tahunan ya, lama ya Iyaa    

Terus yang kamu rasain apa? Sebenernya rasanya kangen sama papa, pengen 

ketemu sama papa. Tapi….ngga tau, soalnya mama 

itu dulu waktu aku kelas 4 itu pernah nemuin papa, 

tapi waktu itu aku nda ikut. Jadi Cuma mama yang 

ketemu sama papa 

L3 Latar beakang 

Subyek memendam 

kerinduan kepada 

ayahnya 

Tapi kamu tau kalo mama mau ketemu 

sama papa? 

He e 
   

Itu memang kamu nda boleh ikut sama 

mama atau memang nda pengen? 

Nda, bilange mama suru sekolah aja 
   

Oo, berarti mama ke Jakarta? Heem    

Kamu pengen nda ketemu papa? Iya, pengen    

Kog iya pengen?hhehe Iya pengen, tapi…tapi ya mungkin nuggu keadaan, 

nunggu waktunya 

   

Kog harus nunggu waktunya kenapa? Soalnya mama kan juga sibuk, terus kalo dirumah kan 

juga ada mbah jadinya nanti kalo ditinggal – tinggal 

nda ada yang jaga soalnya pakde rumahnya juga jauh – 

jauh. Mungkin nanti kalo aku sudah gede, mungin 

nanti aku kesana sendiri 

   

Tapi kamu tau papa di Jakartanya 

dimana? 

Mama yang tau tapi aku nda tau    

Tapi tau juga kabarnya papa gimana 

gitu? 

Kalo itu nda pernah ngabari    

Berarti blas ya nda pernah kontak 

sampai sekarang? 

Iya blas    

Jadi kamu sekolah dimana, misalnya ni Nda tau    
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udah lulus SMP ya itu sekolah di 

Semarang papa juga nda tau? 

Terus sekarang perasaanmu ke papa 

gimana?misalnya ada papa, kamu 

pengen ngungkapin apa? 

Sebenarnya aku itu sayang sama papa, tapi dengan 

keadaan sekarang ini mungkin…emmm..gimana ya, 

rasanya  tu ya kangen aja sama papa ya pengen ketemu 

sama papa, terus pengen bareng lagi sama papa 

L3 Latar belakang 

Subyek memendam 

keinginan untuk 

bertemu dengan 

ayahnya 

Emm, pernah ada rasa benci atau marah 

sama papa? 

Kalo itu, aku mungkin nda kayak gitu sih orange, 

karna mungkin Cuma gara – gara keadaan aja jadi 

kayak gini 

   

Terus kalo hubungan sama mama 

gimana? 

Aku? 
   

Heem Aku baik, deket sama mama, deket banget    

Terus kalo misale, kamu mau apa gitu 

nanya sama mama atau mutusin sendiri, 

misalnya kamu ni mau sekolah di 

semarang itu kamu mutusin sendiri apa 

memang mama yang nyuruh?ya hal – 

hal kyk gitu 

Emmmm, aku tanya dulu sama mama boleh apa nda 

terus disepakati bersama 

K1 Feminin 

Selalu menanyakan 

sesuatu kepada 

orang lain, sulit 

mengambil 

keputusan 

mengindikasikan 

sifat feminine 

Tapi kalo misalnya mama ngga boleh 

tapi kamu pengen gimana? 

Kalo itu, biasanya mama yang ikut 

pendapatku..misalnya mama udah mangkel ya 

biasanya bilangnya “terserah kamu”, jadi misale aku 

dah punya pendapat sendiri dan dah tau harus gimana 

ya gitu 

   

Sering beda pendapat? Sering    

Hla kamu sering ngelakuin apa yang 

dibilang mama atau pengenmu sendiri? 
Lebih sering yang dibilang sama mama 

P3 
Adanya proses 

identifikasi 

Subyek lebih 

mengikuti apa yang 
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dikatakan oleh 

ibunya 

Oo, jadi kamu lebih nurutin mama 

ya?mama bilang apa ya kamu selalu 

ngikut gitu? 

Iya 

   

Kalo kamu mau mutusin sesuatu mesti 

juga tanya mama? 
Tanya mama dulu.. 

K1 Feminin 

Subyek sulit 

mengambil 

keputusan  

Mesti? Pasti    

Pernah nda merasa kadang kan mama 

sibuk kerja gitu berarti kan mama 

jalanin dua peran ni kerja dan ngerawat 

kamu juga, didik kamu to.. kamu pernah 

nda ngerasa mama susah bagi waktune 

buat nemenin kamu? 

Ya sebenernya kan kalo aku libur pulang ke rumah ya 

Cuma sendirian sama mbah, mamanya kerja.. 

pengennya ya mama juga bisa nemenin dirumah, 

apalagi kalo ketemu kan Cuma malem aja  

P1 

 

K5 

 

K4 

Ibu 

menjalankan 

peran ganda 

 

Emosional 

 

Pencemas  

Anak merasa ibu 

kurang waktu karena 

menjalankan peran 

ganda, sehingga 

anak merasa cemas 

dan mudah emosi 

Itu aja kalo liburan? Iya    

Tapi sering telepon mama? Sering, tiap hari    

Kamu masih tinggal ngekos sama 

temenmu? 

Masih 
   

Terus kira – kira disini kalo dikos 

ngapain? 

Sehari – hari kita belajar bersama, kalo misalnya aku 

nda mudeng ya tanya dan sebaliknya soalnya beda 

kelas 

   

Hubungannya sama dia deket? Deket, kan soalnya temen dari SMP, jadi udah 3 tahun 

hampir 4 tahun 

K6 Kemampuan 

interpersonal 

Subyek dekat 

dengan sahabatnya 

yang sudah lama 
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Sering cerita – cerita sama dia? Sering, banyak    

Udah kayak sahabat deket? Iya, kadang juga cerita sama temen kos yang lain juga 

soalnya kan satu sekolahan 

   

Itu yang kos disitu satu sekolah semua? Iyaaa    

Kalo sehari – hari ngapain? Biasanya pulang sekolah, makan, terus tidur bentar    

Kalo makan gitu juga sama temen – 

temen? 

Kadang, beli makan bareng gitu. Terus habis itu kalo 

ada cucian ya nyuci dulu, habis itu malemnya belajar 

   

Terus kalo ngobrol sama temen kos, 

emang cerita apa Cuma sekedar ngobrol 

biasa? 

Ya sekedar ngobrol aja, tadi disekolahan ngapain, 

sama nyeritain pengalaman waktu SMP 

   

Tapi ngga pernah curhat? Kalo itu jarang 

K2 Tertutup 

Subyek jarang 

menceritakan 

kehidupannya 

meskipun dengan 

sahabatnya 

Lebih seringnya? Sama mama, paling kalo sama temen Cuma gossip – 

gossip ngrasani guru aja 

   

Sering nda beli makan bareng sama 

kos? 

Iyaa, sama temen yang lain juga    

Pernah makan sendiri? Pernah, kalo lagi males keluar    

Berarti kalo sama temen kos jarang ya 

hangout bareng? 

Kalo pergi bareng ya Cuma makan aja, soalnya 

tugasnya banyak jadi nda sempet keluar 

   

Emmm, oiya terus kamu sering nda 

merasa takut atau cemas? 

Sering kalo misalnya, apa ya.. waktu mau tugas 

ngiringi mesti gitu, kalo ulangannya banyak di satu 

hari itu 

   

Terus yang kamu lakuin apa kalo gitu? Kalo yang ngiringi itu,aku biasanya nangis dulu.. K4 Pencemas Subyek cenderung 
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menangis 

ketikacemas dan 

takut 

Ha?nangis dulu? Hla sekarang kan aku kalo tugas sendirian jadi ya gitu, 

kalo yang menghadapi ulangan ya Cuma bisa berdoa 

dan belajar. Biasanya dikebut semalam 

   

Kog kamu nangis?kalo nangis dah lega 

gitu? 

Iya, kalo nda ya aku marah – marah sama mama 

gitu mending nda usah di jadwal lagi aja soalnya 

sendirian. Aku takut sendirian, hehe 

K5 Emosional 

Subyek cenderung 

mudah jengkel 

ketika tertekan 

Kalo nangis malemnya? Iya waktu pulang sampe rumah, ya ampun..    

Kamu takut gelap? Kalo ada orang banyak nda, kalo sendirian takut 

banget 
   

Kalo dikos? Ya kalo pada pulang semua, aku juga ikut pulang, aku 

nda mau sendirian di kos.. takut….hehe 
K4 Pencemas 

Subyek merasa takut 

ketika sendirian 

Takut kenapa? Soalnya masih baru dikos, kan nda ada penjaganya 

atau yang punya kos, kalo tiba – tiba ada orang masuk 

gitu gimana 

   

Kalo sehari – hari di rumah biasanya 

ngapain? 

Kalo Cuma liburan atau waktu pulang hari sabtu?    

Terserah, liburan atau pas pulang boleh Kalo liburan belajar, ngerjain PR, kalo nda nyicil buat 

ulangan, kalo nda bantu mama cuci piring baju beliin 

sarapan mbah, itu kalo liburan. Kalo hari sabtu ya kalo 

ada tugas gereja ya ke gereja dulu terus habis itu 

pulang tidur besok ke gereja terus langsung ke 

semarang lagi. Jadi ya kayak pindah tidur doang 

   

Jadi malah pulangnya ke gereja dong? Iyaa gimana soalnya ngga ada orang juga kog    
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Lebih banyak di gereja ya daripada 

dirumah? 

Iya, hla walaupun nda tugas kebaktian, pasti tetep 

dateng KPR 

   

Kebaktian pemuda remaja ya? Iyaa    

Terus kamu suka ngabarin mama juga 

kalo mau kemana – kemana? 

Heem pasti ngabarin mama kalo mau pulang misalnya 

dari semarang mau ke purwodadi 

   

Selalu? Iya selalu sms mama    

Kalo sehari – hari? Iya setiap pagi kalo mau berangkat sekolah pasti 

juga sms mama, sama nanti malemnya 

K1 Feminin 

Selalu memberi 

kabar ketiak 

bepergian 

merupakan bagian 

dari sifat feminin 

Kamu suka berpikir ngga sih kalo 

misalnya ada kejadian apa gitu pasti tu 

gara – gara ini itu, jadi kayak nganalisa 

gitu? 

Kalo misalnya ada kejadian apa ya pasti selalu nyalah 

– nyalahin dulu gitu, gaa – gara ini gara – gara dia 

gitu 
K3 Agresif 

Subyek selalu 

menyalahkan orang 

lain  

Nyahain orang lain maksudnya? Iyaa, mesti ngrasani dulu    

Terus suka nganalisa masalah juga? Iya, kalo ada apa gitu pasti habis itu direnungin 

kog bisa gitu kenapa ya, sebab e apa.. misal dapet 

nilai jelak pas ulangan kog isa gitu, mungkin kemarin 

belajarnya kurang apa gitu 

K2 Tertutup 

Subyek cenderung 

menarik diri untuk 

merenung ketika 

menghadapi sesuatu 

Kalo misalnya nih, tiba – tiba mama 

marah sama kamu yang pertama kali 

terlintas dibenakmu apa? 

Yang terlintas ya rasane juga pengen ikut marah kyak 

gitu, kog aku dimarahin padahal ngga tau aku salah 

apa. 

   

Terus kalo misalnya kamu dikos, sering 

ngga kumpul dan bantu temen kos yang 

lain? 

Jarang sih, Cuma kalo ada yang tanya PR ya aku 

ngajarin 
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Jadi kalo ada yang minta tolong ya 

dibantu tapi kalo nda ada yang minta 

tolong yaudah gitu? 

Iya, kalo ada yang minta tolong tak bantu, kalo nda 

ada yaudah ngapain, hehe K6 
Kemampuan 

interpersonal 

Subyek cuek dengan 

kebutuhan orang lain 

Nah,dulu waktu pertama dikos. Kan 

kamu barusan ni ngekos dulu kan selalu 

tinggal sama mama terus harus ke 

semarang dan kos sendiri. Apa yang 

kamu rasain? 

Sedih, nda bisa tidur sama mama sekarang tidur sama 

temen, kadang kangen sama mama. Kangen juga dulu 

dimasakin mama, dulu dicuciin mama. Sekarang harus 

cuci sendiri, nyetelika sendiri juga. 

   

Gampang nda sih adaptasi sama temen 

baru? 

Cepet sih, soalnya kan temen semua dari smp yang 

sama jadi nda perlu lama adaptasi sama temen. 

   

Kalo orang baru semua? Pasti agak lama, karena orangnya belum deket 

juga K6 
Kemampuan 

interpersonal 

Subyek sulit 

beradaptasi dengan 

orang baru 

Owh gitu…masih malu – malu ya? Iya, ya kadang aku yang malu atau orangnya. Aku juga 

suka ngajak kenalan dulu kadang tapi kalo udah diem 

ya orangnya tak tinggal pergi, abis udah males, hehe 

   

Oiya dulu kan pernah dateng gereja 

kan?kog terus nda dateng lagi? 
Hla soale pada rame malahan kalo ke gereja kog, 

nda bisa fokus kalo mau berdoa sama Tuhan nda 

isa konsentrasi. Nda terlalu suka rame K2 Tertutup 

Subyek lebih 

memilih untuk 

menarik diri ketika 

berhubungan dengan 

Tuhan 

Senin, 20 April 2015 ; 17.32; Café di Semarang 

Hallo, sore..aku mau ngelanjutin 

wawancara yang kemarin 

ya..sebelumnya mau nanya ni, kira – 

kira kamu udah punya bayangan buat 

masa depan kamu? 

Kalo bayangan tentang masa depan udah ada 
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Kira – kira apa sih yang terlintas 

dibenak kamu tentang masa depan? 

Kalo masa depan, aku pengennya nanti kerja jadi 

apoteker, terus nanti kerjanya kalo pagi di rumah sakit 

sama kalo sore  di apotek – apotek.  

   

Apa sih yang kamu rasain kalo sedang 

membayangkan masa depan yang sudah 

kamu rencanain? 

Ya udah dipikirin tapi belum tau bisa tercapai apa nda. 

Rasanya pegen memiliki semua itu, malah tambah 

semangat dan buat jadi kayak motivasi 

K7 
Motivasi 

berprestasi 
 

Owh, tapi sempet ini nda merasa takut 

kalo nda tercapai misalnya?atau 

bagaimana? 

Ya ada, kalo nanti misalnya mau nglanjutin ke kuliah 

takutnya nanti kalo nda ada biaya    

Memang sudah ada rencana untuk lanjut 

kuliah? 

Iya, tapi mau kerja dulu    

Jadi kamu pengennya atau harapan 

kamu buat masa depanmu gimana? 

Harapannya…emmm…beneran bisa jadi apoteker. 

Bisa kuliah dan bisa bahagiain mama. 

K7 
Motivasi 

berprestasi 

subyek memiliki 

motivasi yang tinggi 

untuk berprestasi 

supaya bisa 

membahagiakan 

ibunya 

Kog pengen bahagiain mama kenapa 

ik? 

Ya kan soalnya dari kita pisah sama papa kan aku 

Cuma sama mama jadi ya pengen aja bahagiain mama, 

kan aku punyanya Cuma mama jadi pengennya 

bahagiain mama 

   

Pengen bahagiain mama gimana? Ya nanti misalnya aku beliin rumah apa aku bisa 

kuliah sendiri 

   

Ooo, oke…terus kamu suka 

berimajinasi nda? 

Suka tapi ngga terlalu    

Biasa aja?terus yang paling suka kamu 

imajinasiin apa? 

Biasanya besok kalo aku udah besar punya mobil, 

punya rumah sendiri, jadi orang sukses. 
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Paling sering bayangin tentang itu Iya, hahaha dari kecil sih. Pengen jadi apoteker    

Terus ni kamu lebih suka punya banyak 

temen atau sahabat? 

Kalau aku lebih suka banyak temen, iya banyak temen    

Kira – kira berapa banyak temen dan 

berapa sahabat yang kamu miliki? 

Kalo temen mungkin banyak ada 20 lebih, itu juga ada 

yang deket ada juga yang jauh tapi aku anggap temen. 

Kalo sahabat aku punya dua 

K2 Tertutup 

Subyek hanya 

memiliki sedikit 

teman dekat 

Kira – kira bisa diceritain nda gimana 

sih hubungan kamu sama temen- 

temenmu dan hubungan kamu sama 

sahabat – sahabatmu? 

Kalo sama temenku hubungannya baik – baik aja. Kita 

sering main bersama, ngobrol, ngerjain tugas bareng. 

Kalo sahabat biasanya kita sharing – sharing. Dia suka 

sharing tentang pacarnya dia, tugas, keseharian juga. 

   

Jadi, kamu lebih nyaman punya banyak 

temen dari pada punya banyak sahabat 

ya? 

Iya, kalo sahabat kan mungkin itu –itu doang, tapi kalo 

temen kan banyak dan isa berkomunikasi dengan 

banyak orang 

   

Oke, terus yang biasa kamu lakukan apa 

ketika berada dalam lingkungan yang 

baru? 

Biasanya aku malu – malu dulu, rasanya nda pengen 

kenalan dulu. Tapi kan kalo gitu biasanya orang juga 

males kenalan dulu sama kita, jadi aku biasanya ngajak 

kenalan dulu, ngajak ngomong ‘ra ketang sedikit – 

sedikit  

   

Nah, misalnya kan kamu serng ikut 

kegiatan gereja kan? 

Iya    

Nah, kalo ikut retret gitu kan itu 

lingkungan baru, temennya juga baru. 

Itu yang kamu lakuin juga gitu? 

Iya, kenalan dulu, terus ngomong – ngomong    

Kamu yang ngajak kenalan dulu atau 

nunggu diajak kenalan duluan? 

Kadang nunggu dulu, kalo dia nda mau ngajak kenalan 

ya aku yang ngajakin duluan. 

   

Lebih sering mana? Lebih seringnya kadang aku duluan yang ngajak 

ngomong 
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Terus, apa yang kamu rasakan ketika 

kamu ada diruangan gelap seorang diri? 
Takut, terus sedih, ce..mas… 

K4 Pencemas  

Oke, terus apa yang biasa kamu lakuin 

ketika kamu lagi punya masalah? 

Emmm, pertamanya aku mesti cerita sama mama, 

sharing sama mama, minta pendapat sama mama K1 Feminin 

Subyek selalu 

menceritakan kepada 

ibu ketika cemas 

Selalu kayak gitu? Iya, aku selalu cerita sama mama dulu    

Ooo, tapi selain itu ngga ada yang 

dilakuin? 

Emm, kalo gara – gara temen misalnya aku pasti juga 

cerita sama temen juga, sama temen sekamar kos. Kalo 

nda pasti juga nanti cerita sama mama.  

   

Kalo misalnya ini kan kamu jauh sama 

mama, jadi kan kamu sekolah di 

semarang kan nda isa selalu ngomong 

sama mama, terus gimana? 

Kalo itu mesti tiap hari aku mesti ngomong sama 

mama, nda ketang sms atau mama telepon atau 

aku telpon mama, kalo berangkat sekolah bilang 

mama, mau tidur juga bilang mama atau kalau 

mau pergi kemana gitu aku pasti bilang mama 

K1 Feminin 

Subyek selalu 

memberi kabar 

ketika melakukan 

aktivitas 

Apa yang kamu lakukan kalo kamu 

menghadapi konflik dengan orang lain? 

Kalo itu pasti pertamanya aku nangis dulu kenapa 

kog bisa terjadi, habis itu terus tak berani – beraniin 

cerita sama mama, sharing ke mama, minta 

pendapat ke mama juga. Terus kalo nda nanti 

cerita ke temen., temen kos. 

K4 

 

K 

Pencemas 

 

Kepribadian  

Subyek cenderung 

menangis ketika 

cemas 

Subyek belum 

mampu mngambil 

keputusan sendiri 

Owh, berarti kalo ada konflik juga 

cerita ke mama ya? 
Iya, pasti cerita ke mama 

K1 Feminin  

Oke, emm,nah cenderung cemas nda 

kalo menghadapi sesuatu? 

Kalo aku mesti cemas, takut, iya cemas sama takut. 
K4 Pencemas  

Pasti?jadi setiap kali menghadapi 

sesuatu selalu kayak gitu? 

Pasti 
   

Terus, apa yang biasa kamu lakukan Kalo aku lagi marah mesti mama jadi sasaran, jadi K3 Agresif  
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ketika kamu lagi marah? kalo aku marah sama orang lain mama mesti ikut 

tak marahin, terus orang lain juga pasti jadi 

sasaran juga. Orang yang ngga salah malah jadi 

ikut salah juga gara – gara tak marahin juga 

Jadi kalo kamu marah mesti ngomel – 

ngomel itu? 
Iya, kayak gitu misale orang lain tanya gitu malah 

tak omelin napa tanya – tanya gitu, tanya yang lain 

aja gitu apa gimana gitu kalo misalnya temen 

sekolah, seringnya orang lain  jadi sasaran. 

K3 Agresif  

Sering mara gitu? Ya sering, hehehe    

Oke, biasanya nih kalo kamu punya 

waktu luang, lagi nda ada kesibukan. 

Biasanya yang kamu lakuin apa? 

Kalo misalnya dikos biasanya cerita sama temen kos, 

ngerjain kerjaan yang belum tak kerjain, ngerjain 

tugas, cuci baju, cuci piring, bersih – bersih. Kalo 

dirumah biasanya bantu mama, kalo nda nanti ke 

gereja 

   

Kalo bener – bener nda ada kerjaan nih 

semua udah dikerjain, biasanya 

ngapain? 

Ngobrol sama temen kalo dikos, kalo dirumah 

ngobrol sama mama 
K6 

Kemampuan 

interpersonal 

Subyek membangun 

relasi dengan 

membuka topik 

pembicaraan 

Biasanya yang diobrolin apa? Pasti masalah pacar, kalo nda ya tugas sekolah, kalo 

nda nanti ngomongin orang, hehehehe kalo sama 

mama biasanya masalah sekolah, nanti mama cerita 

tentang kerjaannya atau keadaan dirumah 

   

Apa kamu suka membicarakan hal – hal 

baru dengan orang lain? 

Kalo itu mesti iya, misalnya sama mama mesti juga 

cerita kalo dapet nilai ulangan berapa, terus kalo ada 

temen jadian gitu ya mesti cerita 

   

Oke, terus suka selalu kasi kabar kalo 

berpergian 
Kalo itu mesti, pasti selalu kalo aku pergi 

kemanapun selalu kasi kabar sama mama 
K1 Feminin  
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Kalo kamu mau pergi keluar ni 

misalnya kayak gini juga pamit sama 

temen? 

Iya tadi aku juga pamit sama temen sekamar    

Sering kayak gitu? Iya sering, kalo pagi berangkat sekolah aku berangkat 

duluan ya pasti aku pamit mau berangkat dulu ya gitu 

   

Berarti wajib pamit ya?hehe Iyaa, wajib    

Oke, terus gimana sih cara kamu 

ngambil keputusan? 
Kalo ngambil keputusan mesti biasanya aku tanya 

dulu sama orang lain, misalnya kalo ngambil 

keputusan aku biasanya tanya dulu sama mama 

baiknya gimana 

K Kepribadian 

Subyek belum bisa 

mengambil 

keputusan sendiri 

Oke, jadi setiap kamu ambil keputusan 

selalu tanya orang lain dulu ya? 

Iya    

Oke, terus emm…kamu selalu konsisten 

nda sama keputusan yang kamu ambil 

Kalo itu pasti konsisten, aku selalu ngelakuin 

keputusan apa yang udah tak ambil. Nda mungkin nda 

tak lakuin 

   

Berarti sama ya kalo missal hari ini 

kamu ditanya jawabnya A, besok -  

besok kalo ditanya juga pasti kamu 

jawabnya A? 

Iya    

Ya, terus kamu orangnya lebih suka 

teori apa praktek? 

Kalo aku lebih suka praktek    

Contohnya? Resep, kalo belajar bikin resep kan kalo teori Cuma isa 

bayangin itu obatya gimana tapi kalo sambil praktek 

kan bisa mengetahui gimana caranya 

   

Kalo lagi belajar lebih suka teori apa 

praktek? 

Lebih suka teori    
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Kenapa? Kalo teori bisa dihafal dan pasti, kalo praktek nda bisa 

dipastiin besok nda tau gimana 

   

Kalo lebih luas, kehidupan sehari – hari 

lebih suka teori apa praktek? 

Kalo aku,, apa ya?emmm……aku lebih suka teori    

Kenapa? Kalo teori lebih paten aja daripada praktek yang ngga 

tau nanti keadaannya gimana 

   

Oke, emmm… terus kamu suka 

hitungan angka atau ketrampilan 

verbal? 

Kalo aku suka hitungan    

Kenapa? Lebih enak aja, soalnya kalo verbal aku nda pinter 

ngomong. Lebih mending aku ngerjain matematika 

daripada aku suru buat novel atau reading 

   

Kamu suka menganalisa sesuatu nda? Kalo menganalisa aku nda suka    

Terus kamu tipe orang yang fleksibel 

atau sistematis? 
Kalo aku tipe orang yang kalo aku udah punya 

rencana ya pokoknya besok aku harus itu K Kepribadian 

Subyek memiliki 

cara berpikir 

sistematis 

Dalam semua hal? Kalo itu, ya nda terlalu. Ya kalo misalnya besok aku 

harus itu ya pasti tak lakuin tapi kalo misalnya besok 

punya rencana dan belum tau jamnya ya fleksibel aja 

   

Lebih cenderung atau sering yang 

mana? 

Kalo aku lebih cenderung yang kalo aku punya 

rencana harus tak lakuin yang itu 

   

Eemm, terus apa yang kamu lakukan 

atau apa yang kamu rasakan ketika 

kamu ada dibangku sekolah 

Yang aku rasain seneng bisa belajar banyak hal, punya 

banyak temen, dapet guru yang baik – baik, dapet 

pengalaman baru. Soale kan aku sekolah di semarang 

jadine aku punya pengalaman baru nda kayak aku pas 

sekolah di purwodadi 
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Yang kamu lakuin dalam studimu apa? Maksude?    

Ya ketika kamu ada dibangku sekolah 

yang jadi motivasi atau passionmu 

untuk menjalani sekolah apa? 

Pokoknya aku sekolah harus lulus demi mama, 

soalnya kan mama udah bayar sekolah, udah kerja 

buat bayar sekolahku jadi aku harus lulus, 

lulusnya dengan nilai memuaskan. Terus kalo 

ulangan harus dapet nilai bagus, nda boleh remdidi 

K7 
Motivasi 

berprestasi 

Subyek termotivasi 

untuk berprestasi 

karena ingin 

menyenangkan 

ibunya 

Seringnya?hehe Puji Tuhan jarang remidi, hehe    

Berarti kamu punya motivasi yang 

tinggi ya untuk menyelesaikan studimu? 

Iya, buat mama    

Oke, kayaknya gitu dulu, terimakasih ya Iya, sama – sama    
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VERBATIM SUBYEK 2 

 

Rabu, 22 April 2015 ; 13.30 ; di Kos Subyek 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KETERANGAN 

Selamat siang Heem, selamat siang    

Untuk menindaklanjuti yang 

kemarin, kan saya minta tolong 

saudara untuk menjadi subyek 

atau responden saya, apakah 

saudara bersedia? 

Ya, saya bersedia 

   

Untuk menindaklanjuti 

mungkin saya akan tanya – 

tanya sebentar gitu ya..karna 

hari ini kita akan wawancara 

singkat da nada tes kepribadian 

gitu..hehe 

Heem 

   

Mungkin bisa diceritakan sejak 

kapan diasuh oleh single 

mother? 

Sejak kapan?emm, yang jelas pokok e tu papahku 

nda ada sejak aku umur satu tahun. Jadi ya sejak 

umur satu tahun itu sampai sekarang..ya berarti udah 

hampir 20 tahun ya.. 

L2 Kematian  

Subyek di asuh single 

mother karena ayahnya 

meninggal  

Wao, berarti udah sejak umur 1 

tahun ya 

Heem sejak 1 tahun 
   

Kalo boleh tau nda ada nya 

karena meninggalnya sakit 

atau? 

Sakit kayake waktu itu 

   

Terus sampe sekarang mama Mama belum, malah nda mau, heem nda mau    
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belum menikah lagi?  

 

Oo nda mau, kenapa? Kan mesti tak ojok–ojoki to kan banyak sales nek di 

toko tapi mesti ndeken nda mau…ya ampun 

ngurus anak–anak aja dah ribet apalagi ngurus 

rumah tangga lagi kan ya cuma buat temen hidup to 

nek kayak gitu,nda usah gitu…nek ngurusi kayak 

gitu kan, nek prinsipe mama tu males ribet gitu nek 

nikah lagi kan bukan cuma tentang aku sama 

pasanganku tapi kan tentang aku dan keluargaku 

nanti sama keluargane ndeken, nah mama ku wes 

males kayak gitu 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu menjalankan 

peran ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oooo  Makane nda usah    

Berarti focus ke pekerjaan 

sama anak ya? 

Heem  
   

Berapa bersaudara? Dua     

Sama kakak ya? Heem koko    

Owh oke koko, berarti dari 

kecil sama mama dua–dua ne 

ya? 

Iya 

   

Sama koko selisih berapa 

tahun? 

Tiga 
   

Owh, berarti waktu itu belum 

ada lima tahun juga ya koko? 

Belum, 4 tahun berarti 
   

Oo, tapi sama keluarga papa 

masih jalin relasi? 

Ya paling nek sincia masih telpon tantene papa jadi 

adike papa.. sama paling nek pas aku ke Surabaya ke 

rumahe mak pas ada saudara–saudarane nah itu baru 
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ketemu.. tapi nek sama saudara lain kan dah jauh to 

jadine ya jadine lebih deket sama saudarane mama 

 

Owh, tapi masih keep contac 

ya? 

Masih 
   

Oke, terus kalo boleh tau yang 

dirasakan apa ketika selama 20 

tahun ini dibesarkan hanya 

sama mama? 

Apa ya, paling misalkan ini sih ngrasakene jadi beda, 

misalkan oo kalo ada papa gini to, temenne tu kadang 

enak ya isa dianter jemput…nek sekarang sama 

mama kan ndilalah nek mamaku barangkat  anter 

jemput nda pernah, ndilalah sekolahku deket juga 

kan jadi dah dilatih mandiri dewe, berangkat dewe 

pulang dewe, ngangkot apa mbecak gitu 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

Pola asuh  

 

 

 

 

Ibunya menanamkan 

nilai dan prinsip dasar 

Tapi ada perasaan kecewa 

mungkin tau gimana? 

Kecewa tu yo bukan kecewa sih cuma tu ya kayak 

gelo gitu hlo sing lain punya tapi aku kok 

nda…tapi nek dibilang kelangan banget tu yon da 

soale kan aku di rumah ada koko ku dulu jadi 

masih sosok laki tu ada. Terus aku kan ndelalah 

serumah sama om ku kan jadi dari kecil deket terus 

jadi ya nda papa 

K5 

  

 

 

P4 

Emosional  

 

 

 

Figure Ayah  

 

 

 

 

 

Munculnya figure ayah 

pada diri subyek 

Hubungan dengan mama 

gimana? 

Ya fine–fine aja sih, apapun mesti cerita ke mama, 

kayak nek aku di semarang nek pas intens kuliah gitu 

tiap malem tu pasti telpon gitu 

K1 Feminin 

Subyek selalu 

menceritakan pada 

ibunya 

Tiap malem pasti telpon? Pasti, ya nda cuma aku tok sih koko ku pun di Jakarta 

juga pasti setidake dua hari sekali pasti telpon 

sama mama 

K1 

 

K4 

Feminin 

 

Kecemasan 

Selalu memberikan kabar 

 

Subyek merasa tidak 

nyaman bila tidak 

menelpon ibunya 
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Itu dari kamuya atau dari 

mama yang telpon? 

Nek mama kadang telpon, nek nda ya aku sms mama 

“ma telpon” ya sakjane aku sek sih kan soale nek nda 

mama ngirane aku sibuk to.. 

   

Terus kalo ada masalah apa 

gitu selalu cerita? 

Pasti, kalo misal ada temenku share apa ke aku 

gitu ya pasti cerita ke mamaku juga 
K1  Feminin  

Owh gitu? Ya kasarane kan aku diajaki curhat tapi aku nda 

isa ngasi solusi kan aku nanya mamaku 
K  Kepribadian 

Subyek sulit mengambil 

keputusan  

Terus kalo misalnya ambil 

keputusan  biasanya tanya 

sama mama atau minta 

pendapat? 

Tergantung, kalo aku harus ambil keputusan yang 

melibatkan orang tua ya aku mesti ngomong.. ya 

ujung–ujunge aku mesti ngomong sih..apa–apa 

keputusan kecilpun mesti aku ya nek dah ambil 

keputusan ya mesti tetep laporan sama mama 

K  Kepribadian  
Subyek sulit mengambil 

keputusan 

Owh… Hla tapi nek keputusan yang besar banget yang 

crusial banget ya aku nda berani ambil keputusan 

mesti konsultasi dulu 

K  Kepribadian  
Subyek sulit mengambil 

keputusan 

Oke berarti kalo keputusan – 

keputusan besar baru minta 

pendapat mama ya? 

Heem  

   

Itu dari kecil? Iya.. itu dari kecil    

Berarti sedikit banyak sering 

mengambil keputusan sendiri 

gitu ya? 

Heem 

   

Tapi tetep laporan Tetep lapor    

Pernah nda kejadian nek 

keputusan yang kamu ambil 

beda sama mama? 

Ya pernah 
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Terus kalo kayak gitu? Ya kan misale pacaran, kan aku udah pacaran 

terus bilang mama nah terus mama bilang nda, 

soale mama tu dah kenal keluarga ne maksud e 

tau silsilah keluargane itu hlo mama bilang kalo 

temen ndapapa karna mama ku jane nda masalah 

sama anake, tapi kalo buat ke depan no…yawes 

terus akhire putus sih, besoke langsung aku cerita 

bek pacarku terus langsung putus, meskipun balik 

lagi sempet backstreet ya tapi akhire tetep putus juga 

 

 

K 

 

 

 

 

Kepribadian 

 

 

 

 

Subyek tergantung 

dengan ibunya dalam 

menentukan sesuatu  

 

Berarti lebih ikut saran mama 

ya 

Ya soale nek tak pikir pikir nda ada salahe juga 
   

Sering beda pendapat? Beda pendapat sering banget    

Terus kalo beda pendapat gitu? Biasane kan kontake tetep aku, mama, koko kan.. nah 

jadi kadang aku lebih konsul tanya koko 

pertimbangane piye..nek misale sama aku bek koko 

kan aku lagi crash bek mama nah jadi nanti koko 

yang telpon mama, atau nek misale mama yang bener 

ya biasane koko yang nengahi. Kan aku bek mama 

sama tipe keras, nah nek marah tu ya bengok – 

bengok sak karepe terus tinggal pergi nanti nek 

dah lewat malem bobo ya besok pagine dah biasa 

lagi 

 

P3  

 

 

Adanya Proses 

Identifikasi  

Subyek melakukan 

perilaku yang sama 

dengan ibunya 

Nah waktu kecil ni, waktu 

stelah satu tahun samope gede 

kan sama mama to..nah kalo 

Kadang aku ngambil keputusan kan akhire ya sak 

karepku dewe to… cuma nanti nek akhire salah 

ya njuk  aku laporan sama mama jadinya ya aku 

K Kepribadian 
Subyek sulit mengambil 

keputusan 
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beda pendapat gitu, biasane 

ngikuti yang 

mana?keputusanmu sendiri apa 

ikut mama? 

ngikuti sarane mama ya ternyata bener..ya 

endinge balik lagi, kayak sing diomongke tu memang 

tepat gitu hlo soale kan sing ngerti karaktere anake to 

Kira – kira bisa diceritakan 

tentang dirimu? 

Ya aku tu sebenere nek dibilang ceria ya ceria Cuma 

kadang nek ditanya–tanya gini tu apa nek nda pas 

presentasi wes kadang tu nda napa–napa aku ngerti–

ngerti isa nangis dewe 

 

 

K5 

 

 

Emosional 
 

Owh gitu y? Heem    

Oo, tapi nda tau napa? Nda tau jadi selama ini aku tu merasa kayak orang 

yang depresi gitu apa piye gitu hlo..terus nek 

banyak orang, orang itu natap aku itu ngerasa 

nda nyaman sendiri jadi tu kayak mereka tu 

kayak menghakimi aku gitu hlo jadi isa langsung 

nangis, apa nek nda ada orang yang cerita bek 

aku ya aku isa langsung nangis dewe, gampang 

banget aku nek kon nangis 

K4 

 

K5 

Pencemas  

 

Emosional  

Subyek merasa cemas 

ketika ditatap orang lain, 

ketika cemas cenderung 

mudah emosional 

(menangis) 

Terus? Terus apa ya…nk sayang bek keluarga ya pasti, 

celelekan ya orange..yang jelas yang pasti dikenang 

banyak orang tu aku ributnya..banyak omong lah 

yang jelas 

K6 
Kemampuan 

interpersonal 

Subyek mampu 

memberikan ciri khas 

dirinya pada orang lain 

Emmm, kan kamu tadi cerita 

punya banyak temen?deket 

nda? 

Deket, ya kasarane aku nek ada apa-apa tentang 

keluarga pun aku cerita jadi malah kayak nda 

ada batasane…apapun aku bisa cerita 

K Kepribadian 
Subyek cukup terbuka 

dengan orang lain  

Ke semua temenmu atau hanya 

beberapa? 

Ya lebih banyak ke semua temenku…anggere 

maksude pas ada waktu sharing aku mesti 

sharing apa yang jadi pengalamanku sih 

K  Kepribadian  
Subyek cukup terbuka 

dengan orang lain 
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Jadi gampang cerita tentang 

apa yang dirasake ke orang 

gitu ya? 

Iya 

   

Kan tadi ngomong tentang 

suka nangis sendiri kan merasa 

diintimidasi atau merasa orang 

– orang menghakimi…itu 

waktu merasa kayk gitu itu 

perasaane gimana? Takut atau 

cemas atau apa? 

 

Ya kayak cemas, takut nek salah, ya kayak intine 

kayak orang yang disudutkan dan nda tau mau 

ngapain, aneh sendiri gitu hlo rasane K4  Pencemas  
Subyek merasa cemas 

dalam dirinya sendiri 

Padahal ya ndapapa? Ya ndapapa, padahal kayak presentasipun kan 

sakjane biasa to, kayak kamu ngomong…tapi ya nek 

kayak presentasi kecemasanku tinggi banget 

kayak ngerti-ngerti takut njuk langsung nangis… 

tapi nek di gereja gitu misalkan kan ya sering saksi 

gitu kan di depan anak- anak, padahal kan temenku 

Cuma mincing lah bar ini mesti kan nangis nda 

napa-napa hlo padahal aku ya tau-tau nangis 

dewe… 

K4 

 

 

 

 

K5 

Pencemas 

 

 

 

 

Emosional 

Subyek cenderung 

memiliki emosionalitas 

yang meningkat ketika 

merasa cemas  

 Oiya? Iya, makane tu aku tu ya kadang isa hah, hah, 

bingung dewe 
   

Padahal nda ngerti napa ya? Ya nda ngerti, wong cuma diguyoni gitu bar ni kan 

nangis wong biasane nda napa – napa nangis 

yawes gitu 
K5 Emosional 

Subyek cenderung 

menangis bila akan 

meluapkan emosi pada 

dirinya 

Itu hampir di semua 

kondisi?maksud e dimanapun 

Yo piye yo, nek ngomong gampang nangis ya aku 

gampang banget…nek aku ketemu orang bar terus 

 

K5  
Emosional 

Subyek mudah 

meluapkan emosinya 
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dan kapanpun ngga Cuma di 

tempat – tempat tertentu tok? 

ngece-ngece sing nda kayak biasane temenku ngece, 

nah tu yo rasane langsung nda banget, wes 

brambang dewe, mamaku kadang tau hlo 

 

Sek2, kalo yang kamu cerita 

tentang ini itu mamamu tau? 

Yang mana? 
   

Yang gampang nangis Ya tau    

Terus responnya gimana? Ya paling eh tadi me nangis to?ya paling gitu tok    

Itu sejak kapan? Kapan ya? SMP sih belum, SMA paling…    

Kelas? Duh nda tau ik, soale tu mungkin gini aku kan 

orange perasaan banget to jadi nek misalkan 

something sing nyentil aku ya aku mesti nangis, ya 

pokoke sejak aku masuk komisi remaja ini hlo kan 

aku nemu banyak temen sing seagama, seiman seng 

klop sama aku tapi gampang banget cerita 

ngeluapke semuane, nah mulai dari situ aku 

perasaane semakin meluap dan gampang banget 

nangis 

 

 

 

K1 

 

 

K5 

 

 

 

 

 

 

Feminin 

 

Emosional 

 

 

 

Subyek mudah 

meluapkan emosinya 

Kamu aktif pelayanan di gereja 

juga? 

Iya  
   

Ndek komisi pemuda 

remaja?sejak sma juga? 

Sejak SMP kelas 3 
   

Njuk nek ada waktu luang 

mesti ke gereja juga gitu? 

Ya nek udah skripsi gini kan banyak e di rumah, ya 

paling jaga toko, nek nda ya banyak e kegiatan 

gereja 

K Kepribadian  
Subyek melakukan 

banyak aktifitas spiritual  

Hampir tiap hari Kalo tiap hari ke gereja tapi kalo pagi kan doa 

pagi mesti ikut, ya paling seminggu tu kamis, 
K  Kepribadian 

Subyek melakukan 

banyak aktifitas spiritual 
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sabtu, minggu pasti, ya jumat paling kalo ada 

persekutuan pengen ikut ya ikut..tapi mesti ada 

aja kegiatan di gereja entah rapat apa piye gitu. 

Sering ya berarti? Sering banget, ya emang paling sering ke gereja, 

lebih banyak 
K Kepribadian 

Subyek melakukan 

banyak aktifitas spiritual 

Emang seneng?enjoy? Seneng banget, karena aku didukung mama juga, 

karna mamaku juga seneng aku di gereja, mama 

lebih seneng aku digereja seharian dari pada 

dolan – dolan nda jelas gitu hlo 

P Pola Asuh Dukungan dari orang tua 

Pertamane dipaksa apa emang 

mau sendiri? 

Pertamane tu ya koko yang ke gereja duluan, terus 

karna temen-temen tau aku adike koko jadi ya diajaki 

ke gereja..ya udah awale aku diikutke kepanitiaan 

terus bar itu ada regenerasi to jadi aku diikutke 

pengurus dan ikut panitia-panitia lagi ya udah 

ikut gitu sampe sekarang 

K Kepribadian 
Subyek melakukan 

banyak aktivitas spiritual 

Ada lagi mungkin yang mau 

diceritakan? 

Ya pokok e kalo kaitane kehilangan sosok ayah ya 

tu pasti karna 20 tahun ini aku tanpa papa, tapi 

untungnya aku diimbangi dengan kegiatan 

kerohanianku dan mengembangkan 

kerohanianku ya jadi kayak dibilang kehilangan 

total tu nda karna di agamaku kan sosok Tuhan 

tu bisa jadi siapapun, duh jadi nangis…ya 

meskipun aku kehilangan seorang ayah tapi 

Tuhan kan bisa jadi ayahku juga gitu hlo, aku 

masih merasa punya ayah..kan aku juga punya 

beberapa temen yang mendukung aku gitu kayak 

kakak rohaniku, kan isa jadi temen sharingku 

P4 

 

 

 

K 

 

 

P4 

 

 

 

P4 

Tidak ada figure 

ayah  

 

 

Kepribadian 

 

 

Pengganti figur 

ayah 

 

 

Figure ayah 

Subyek kehilanga figure 

ayah dan cenderung 

melakukan pelarian 

dengan menarik diri ke 

aktivitas spiritualital 

 

Subyek menganggap 

Tuhan sebagai pengganti 

figur ayah 

 

Subyek merasa cukup 

dekat dengan beberapa 
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sharing tentang kehidupanku juga, kan soale ada 

koko ku juga jadi nda terlalu kelangan…kan aku 

tinggal e sama om ku juga kan karna keluarga jadi 

kan dalam ngambil keputusan juga kan nek ada ayah 

kan keputusan di kepala keluarga nah kalo sekarang 

kan ada maslaah didiskusike bareng buat ambil 

keputusan jadi ya nda ribet banget sih. 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

Kepribadian 

 

 

orang yang bisa 

menggantikan peran ayah 

dalam hidupnya 

 

Subyek belum mampu 

mengambil keputusan 

sendiri 

Dulu deket nda sama papa? Ha ? deket ya nda tau sing jelas koko ku lah yang 

deket banget kan deen dah 4 tahun karena anak 

pertama, tapi nek aku itu yang jelas itu anak yang 

bener-bener dinanti gitu hlo kata ne keluarga-

keluargaku, soale kan deen pengen anak 

perempuan. Deen tu suka banget sama anak 

perempuan. Ya katane sampe pas aku bar lahir terus 

kan tindik to buat masang anting kan, ya itu papaku 

sing bawa. Mamaku nyariin aku kog nda ada, ngerti-

ngerti dah dibawa sama papa ke rumah sakit buat 

tindik, kayak gitu-gitu ik. Emang waktu kecil ya 

rasane kayak dinanti gitu hlo, tapi ya itu pas aku 

ulang tahun kan deket desember, 15 desember e 

itu  papahku nda ada itu ceritane gek balik ke 

tempat asale. Jadi aku di magelang sama 

mamaku, papahku di sidoarjo. Malah nda adane 

yawes di tempat asale deen. 

L Latar belakang 

Subyek cukup dekat 

dengan ayahnya ketika 

masih kecil  

Ooo, jadi dikubur disana ya? Iyaa     

Berarti kamu nda ngrasake ya 

sosok ayah gitu? 

Ya nda tau, cuma nek liatin foto ya tau. Tapi nek itu 

ya nda tau sama sekali 
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Terus dari segi emosional kira 

– kira menurutmu kamu 

gimana?cukup emosional 

nda?disatu sisi kayak tadi isa 

cerita tapi isa kadang – kadang 

nangis? 

Ya emosionale ya nda menentu, ya gitu kadang isa 

nda karuan, kan nek pas marah terus ngerti – 

ngerti kesenggol sekata aja ya mesti nek moodku 

elek ya langsung marah banget 
K5 Emosional 

Ketika subyek emosional 

cenderung hingga 

agrresif secara verbal 

Terus yang dilakuin apa kalo 

lagi marah gitu? 

Gimana ya, aku kan orange lebih ke verbal to, jadi ya 

bukane misuh juga sih cuma lebih yang ngonek- 

goneke gitu daripada diem, angger aku dah 

ngeluapke, ya itu makane nek pas rebut bek mama 

ya aku teriak-teriak entah nda peduli dimana wae 

aku tetep pede, nek semuane dah keluar ya teko 

tinggal pergi bar, gitu.. 

 

K3  

 

 

K5 

 

Agresif  

 

 

Emosional 

Subyek cenderung 

agresif secara verbal 

Itu nek marah bek satu orang 

ya satu orang itu apa ke semua 

orang gitu? 

Ya meng orang itu tok, ya nek kebawa e tergantung 

orang lain. Orang lain mengusik aku nda kasarane 

mengganggu ya misale pas ge capek terus aku ge 

jengkel bek satu orang ada sing nganggu ya aku 

tetep mencak-mencak lah. 

K3 Agresif 
Subyek cenderung 

agresif secara verbal 

Tapi nek dah bar ya bar ya? Ya heem angger aku dah ngeluarke unek-unek 

tentang orang itu semuane dah plong ya bar, terus 

deen meh ngapa ae ya sakarepe. Angger aku dah 

plong y awes bar kayak nda ada masalah lagi 

K6 
Kemampuan 

interpersonal 

Subyek memiliki 

kemampuan 

interpersonal yang 

kurang baik 

Dah biasa lagi? Iyoo    

Kamu nda an takut gelap? Kelo gelap di kamar sih sekarang dah nda, kalo di 

luar kamar sing nda biasa kayak aku tempati ya 

aku mesti wedi 

K4  Pencemas 

Subyek merasa cemas 

ketika keluar dari zona 

nyaman 

Dah nda?berarti dulu iya? Ya dulu kan karna tidure terang terus mulai SMA    
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jadi gelap kan ya pertama ne wedi dulu 

Selasa, 12 Mei 2015 ; 13.30 ; di Rumah Subyek 

Ya, selamat siang Selamat siang    

Oke, kita akan melanjutkan 

wawancara yang kemarin 

ya..beberapa minggu yang lalu kita 

mau ngobrol – ngobrol lagi 

Ya 

   

Gimana kabarnya? Kabarnya? ya baik-baik aja kayak gini, hehe    

Hehehe…lagi ada kesibukan apa? Kesibukannya kalo di rumah ya paling jaga 

toko, kegiatannya ya paling kegiatan gereja 

aja  

K Kepribadian 
Subyek melakukan 

banyak aktifitas spiritual 

Lagi banyak kegiatan gereja ya? Iya    

Emmm, mau tanya ni kira – kira apa 

sih yang terlintas di benak anda 

tentang masa depan? 

Masa depan?diringkeske lagi, maksudnya masa 

depan apa?    

Maksudnya kamu sudah punya 

bayangan belum tentang masa 

depanmu gimana, terus kalo 

ngomong masa depan yang terlintas 

apa? 

Angan-angane yang jelas terlintas saat ini 

tentang cita-cita ne? 

   

Iya heem Emm, nerusin toko .. ya udah ada keinginan 

buat nerusin toko. Kalo aku lulus S1 kan aku 

otomatis sarjana psikologi, nah aku pengen 

menerapkan ilmuku sek ke depan. Jadi yang 

selama ini tak bayangkan itu dari pagi sampe 

siang aku bisa kerja di sekolah nerapin ilmuku, 

terus dari sore-malem nah aku jaga toko.  
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Nah kalo yang lain nda ada? Hmm, apa ya? Intinya kalo masalah 

berkeluarga, aku sampe sekarang pingine dapet 

orang luar pulau 

   

Luar pulau? Kenapa ik? Terutama orang Sulawesi, ga tau tu kenapa dari 

dulu, kan dulu ada yang praktek di gereja, aku 

suka aja, karaktere itu juga lucu, apik gitu lo. 

Selama ini yang ku kenal sih gitu, tapi ga tau lo 

kalau yang lain. 

   

Kaya stage gereja gitu ya? Heem….heem…    

Jadi harapannya di masa depan bisa 

tetep nerapin ilmu dulu gitu ya? Baru 

bantuin mamah jaga toko? 

Heem heem 

   

Trus kalo keluarga juga pinginnya 

dapet orang luar pulau? 

Heem 
   

Kalau luar pulau gimana dong? Nah, kalau luar pulau kan otomatis aku mikire 

aku ikut to, nah aku fine kalo harus ikut ke 

sana, tapi aku tetep bisa jadi guru disana, paling 

ga entah berapa bulan sekali aku ke sini, soale 

toko juga bukan aku sendiri yang ngurusin, 

pasti kan tak pasrahke, selama ini juga kalo aku 

sama keluarga pergi, tokonya juga tak titipin 

mbakke. Soale mbakke juga uda dipercaya 

banget, buat ngurusin keuangane juga. 

   

Tetep mantau berarti? Hmm…heem     

Selanjutnya, apakah anda seorang Berimajinasi?seneng banget?    
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suka berimajinasi? 

Seneng banget? Heem seneng banget.    

Biasane hal-hal apa yang paling 

seneng di imajinasikan? 

Simple wis, misale nonton sinetron, aku tu isa 

bayangke kalo yang disitu itu aku,jadi misalkan 

itu kisahe sedih ya aku bisa ikutan nangis, 

aku isa bayangke aku diposisine itu, mboh, 

aku jadi kaya orang alay gitu jadine 

K5 Emosional 
Subyek mudah sekali 

terbawa dalam suasana  

Yang paling sering? Haa?    

Pas nonton sinetron tok apa kadang 

berimajinasi dewe? 

Jarang-jarang 
   

Suka  nonton ya? Iyaa, tapi kadang pas dengerke orang lain 

apa denger ceritane orang lain, njuk aku isa 
bayangke gini-gini, trus piye gitu, harus ada 

sing mancing sek nek nda ya biasa ae 

K5 Emosional  

Heem,lanjutnya anda suka punya 

banyak temen apa sahabat? 

Hmm, benyak temen apa sahabat ya? Kalau 

bisa ya banyak temen banyak sahabat, soale 

nek banyak temen tok, nanti cuma sekedar 

temen, ga ada yang akrab ya sama wae. 

K6 
Kemampuan 

Interpersonal 

Subyek memiliki 

kebutuhan untuk berelasi 

Hmmm, oke….brapa sih temen atau 

sahabat yang kamu punya? 

Nek sahabat sepuluh ada, nek temen ya 

banyak 
K6  

Kemampuan 

Interpersonal 

Subyek menjalin relasi 

dengan banyak orang 

Menurutmu bedanya temen sama 

sahabat? Bgaimu? 

Hlaa itu aku bingung soale aku orange 

masalahe orang nek anggep sahabat kan yang 

isa dibuat curhat, kalo temen kan ya having 

fun, tapi aku tu ga membatasi diri seperti itu 

wee, buat aku ngomong tentang masalah 

pribadi ku, soale aku seneng cerita, jadi tu ya 

aku bingung bedain mana yang temen mana 
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yang sahabat, ya kalo yang temen biasa ya 

ada sih, kalo temen yang sudah intens sama 

aku ya aku susah bedaine itu.  

K6  Kemampuan 

Interpersonal 

Subyek mudah bergaul 

dengan banyak orang 

oo…oke2..terus bisa diceritaain ga 

hubungan anda dengaan temen atau 

sahabat anda? 

Nek sahabat itu, ya pasti tu gini, sekarang kan 

dah pada kuliah, nah kan uda beda tempat to, 

nah kadang juga jarang komunikasi, soale kan 

juga uda pada sibuk masing-masing, nah tapi 

kalau pas ketemu ya semuane diceritain gitu lo, 

apa aja yang selama ini kurasa jadi bebanku 

yang pingin tak share ke temenku ya tak 

share ke buat mereka, ya kaya gitu sih. Ya 

kalo sekarang yang paling deket ya ada sih, 

maksude, hmm, ya beberapa temen itu 

sahabatku sendiri itu ku dapet dari kegiatan 

gereja, uda terjalin berapa tahun ya? Ya 

enam tahunan lebih lah. Karena awalnya dia 

itu jadi fasilitatorku, nah dari situ dia tu sudah 

nanggep aku kaya sahabat gitu lo. Dan setiap 

hari pun masih kontak gitu loo entah cuma say 

hai atau aku nyemangati deen tu pasti ada, ya 

pokoke tiap hari itu ada hal-hal yang isa kita 

sharingkan gitu lo.  

 

K 

 

 

 

 

 

K6 

 

 

 

 

 

Kepribadian  

 

 

 

 

 

Kemampuan 

Interpersonal 

 

 

 

Subyek mudah 

mengungkapkan isi 

hatinya kepada orang lain 

(terbuka) 

 

 

 

Kalo boleh tahu nih, kalo sharing tu 

biasanya paling sering tentang 

masalah apa? Tadi kan ngomong pas 

ada pergumulan juga kadang, nah itu 

byasanya tetang apa? 

Tergantung ya, hmm, biasane aku sering ada 

masalah keluarga,sama pelayanan sih, karena 

temen-temenku kebanyakan dari komunitas 

yang seiman gitu loo. Ya itu sih tentang 

masalah pelayanan sama keluarga paling itu. 
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Biasane tentang keluarga tentang 

apa? 

Kadang rumahku kan 2 keluarga otomatis 

kadang gesekan tu lo, nek pas gesekan tu aku 

biasane cerita ke temenku, kalo keluarga 

intiku jarang ada masalah beribet, paling 

masalah kecil, misal pas aku terlibat tu kalo 2 

keluarga itu. 

K1 

 

K  

 

 

  

Feminin  

 

Kepibadian  

 

 

 

Subyek cenderung 

terbuka untuk 

menceritakan sesuatu 

kepada orang lain 

 

Kalo keluarga inti jarang ya? Iya paling salah paham gitu tok sih, kaya 

kemarin  kokoku telpon mamaku terus salah 

paham, ya aku cuma bisa dengerke curhate 

kokoku. Paling cuma nanyain jelasin, biar 

mereka selesaiin sendiri, jadi aku cuma jadi 

kaya pelepas unek-unek gitu lo 

   

Kalo kaya gitu sering?? Hmm, enggak sih jarang.    

Tapi kalo misal ada msalah tetep 

kontak koko gitu?    

Heem, heem.. jadi dulu misal kaya masalah dua 

keluarga ini sih, dan itu sangat yang 

merasakan itu aku. Dulu yang dibahas dulu 

tentang masalah sodaraku, otomatis kan aku 

yang di sini aku ya merasa kadang kok ngene 

sih saudaraku, jadi ya aku yang kontak 

kokoku, misal dulu masalah motorku tu 

digadeke, nah itu aku shock ditelpon 

mamaku, mamaku ga brani langsung telpon 

kokoku, soale kan ga tau apa-apa, itu aku 

langsung pulang kos trus aku telpon kokoku 

soale kan itu nyangkut keluargaku.     
      

 

 

 

K1 

 

 

 

 

 

 

K1 

 

 

 

Feminin  

 

 

 

 

 

 

Feminin 

 

 

 

Subyek sangat perasa 

 

 

 

 

Ketika ada masalah 

subyek langsung 

menceritakan kepada 

kakaknya 
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Hmm, tapi kalo nyangkut hal-hal 

pribadi? Kalo ad masalah tetep 

sharing ke koko? 

Kalo hal pribadi. Misalkan apa ya? Jarang sih, 

apa ya? Kalo misal pelayanan sih aku jarang 

mau ganggu kokoku, soale kan setiap 

pelayanan pasti ada masalah, jadi ya ga semua 

tak critake sih, tak pilah-pilah, trus misal 

akau seneng sama sapa gitu,nah itu aku 

jarang cerita kokoku, aku kalo cari waktu 

susah juga, jarang kalo lewat telepon apa 

bbm, kalo bbm ya Cuma say hai, kalo cerita 

gitu biasane aku nunggu kokoku pulang. 

Kalo misal kokoku pulang kita quality time 

bareng sekedar makan, nah disitu kadang 

aku cerita.nah kaya kemaren pas kokoku 

pulang itu kita ke solo, nah itu aku bisa 

share sama deen tentang aku ge suka sama 

sapa, tentang pelayananku, kaya gitu-gitu 

K1 Feminin 

 

 

Ketika ada masalah 

subyek menceritakan 

pada kakaknya 

Hmmm,berarti lebih nyari quality 

time ya? 

Hoo, daripada ngganggu kokoku ge kerja gitu 

hloo jangan. 
   

Kalo sama mamah? Sama mamah? 

 

 

 

 

   

Mesti cerita? Kalo sama mamah setiap hari cerita sih, 

misal kaya sahabatku, bukan ember sih, 

misal sahabatku sharing, kok kaya gini ya 

mah?kaya sahabatku yang satu gereja ini 

K Kepribadian  
Subyek cukup dekat 

dengan ibunya 
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kan juga, mamaku uda kenal, sering ngobrol 

juga.jadi aku mesti cerita kok gini ya mah, 

entah kehidupanku, entah kehidupan 

keluargaku, kadang ya Cuma cerita hari ini 

ngapain wae?kegiatanku apa wae. 

Tapi itu sering ya?intens? Kadang gini pas di toko sambil ngapain, entah 

ngapa, kadang cerita masalah di toko, kadang 

cerita kaitane sam utang, ya kaya gitu-gitu 

   

Kalo tentang diri sendiri gitu? Kalo tentang diri sendiri? Ga sih, kalo misal 

mamaku ga tanya yang masalah pribadi, ya 

sekarang ge ngrasa sibuk di pelayanan, pasti 

aku cerita tentang itu, kebetulan kan aku ini 

jadi ketuanya jadi kan sebenrnya beban utama 

jadi ketua ada di mama sama koko, soale kan 

kalo nanti mereka ga setuju apa gmana, tapi sih 

mereka selalu mendukung, misal wis kaya 

tempat penginapan, buat survey. Ya aku 

cerita..mah tadi survey gini gini gini, trus 

kaya kemarin pihak sanane batalin, ya aku 

cerita, mah gini gini, hal terus piye? kaya 

gitu, ya besok survey lah 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

Kepribadian  

 

 

 

 

Kepribadian 

 

 

 

 

Subyek melakukan 

aktifitas spiritual  

 

 

 

Subyek belum dapat 

mengambil keputusan 

 

 

 

Oke, hal terus, biasane apa yang 

kamu lakukan kalau kamu berada di 

lingkungan yang bener-bener baru, 

misalnya dulu di magelang, terus 

pindah semarang, tiinggal di kos 

baru.. 

Kemarin biasane aku cuman, kalo di tempat 

baru, aku biasane lebih banyak diem dulu. 

Awal tu aku liat kanan kiri, liak sekitar tu 

kaya gimana. Tapi kalo di kos pertamane 

kaku sih, maksude kalo yg deket kan di kos 

dulu to, tapi ga terlalu takut juga di kos 

K2 

 

 

 

 

 

Tertutup 

 

 

 

 

 

Subyek membutuhkan 

waktu yang lama untuk 

beradaptasi di 

lingkungan yang baru 
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karena ini apa namane, di kos dulu kan dulu 

yang pake bekas kamar kosku ini kan temen 

gerejaku juga. Jadi dia yang ngenal-ngenalin 

aku sama temene yang di sana juga, jadi 

seenggake ya masih nyamanlah di sana. 

Sekalipun ya pertamane masih kaku, malu-

malu, tapi ya ga terlalu canggung  juga sih 

deket sama mereka, soale udah di kenalin 

gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jadi udah agak kenal ya? Heem,, kaya di kampus seenggaknya kan masi 

ada temen kaya arin, susan, kaya gitu, 

seenggake ketemu di kampus masih isa tak 

sapa gitu lo 

   

Temen dari SMA gitu ya? Heem heem    

Jadi kan tadi dikatakan, kalo masi 

baru kan emang lebih banyak diem 

gitu ya? Suka liat-liat gitu, setelah 

itu? 

Misalkan dulu kaya pertama kali di kampus 

gitu, apa tu sing pertama kali MOS itu, nah 

paling kan masih belum keliatan ramene to, 

masi diem gitu,terus abis itu coba kenalan dulu 

sama satu orang. Ya memberanikan diri dulu 

kenal sama satu orang, nek dah kenalan 

sama yang lain nek dah kan njuk ntar pas 

kuliah kan uda pernah kenal paling ga, kalo 

pas ada kelompok, nah di kelompok tu kenalan 

lagi sama kelompok ini, kalo ga tau kan 

kenalan sama kelompok yang lain. Wis kenalan 

K2 

 

Tertutup  

 

Subyek membuka dirinya 

secara perlahan-lahan 



 

149 

 

 

 

lagi, ternyata orang yang disini tu kaya gini 

gini gini. 

Emm,berarti biasanya kamu inisiatif 

untuk kenalan dengan satu orang 

dulu?paling ga punya satu kenalan 

dulu? 

Heem satu. 

   

Itu kamu nunggu orang itu ngampiri 

atau… 

Nda, jadi pas itu pas mau kenalan pas deen juga 

mau kenalan mbe aku 

 

   

Ooo Si vina si vina    

Okee, emm, ni balik ketika ini ya, 

balik ke awal tadi yang ngomong 

tentang kan tadi suka imajinasi, apa 

sih yang bkamu rasakan kalo sedang 

berimajinasi? 

Yang tak rasakan? Ya kalo misal yang tak 

bayangke rasane sedih ya aku ngrasake. 

Berarti nek aku di posisine dia aku kaya gitu 

ternyata kesedihane orang itu kaya gitu, 

malah mungkin yang dia rasain lebih dari 

yang aku rasain kaya gini loo 

K5 Emosional   

Eemmmm Kaya gitu. Nek deen seneng , oh ternyata kaya 

gini, tapi mungkin ya ga kaya gini, mungkin di 

atasku atau di bawahku. Kaya gitu sih. Aku nek 

imajinasi paling bayangke,,ohh…ternyata kaya 

gini tok gitu loo yang mereka rasakan. 

   

Berarti tergantung stimulusnya ya? Heem    

Kalo misal seneng tu gini  Heem    

Trus setelah itu berhenti sampek situ 

tok apa berrefleksi? 

Hmm..contohe gini, aku akhir-akhir ini emang 

ge seneng sama orang gerejaku yang emang 

deen,hmm, apa ya tadi orang luar pulau tadi. 

Nah aku sering bayangke kebetulan juga 
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sahabatku pacarnya juga salah satu orang yang 

praktek di gereja juga gitu loo sama kaya aku, 

tapi kalo dia udah pacaran sedngkan aku 

belum, nah kadang aku bayangke tu gini, sering 

berimajinasi sebentar lagi dia jadi pendeta, 

sedangkan aku sapa to. Njuk aku bayangke, 

liat juga kehidupane temenku, kadang uda ga 

mau mikirke gitu lo, tapi kadang tak bayangke 

lagi, trus aku malah bayangkene gini, 

merefleksi apa aku siap menjalani kaya gini ke 

depannya, misalkan nanti yang akan ditolak 

sama keluargane, kamu bukan hamba Tuhan 

juga kok. Trus apa nek ndak kaya kehidupan 

hamba Tuhan itu sibuk dengan pelayanan, 

harus mengalahkan hidupnya, kadang tu ya 

refleksi. Jadi aku tu kaya gitu. 
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K2  

 

 

 

 

Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertutup  

 

 

 

 

Subyek merasa tidak 

berharga 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek cenderung suka 

berefleksi 

Oke oke..ada lagi mungkin Hmm, nggak sih..    

Trus apa sih yang kamu rasakan 

ketika, misalnya kamu lagi ada di 

ruangan gelap dan itu kamu posisi 

sendrian? 

Ruang gelap? Kalo itu ruangan gelape masi 

baru ya mesti aku takut. Tapi kalo misalkan 

uda kaya di kamar dewean gitu gelap uda 

gapapa. 

   

Kalo baru biasane taku? Heem     

Tapi kalo udah biasa gapapa? Gapapa 
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Kalo misal itu baru dan kamu ngrasa 

takut gitu ya, trus apa yang kamu 

lakuin? Yang bakal kamu lakuin? 

Gelap, baru…biasane nek misal tiba-tiba gelap 

kaya mati lampu gitu biasane teriak nek ga ni 

apa? Trus misalkan nek nda ya paling nek pas 

pegang hp kalo ga yang  isa buat nerangin, ya 

tak pake buat nerangin 

   

Heeemm, oke-oke. Trus apa sih yang 

kamu lakukan kalo biasanya kamu 

lagi punya masalah? 

Punya masalah? Kalo masalahnya langsung 

ngena ke aku biasane aku cerita mbe 

temenku, tapi tu ujung-ujunge tetep nangis, 

kalo emang itu aku rasa ga nyaman banget 

nggo aku. Aku tetep cerita, tetep sharing 

maksude ke orang tua, ke mama, trus ya 

minta pendapat kokoku juga, trus ke 

sahabat-sahabatku, ya sama terakhir paling 

doa. 

K1 

 

 

K5 

Feminin 

 

 

Emosional 

Subyek mudah 

menceritakan 

kehidupannya kepada 

orang lain dan cenderung 

emosinal 

Lebih seringnya cerita ke temen 

atau? Yang duluan ya maksudnya. 

Kalo dapet masalah du;u cerita ke 

mamah dulu apa temen dulu apa 

koko dulu? 

Tergantung posisinya aku dimana dulu. Kalo 

aku di gereja ya aku dek’e mbe sapa dulu 

orang terdekatku, jadi aku cerita dulu, tapi 

kalo posisi di rumah aku biasane ke mamah, 

mah, mah kok gini? Entah meskipun itu 

nunggu berapa jam, tapi biasane aku tetep 

ke mama dulu, tergantung aku dimana dulu. 

K1 Feminin  

Berarti ke orang terdekat ya? Heem    

Tapi, pasti ujung-ujunge ke mamah 

juga? 

Heem heem 
   

Nah, trus apa yang kamu lakukan 

ketika mengalami konflik dengan 

orang lain? 

Konflik? Emm…biasane sih aku tetep cerita 

dulu ke orang lain, ke temen, eh sahabatku 

atau ke mamah, mah aku ada masalah kaya 

K1 

 

 

 

Feminin 
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gini aku kon piye? Tapi biasane aku tipe 

orang yang cenderung bukan orang yang 

berani buat langsung, misalkan masalah sam 

kamu terus aku langsung kamu kok gini to? 

Jarang sih aku ngomong kaya gitu langsung. 

Memebereskannya konfrontasi langsung 

sama orangnya tu jarang, soalnya aku kadang 

ngerasa duh ga enak, kaya gitu lo. Banyak rasa 

ga enaknya kaya gitu. Tapi kalo itu emang 

orang terdekat  aku berani kaya gitu, tapi kalo 

enggak ya meskipun sahabat aku tetep milih, 

liat ke karaktere juga sih, mana yang harus 

langsung mana yang aku harus jaga-jaga buat 

beresin, nek nda ya kadang kau lebih apa, kalo 

nyelesaain konflik sama temen ya udah gitu lo, 

aku tipe orang sing yawis tak nengke dulu. Nda 

mau sing ambil pusing lah. Kalo uda tenang, 

ketemu, baru cari waktu, ngobrol. 

 

K2 

 

 

Tertutup  

Oooh..berarti cari waktu baru 

ngobrol gitu? 

Heem.. 
   

Mau nanay nih, tadi kan pertama kali 

pasti cerita ke temen dulu atau ke 

mamah minta pendapat, nah itu 

selalu begitu atau? Maksudnya selalu 

minta pendapat atau ngaak? 

Nggak sih, kadang kalo emang masalah yang 

aku rasa isa ambil keputusan dewe ya tak 

ambil. Kaya misalnya, pas kaya apa namane? 

Emm…pas aku keilangan barang. Aku di 

tempat eman bingung, tapi, aku tetep 

telepon mamah, mah ni HPku ilang, barang-

barangku ilang, dah aku cuma ngomong 

 

 

 

K1 

 

 

 

 

 

 

Feminin 
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gitu, trus aku bilang ni piye, tapi kan 

mamah ga langsung memeberi masukan ni 

gini gini gini gitu enggak. Yawis telephone 

tak matiin, trus aku pergi dari situ, trus aku 

ngambil keputusan minta saudaraku ngenterin 

aku, trus aku ngomong gini gini gini, yang 

pertama itu karena di dompetku tu ada tikete 

temenku, buat pulang besok pagine itu harus 

tak print gtu lo, otomatis aku harus beli tiket 

lagi buat deen, terus aku ngatur lagi, gini gini 

gini, yaudah aku inisiatif dewe gitu lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oo0..heemm…nah kalo biasane kalo 

minta pendapat mamah atau 

oendapat temen tu yang kaya 

gimana”? 

Misalkan gini, di gereja gitu to aku sebagai 

ketua tu ga bisa mutusi dewe gitu hlo. 

Walaupun aku punya hak bebas buat mutusi a b 

c, tapi aku bukan tipe orang sing kaya gitu. 

Aku lebih suka sing kayak gitu, makane kalo 

ada konflik ada masalah apa gitu ya aku 

mesti Tanya ke temen-temen yang terlibat 

gitu lo. Pertimbangane ini apa kamu milih 

ini kenapa? Misale tadi masalah tempat ya, 

ada a sama b kok tadi sampe ribet banget 

solusine piye? Kamu lebih setuju yang mana 

to? Misalkan milih a kelebihane apa b 

apa?jadi aku lebih kaya gitu soale kan disini 

K Kepribadian 
Subyek sulit mengambil 

keputusan 
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ketuane ada 2 trus baru aku konsultasi ke 

deen, oh, ni lo tadi kau Tanya beberapa 

orang gini, nah enake piye ge sekarang 

diputusi bareng-bareng  

Heem,,okee-oke, kalo yang misale 

masalah pribadi?yang nyangkut 

kamu sendiri sama orang lain tu 

gimana? 

Ya nek penyelesaiane mesti ya kalo aku emang 

uda deket banget sama orang itu ya aku 

debat,tapi kalo akhirnya kau ngerasa orang itu 

yang lebih benar ya udah, tapi kalo enggak ya 

aku biasane heemm…misalkan selisih paham 

terus “ya nda to ni ngga gini lah, gini gini gini” 

maksude akan nyoba nyecer terus sampe di 

mana satu titik cari sapa pemenangnya.  

K5 Emosinal 

Subyek mudah terbawa 

emosi dan cenderung tidk 

ingin kalah 

Heemm..itu kalo sudah deket ya? Heem, kalo sama yang belum deket sih biasane 

akune manut. 
   

Manute dalam arti?? Misalkan apa ya? Misalkan kalo bukan temen 

deket kalo di gereja gitu misalkan ya tau itu 

sapa ya misalkan kepanitiaan gini aku bukan 

ketua tapi sebgai anggota. Yowis nek misalkan 

ada konflik gitu yawis kalo keputusane kaya 

gini yaudah, aku tipe orang yang pingin 

ngutarakke tapi aku ga bisa ngutarakke 

langsung.jadi aku cerita ke temnku, jadi 

biasane temenku yang yang nyampein. 

 

K2 

 

Tertutup 

 

 

 

Kalo misal temenmu nyampein gitu 

emang kamu pingine gitu, gitu?  

Heem, jadi piye ya sak cablak-cablake aku 

pingin ngomong, tapi emang kalo di rapat gitu-

gitu nggak tau kadang tu kaya kehilangan 

rasa beraniku buat aku ngomong gitu lo 

 

 

 

K2 

 

 

 

Tertutup  
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mending aku tanya dulu sama temenku, kan 

biasane duduke ya sama sahabat-sahabatku. 

Trus ngomong kan gini-gini, aku nda seneng 

ik yen ngene-ngene, nah terus temenku crita, 

nah gini gini gini . mungkin karena kalau sama 

sahabatku punya sudut pandang yang hampir 

sama, makane dia yang ngomong dengan 

carane dia yang lebih tegas, lebih lugas, lebih 

benar. Makane aku lebih seringe lewat deen. 

Tapi kalo emang ada suatu hal yang aku pernah 

mengalaminya ya aku bagi langsung ke 

temenku ya kamu gini aja, tapi kalo emang aku 

ga berani ambil resiko biasane aku Tanya 

temenku dulu, Tanya pendapate trus baru 

dia yang nyampeke, sama kan pemikirane nah 

dia yang ngomong dengan carane dia. 
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Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek sulit mengambil 

keputusan sendiri 

Tadi kan waktu kamu ngomong 

katane kalo kamu di depan orang 

gitu rasana radak kurang berani 

ngomong,itu emang sering kaya gitu 

atau situasi-situasi tertentu? 

Situasi tertentu, tergantung sih rapat sama 

siapa. Kalo misalkan aku rapatnya sama 

sesama komisi pemuda tok kadang aku masih 

ada canggunge, karena di atasku ada yang 

lebih tua dan deen lebih berkewenangan, 

jadi kan liat juga pengalaman-pengalaman 

sebelume itu kan aku juga deket sama orang 

itu jadi oh rasane ah wis, antara ilang 

kepercayaan dan males, ah ujung-ujunge ya 

gitu ok keputusan sing dia ambil, jadi oh ya 

udah manut aja. Kalu misal aku sama di 

K Kepribadian 

Subyek merasa kurang 

bisa percaya dengan 

orang lain 
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remaja sama adik-adik yang di remaja aku masi 

berani buat ngasi keputusan tapi tetep balik 

konteksnya, konteksnya kaya apa, tetep ngasi 

pendapatlah. Tapi kalo sama yang di atasku, 

misalnya aku rapat sama majelis kaya gitu ya 

aku milah-milah juga mana yang bisa aku 

utarakan dan enggak 

Berarti di situasi tertentu aj ya? Heem    

Emang karena canggung dang a enak 

karena range usia juga ya? 

Hoo  

 

 

 

 

   

Oke, heeemm… apakaha anda 

termasuk orang yang cemas ketika 

menghadapi sesuatu? 

Piye ya? Jadi misalkan “tek” aku dapet masalah 

apa kadang aku bukan tipe orang yang bisa 

berpikir tenang sek. Langsung “duh ini 

gimana ya ini gimana ya” kaya gitu. Jadi 

butuh beberapa saat buat nenangin dan kalo 

udah tenang ya udah gitu lo. Nek nda yo kaya 

pusing dewe gitu lo, kaya kilangan barang 

langsung bingung langsung telepon mamah, 

abis telepon mamah wis, mamah cuman “la 

terus piye?” trus tak matiin terus aku yowis 

sampet cemas otomatis ga isa mikir lagi gitu 

lo, maksude langsung mikir beli tiketlah buat 

temenku, ngurusi ini ini ini, padahal haruse 

masalah tiket kan bisa jadi kalo misalkan aku 

 

 

 

 

 

 

K4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencemas 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek cenderung cemas 

ketika berada dalam 

kondisi terancam dan 

tertekan kemudaian 

cenderung mudah 

emosional atau tidak bisa 

tenang 
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telepon ke pihak  KAInya apa piye gitu. Jadi 

nek aku ga langsung, jadi kalo temenku ndak 

ada duit aku pinjem dia dulu langsung aku beli, 

daripada temenku ga bisa pulang besoke, lebih 

baik aku gitu daripada aku ngurusi birokrasi 

terlalu panjang dan alhasil cuma nol, mending 

ga usah kaya gitu, tapi kadang temenku bener 

kamu “kamu napa kok langsung beli sek, ga 

coba telepon dulu, Tanya dulu kalo misal 

nyetak lagi gimana? Yaudah apa yang tak 

ambil mesti 

 

 

 

 

Apa yang terlintas langsung gitu ya? Hoo hoo    

Itu sering kaya gitu?  Kan tadi kamu 

ngomong kadang tu pas cemas panik, 

gitu terus langsung ambil tindakan 

atau memang diem dulu atau mikir 

dulu? 

Balik lagi tergantung situasi yang tak adepi 

kaya apa. Posisi yang kaya kemarin itu pas 

keilangan barang gitu karna ndilalah yang di 

tasku itu nda banyak barangku malah banyak 

barange temenku, pas kaya uang kepengurusan 

itu tak bawa aku pas di tasku dan jumlahe ga 

dikit, terus masalah apa tadi? Kaya tikete 

temenku itu kan buat pulang, itu kan hal krusial 

buat mereka to. Tapi yowis, nek misalkan 

nganu ya….piye ya? Kayak yo nek masalah-

masalah biasa kayak di gereja misalkan ada 

gini paling aku cuma “aduh ni kok kaya gini 

ya?” trus o yawislah gapapa. Trus nek masalah 

sing tak adepi masalah sing menyangkut orang 

lain juga nggak, kalo menyangkut orang lain 
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Pencemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek cendeurng panik 

ketika cemas 
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mesti aku lebih ngusahake punyae mereka sek 

daripada punyaku.  

Jadi pertama cemas dulu ya? Heem, maksude kaya serangan panik gitu. 

“ini piye ya?” “kok gini ya?” 
K4 Pencemas 

Subyek panik ketika 

cemas 

Oke, emm… terus apa sih yang biasa 

kamu lakukan pas lagi marah? 

Marah? Nek pas saking marahe cerita ke 

mamah saking jengkele, hmm… yowis, 

nangis, trus ujung-ujunge akhir-akhir ini 

mbalik kaya pas SMA kaya sing misuhlah kaya 

apa, tapi itu tergantung lingkungan juga yo nek 

pas sama temen gerejaku ya aku ga misuh kaya 

sing wo laa, tererereret, paling cuma “kok 

ngene sih?” gini gini gini, tapi kalo misalkan 

kalo pas sama sodaraku yang Surabaya gitu 

biasane ya aku ngomong woo la jancuk, gini 

gini gini, aku berani gitu dan itu ndak ada 

mamahku, sebenere itu tu kebiasaane uda lama 

tu uda ilang, cuman yang pasti aku ya itu sih 

kalo udah saking emosine mesti aku bakal 

nangis. Paling mentok mbe ngonek-ngonekke 

wong. 

K1 

 

 

 

 

K5 

Feminin 

 

 

 

 

Emosional  

 

Ngonek-ngonekke? Ngomel-ngomel 

gitu ya? 

Ya tapi nggak sing babi gitu yo nggak, paling 

cuma aseem piye to kii? Gitu  
 

 

 
 

Tapi yang pertamane mesti lebih 

sering nagis dulu ya? Terus nek dah 

kebangeten ge ngomel-ngomel ya? 

Heem..  

   

Biasane orang yang mbo omel-omel 

orang itu atau orang lian bisa jadi 

Orang itu sih, tapi kalo emang orang apa… 

kalo emang uda buntu dan terus ada orang 
K3 Agresif 

Subyek cenderung 

agresif secara verbal 
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sasaran? lain yang ngungkit atau nyenggol aku dan 

masi ga enak ya aku tanpa sengaja bisa 

nyengak orang itu. 

ketika emosi 

Tapi kalo mbe mamah, mbe 

sahabatgitu ngalmpiaske ga pernah? 

Yo nglampiaske tu yo pernah sih, maksude 

kalo misal di gereja aku masalah, terus 

pulang terus mamah Tanya apa sing masih 

nyenggol otomatis masi sing “opo to mah, 

gini gini gini”sakjane mamah mungkin mau 

tanya tapi pas posisiku gitu njuk malah salah 

paham, jadi terus sok muncul lagi. Tapi nek 

udah ohh yaweslah yawis. 

K5 

 

 

 

 

 

Emosional 

 

 

 

 

 

 

Eemm…boleh cerita ga biasanya 

kalo punya waktu luang ngapaian 

aja? 

Hmm? 

   

Biasane yang dilakuin apa kalo 

punya waktu luang? 

Waktu luang misalkan pas libur gitu, kalo ada  

temen-temen yang bisa diajak naik motor gitu 

dolan, motoran, seneng sih biasane motoran 

gitu. Kalo ga ya ke alam, kalo ga ya kadang 

cuma keliling kaya touring tok naik motor gitu 

seneng sih. Tapi kalo lebih seneng kalau ada 

waktu itu hangout sama temen-temen entah 

quality time sama temen-temen atau sama 

keluarga misalkan sama keluarga sih lebih 

sering pergi ke mana gitu terus makan. Kalo 

sama temen ya paling ngumpul paling cuma di 

gereja duduk-duduk, ngobrol, hahahihi gitu ya 

cerita-cerita tok gitu sih udah mengisi waktu 
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Feminin 
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luang sih   

Lebih seneng ngobrol ya? Heeh..     

Trus nah kalo tadi kan cerita lebih 

sering ngobrol..nah yang dibicarain 

itu selalu hal-hla yang baru atau  hal-

hal yang emang ya biasa? 

Yo sakjane biasa, misal nih, bbman sama 

sahabatku pelayanan nih,pasti pas ketemu ya ga 

sengaja ngomong “heh, yang kemarin itu lo 

di bbm giini gini gini. Tapi yawis. Misalkan 

kita ge jalan liat something ya kita ngobrol. 

Yang bisa di jadiin bahan ngobrol tapi kalo 

ga ya yang udah dibahas, dibahas lagi gitu 

lo. 

 

K1 Feminin  

Lebih seringnya yang mana? Seringnya? Paling ya mengulas-ulas yang… ya 

hamper sama sih biasane ngulas kaya 

kemarin bbm piye nih kita kamarin belum 

slesai, itu kan kemarin, terus kalo pagine 

ketemu dan aku uda nemuke something 

yang baru aku cerita, eh ini lo, kemarin 

malem aku gini-gini, jadi kalo ada yang 

baru aku nambahi, tapi kalo e nggak ya 

enggak. Tapi tetep mengulas tapi njuk ini 

kok ngene ya? Trus kedepane meh piye kaya 

gitu. 

K1 Feminin  

Ooo.. Tambahane kaya gitu tok sih paling     

Nah biasane kalo ngomomng gitu 

topic yang dibicarake seputar apa? 

Seputar pelayanan atau apa? 

Biasane kaya kabar sih, kabar. Misalnya dapet 

info apa, kaya kemarin sahabatku cerita eh, ni 

temen SMA mu nih udah ada yang nglairin. 

O gitu, terus njuk dibahas gitu. Ya paling 

K1  Feminin  
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sama kerjaan-kerjaan gitu lah, misalkan 

aku di toko, wah di toko sekarang ge angel-

angele cari duit. Gitu-gitu terus temenku ya 

cerita tentang kerjaan giitu-gitu. 

Hemmm.. nah kalo misal kamu mau 

pergi nih, kamu sering ga sih ngasi 

kabar? 

Ngomong gitu? 

   

Heem..pasti?? Pasti    

Biasane siapa orang yang paling 

sering dikabarin? 

Biasane sih mama, jadi kalo mau berangkatpun 

ya mesti ditanyai mamah, mau ke mana gitu? 

Mau ke sini gitu, nek nda ya sehari sebelume 

apa berapa hari sebelume uda ngomong, mah 

besok mau ke sini. mau ke semarang lagi 

apa piye, mata kuliahku dulu misale cuman 

hari apa tok gitu yowis ngomong besok mau 

ke semarang kuliah, tapi abis itu langsung 

pulang. Nek nda ya kadang kalo mau 

langsung apa nginep lagi ngomong juga 

nanti nginep nek nda nda pulang apa piye 

gitu. 
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Feminin 

 

Eeemm…jadi selalu ngabarin 

mamah ya? 

Hee 
   

Nah kalo dulu misale waktu masih 

kuliah, nek misale kamu pagi mau 

kuliah, atau nanti siang mau pergi ke 

mana, kalo gitu kamu sering ngabari 

ga? 

Enggak, enggak, soale kan kalo malem telpon, 

kasarane ngrangkum aku hari ini ngapain wae 
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oo…setiap malem mesti telpon 

mamah ya?? 
Heem,,kalo di semarang. Soale aku kadang 

kalo telepon tu juga buat sekedar ngisi 

kesibukanku tok. Nek pas di kos nda napa-

napa yawis kadang telepon. Tapi nek capek 

ya nda telepon. 

K1 Feminin  

Yaa.. terus tadi kan sempet 

nyinggung sedikit tentang cara kamu 

mengambil keputusan, biasane kan 

Tanya orang lain dulu, Tanya plus 

minusnya terus baru kamu 

memutuskan. Nah itu kamu lebih 

sering untuk dirimu sendiri ya, jadi 

kamu nanya orang lain untu 

pertimbangan aja trus kamu putusi 

sendiri apa memang kamu lebih 

seneng kalo keputusane tu diambil 

bersama misal sama mamah? 

Nek yang nyangkut masalah pribadiku aku 

nanya orang lain itu Cuma buat 

pertimbanganku tok. Buat pertimbangan 

aja buat ambil keputusan tapi kalo 

nyangkut aku, balik lagi kaya tadi, misal 

masalah kepanitiaan apa apa gitu akau Tanya 

mereka ya buat keputusan kita bersama gitu lo, 

pada akhirnya ya nanti njuk di voting. Aku 

Tanya tapi kan nati juga banyak-banyakan gitu 

lo, sapa sing paling banyak 

 

K 

 

 

 

 

 

 

Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

Subyek mencari 

pendapat orang lain 

dalam menghadapi 

masalahnya 

 

 

Kalo yang pribadi tadi berarti Cuma 

buat  pertimabnagn aja ya? 

 Iya, maksude Cuma buat masukan tok, buat 

bayangke oh kedepan berarti nek misalkan ini, 

ini-ini…gitu tok 

   

Heem heem.. itu termasuk sama 

mamah juga? 

Hee 
   

Juga buat pertimbangan? Heem…    

Nah, apakah kamu selalu konsisten 

dengan keputusan yang kamu mabil? 

Enggak    
   

Enggak? Enggaknya?  Misalkan aku udah memutuskan untuk A ya 

tapi balik lagi sih tergantung sama situasine. 
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Misalkan aku ambil keputusan A. tapi 

ternyata setelah cerita ke mamah, trus atau 

cerita ke siapapun ya, terus dapet 

pertimbangan lagi trus dah tekad nih waktu 

itu A, trus dapet gambaran lagi nih lo gini 

gini gini. Trus oh iya ya, setelah dapet 

pertimbangan lagi ternyata mending B, 

yowis sing B.  

 

K 

 

Kepribadian 

 

Subyek mencari 

pendapat orang lain 

dalam menghadapi 

masalahnya 

 

Emm.. terus akhire ngikutin sing B? Heem… 

 
   

Trus menurutmu kamu lebih suka 

teori apa lebih suka praktek?  

Teori apa praktek? Prakteknya sih  
   

Lebih suka praktek? Heem..    

Bisa dikasi contoh atau dijelasin? Hmmm… aku ga begitu suka yang banyak 

omong tapi ga ada buktinya. Misal di gereja, ku 

anggota terus ketuaku bilang kamu harus 

dateng doa, kamu harus bantu ini-ini, waktu 

ada dekor kamu bantu. Kalo aku liat orang itu 

ok bagus sih ngasi tau aku gitu. Tapi pada hari 

H aku kalo ga liat orang itu aku rasane 

langsung piye yo, ga sukalah orang-orang yang 

terlalu banyak teori tapi dia ga ngelakuin gitu 

   

Itu termasuk kamu suka menerapkan 

gitu juga? 

Heem..ya kasarane aku menuntun orang lain 

untuk melakukan ini dan waktu aku nuntut 

mereka aku ngasi teori ke mereka, tapi kalo aku 

ga nerapin ya aku sama aja dong..kaya gitu. 
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Hmm, terus kamu lebih suka 

hitungan angka yang kuantitatif atau 

lebih suka ketrampilan verbal  

Suka yang bahasa. 

   

Suka yang bahasa?? Heem..     

Hmmm…. Bisa dijelasin mungkin? 

Maksude kenapa kok suka bahasa? 

Ya karena dasare aku seneng ngomomng ya, 

jadi rasane nek hitungan yang menuntut 

ketelitian gitu kayane nggak aku banget.  

   

Heem…nah terus kamu orang yang 

seneng nganalisa sesuatu ga? 

Contone? Misalkan…. 
   

Misalkan ada satu kejadian terus 

kamu langsung berpikir 

ohhh…berarti it utu karna ini ini ini  

Kadang sih kalo emang pas kondisine ge 

tenang gitu yo kadang hooh ya ok ini gini ya ok 

ini gini  ya, kok bisa ada kejadian gini ya?  

   

Itu sering? Heem… kadang- kadang sih.    

Intensitasnya ga setiap masalah? Enggak-enggak     

Oke, menurut anda, anda seorang 

yang sistematis atau fleksibel?  

 Hmm, sebenernya dua-duanya sih diterapkan 

tapi kalo lebih yang mana tergantung sih, kalo 

misal itu berkaitan kaya dulu pas kuliah pasti 

sistematis, kasarane aku orange gini-gini tu 

harus runtut. Tapi klao buat kehidupanku sih 

aku lebih fleksibel. 

   

Kehisupanmu lebih fleksibel? Heem, tapi kalo dibilang fleksibel banget ya 

enggak. 
   

Hmmm… contohnya? Ya payee ya, soale aku juga nggak begitu suka 

yang terlalu fleksibel karena yang terlalu 

fleksibel tu menurutku kan terlalu nyantai gitu 

lo. Kaya misalkan, ya ini mbalik lagi di 

kepanitiaan ya. Aku liat temenku tu fleksibel 
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banget ini gini aja, terlalu mengalir gitu aku ga 

begitu suka. Tapi kalo emang dia menikmati 

setiap prosesnya ok. Dinikmati-dinikmati tapi 

bukane terus apa ya, ya terlalu santai banget ya 

nenggak., 

Misale hari ini nih, terus besok kamu 

uda da plan belum? 

Oh.. enggak-enggak. Kalo misalkan temenku 

janjian eh,besok rabu kita ke sini, yawis 

ndapapa, tapi nek misalkan kalo hari gini ga, 

harus sih besok aku harus gini-gini.   

   

Hmmm, lebih fleksibel ya? Heem, kalo buat yang gitu-gitu  aku fleksibel, 

tapi kalo buat tugas aku kudu sistematis. 
   

Hmm, ini kan uda kuliah uda mau 

selesai,  apa sih yang kamu rasakan 

yang kamu bayangkan tentang 

bangku nsekolah dari dulu sampai 

sekarnag? 

Yang aku rasain? 

   

Yang kamu rasain dan kamu lakukan 

dalam studi mu ntu ap? Melalui 

proses ini kan panjang nih uda 

bertahun-tahun.  

Hmmm, ya cara belajarku sih sing jelas. 

Berbeda kaya dari apa? SD, SMP, SMA itu tu 

kerasa gitu lo bedane. Yang SMP masi 

nyempeti waktu paling ga setengah jam buat 

baca-baca. SMA yang beda kadang kalo 

ngerjake tugas aja kadang pas di sekolah 

gitu lo. Nggarap PR tu isa di sekolah. Terus 

kalo kuliah yo bayangke apa? Kan uda 

tanggung jawabe ga diopyak-opyak guru lagi, 

yawis berarti balik ke aku lagi kaya aku kudu 

nerapke ini tu kapan. Jadi kaya kalo kuliah tu 

 

 

 

 

 

K7 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Berprestasi 
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aku ada kaya time table gitu lo, aku harus 

selesaiin tugas ini kapan, ini kapan, ini kapan. 

Kaya gitu. Jadi kalo kuliah kan hari ini ada 

besok ada besok ada, walaupun aku belum 

selesai total tapi paling enggak aku harus sudah 

selesaiin sampe di sini. 

Terus yang kamu rasain apa? Selama 

menenpuh pendidikan ini, sampe ini 

terakhir ya kuliah?  

Emm… kalo selama ini sekolah, aku seneng 

ketemu temen-temen tapi di satu sisi aku tu 

ada titik jenuhe, kaya ini tu skripsi, aku tu 

skripsi ya kaya, dulu sih liak orang ngomong 

piye to kok skripsi ga digarap-garap? Tapi 

setelah aku sampe di titik kini aku ngerasa 

ternyata aku mulai jenuh nih sama studiku. 

Dan aku buat lanjut lagi rasane masih aras-

arasen. Dan misalkan sekarang kalau lagi 

menikmati kegiatanku di gereja aku justru oh 

iya, aku menyisihkan itu untuk sementara gitu 

lo. Nek kuliah kan tanggung jawabe mbalik ke 

kita, tapi nek SMA aku meh ninggalke 

sekolahku sek kan ya ga bisa to?? Tapi kan 

kalo kuliah rasane ya itu lebih fleksibel dan 

kamune sendiri. Jadi yang bisa memutuskan tu 

lo. Mau lanjut apa berhenti apa disisishkan 

dulu.  
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Motivasi 

Berprestasi 

 

Subyek kurang memiliki 

motivasi berprestasi  

Nah tadi kamu bilang saat ini lagi 

berada di titik jenuh gitu ya tentang 

skripsi? Nah kira-kira apa sih yang 

Motivasi ku sih mamah. Maksude mamah. 

Mamah kan kasarane wis golek duit gini-

gini rekoso dan aku tau betapa sulite cari 

K7 
Motivasi 

berprestasi 

Subyek menjadikan 

ibunya dan kakanya 

sebagai motivasi untuk 
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bisa bikin motivasi kamu buat 

nyelesaiin skripsimu? 
duit. Ya itu yang jadi motivasiku lak kudune 

aku yo lak ndang ngebarke to..terus yang 

bikin kau ga berhenti mikir tentang 

skripsiku ya kokoku tok. Kadang Tanya piye 

skripsimu kok nggak digarap? Trus kan kokoku 

cerita kan ada satu titik di mana dia itu harus 

ngulang terus penelitian. Dulu kan dia di 

biologi di jamur-jamur gitu kan, nah terus dia 

tu harus ngulang-ngulang penelitian, nah dia tu 

ngomong kamu tu jangan sampe ngarasake 

sampe kaya yang aku alami. Kamu ketunda-

tunda kuliahmu ketunda selesai kuliahmu 

karena ya ini lo kamu mengalami hambatan di 

sini jangan dibuang-buang gitu kasarane.  

mencapai keberhasilan 

atau prestasi dalam 

hidupnya 

Hem, jadi yang kadi semnagt tetep 

mamah sam koko ya? 

Heem.. 
   

Tapi sering ga ngrasa gitu? Ngrasa piye maksude?    

Ngras nek pasa ngerjake skripsi 

“tek”oh iya mamah kaya gini ya  

Ya kadang  mikir, kok gini ya, pingin memulai 

tapi kadang dari akune sendiri. Ya aku tau 

mereka memotivasiku. Tapi aku memang 

belum mau begerak saat ini gitu lo. Aku 

ngak tau alesane apa tapi karena emang aku 

ga mau gitu lo, karna aku bayangke ne gini, 

aku menikmati setiap apa yang Tuhan kasih 

ke aku. Jadi kaya sekarang aku lagi dikasih 

pelayanan terus kasarane orang bilang 

pelayanan ya pelayanan tapi jangan kaya 

K7 
Motivasi 

Berprestasi  

Subyek kurang memiliki 

motivasi berprestasi 
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gitu juga gitu lo. Tapi entah kenapa aku 

kaya ngerasa emang ini tu beban yang berat 

yang harus aku bawa ya aku pingin 

nyelesain ini dulu. Dan entah kenapa ketika 

aku mencoba buat start tu aku rasane kaya 

dikasih tanggung jawab yang aku harus 

pegang gitu lo. Kaya pelayanan pelayanan 

pelayanan gitu selalu ada gitu lo. Kaya hari ini 

ja,  nanti sore diminta tolong buat ngurusin 

anak-anak di gereja. Terus minggu depan ada 

lagi minggu depan apa lagi gitu. Jadi tu ya ada 

ada aja. Jadi ya aku menikmati apa yang aku 

alami dulu. Tapi malah kalo aku memulai 

segala sesuatu kalo uda berada di titik jenuh ini 

ya dari aku sendiri yang mulai. Nda isa dari 

orang lain, mamahku pun mau ngomong kaya 

apa mau sampe kesel ya ga isa gitu lo. Ndak 

mempan buat aku, aku sadar itu kecuali aku 

udah nemuin satu titik dimana kau harus mulai 

ini. kaya gitu.  

Biasane kamu ngerasa kamu nemuke 

satiu titik itu ketika apa?  

Emm… apa ya? Nggak tau sih, kadang 

misalkan mengalami kejadian tertentu dan 

kasarane kaya tertampar sekali dengan hal 

itu dan aku ambil something oh ternyata 

gini to maksude, baru aku yang bisa untuk 

maju lagi gitu lo. Dari titik jatuhku kaya 

gini.  

K Kepribadian 
Subyek orang yang mau 

belajar dari pengalaman 
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Oke-oke,  emm…saya rasa sih cukup 

sampe segitu dulu, tapi kalo dirasa 

nanti ada yang kurang lagi, apakah 

bersedia dihubungi lagi? 

Heem.. ya gapapa hubungi lagi aja. Kalo 

emang butuh.  
   

Tapi ini so far uda cukup 

sih..makasih ya buat waktunya.. 

Oke sama-sama. 
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VERBATIM SUBYEK 3 

 

Rabu, 29 April 2015 ; 18.00 ; 

Mall di Jakarta 

 
   

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KETERANGAN 

Hallo MC, selamat sore. Nah, 

saat ini kita akan 

menindaklanjuti apa yang sudah 

kita perbincangkan beberapa 

waktu yang lalu mengenai skripsi 

saya, apakah saudara bersedia 

untuk menjadi subyek saya? 

Ya, saya bersedia 

   

Saudara bisa ceritakan mungkin 

tentang keluarga saudara? 

Oke, jadi saya anak ketiga dari tiga bersaudara, semuanya 

cowok dan saya anak terakhir. Saya tinggal sesuai dengan 

judul skripsi ya saya cuma tinggal sama mama saya aja, 

karena mama saya seorang single parent jadi sejak saya 

masih SD kelas 5 atau 6 gitu tapi sejak kecil saya tinggal 

sama mama, jadi berasa udah ngga punya papa. Emm, 

apa lagi ya…koko saya satu di Jakarta satu di Semarang dua-

dua nya cowok udah nikah, mama juga masih kerja, dan saya 

masih kuliah 

L3 
Ditinggal tanpa 

sebab 
 

Emm, bisa coba ceritakan 

tentang mama kamu? 

Mama saya sebenarnya sama kayak saya juga karena 

dibesarin dalam keluarga yang single parent ya cuma 

dibesarin sama mak saya dari sejak kecil sampai dewasa. 

Emm, mama saya itu kerjanya sebagai seorang makelar 
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rumah dan tanah dan so far udah bisa nyekolahin koko saya 

dan saya sampai sekarang. Mama saya orang yang seperti 

apa ya, ya bisa dibilang dia mengambil peran sebagai 

kepala keluarga juga kan karena dia sebagai single 

parent, dia orang yang sangat-sangat mandiri 

independent gitu karena dia berprinsip sejak kecil kalo 

bisa sendiri ngapain minta bantuan orang lain gitu. Apa 

lagi ya?emm, ya kira-kira kayak gitu lah 

 

 

 

P1 

 

 

 

Ibu menjalankan 

peran ganda  

Kalo hubunganmu sama mama 

gimana? 

Deket banget si, bisa diomong saat ini so far yang paling 

deket sih saya karna emang koko saya semua udah nikah. 

Tapi dari dulunya pun aku emang lebih deket sama mama 

daripada sama papa 

   

Diantara kalian bertiga yang 

paling deket sama mama? 

Kalo saat ini saya 
   

Kalo sebelum-sebelumnya? Ya kalo sebelum-sebelumnya sih menurutku sama ya kayak 

gitu, koko ku yang pertama yang deket, kalo yang kedua dia 

emang lebih bebas gitu jadi lebih sering ngga terlalu 

deketlah sama mama 

   

Bisa diceritain ngga sedeket apa 

hubunganmu sama mama? 

Dekete tu..emm.. temen-temen saya sih suka bilang kalo 

saya lagi ngobrol sama mama ngga ngerti kalo itu mama 

saya karena mama saya kalo ngomong pake bahasa jawa 

ngoko dan ya kayak ngobrol-ngobrol sekedar ngobrol itu 

bisa aja dan suka bercanda-bercanda juga. Hubungan yang 

santai dan ngga hubungan yang formal antara anak dan 

orang tua itu ndak karena dari kecil di didik sama orang tua 

tu apa ya santai gitu hlo dan mama saya ya tipe yang sangat-

sanagat santai, ya mungkin yang membuat saya deket ya 
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faktor itu juga karena mama saya juga orang yang sangat 

mengerti anak muda, menurut saya sih gitu. Di kantornya 

pun juga kayak gitu, lebih banyak deketnya sama anak 

muda, rata- rata pekerja yang masih muda gitu 

Berarti kamu sering cerita-cerita 

sama mama? 

Termasuk sering sih 
   

Selalu atau sering? Ya untuk beberapa hal emang ngga saya ceritain, ngga 

semua hal saya ceritain sama mama cuma sebagian besar 

saya ceritain sih. Kayak di kuliah ada masalah apa, kayak 

gitu saya pasti tetep cerita sama mama. 

K1  Feminin  

Ooo, oke… kalo boleh tau sorry 

sebagian kecil yang ngga kamu 

ceritain itu yang menurutmu 

emang ngga penting atau privasi? 

Emmm, kadang memang ada yang menurutku ngga penting-

penting banget sih ya ngga tak ceritain, kecuali memang lagi 

ngobrol ringan dan kadang-kadang aku ceritain, cuman, 

kalo yang aku simpen sendiri kadang itu memang hal 

yang belum pasti aku mau ceritakan, misal kayak di 

kuliah kemarin saya ada rencana mau masuk kerja kayak 

gitu, saya lebih suka cerita ke mama ketika emang udah 

deket-deket ada kepastian. Jadi ngga mau dari awal saat 

bener-bener masih nol, masih bener-bener masih awal saya 

ngga mau cerita. Saya juga sama orang lain begitu, saya 

ngga mau kalo masih dari awal, masih berencana masih nol, 

saya ngga pernah mau ngomong 

K1 

 

 

 

 

 

 

 

Feminin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ooo, tapi kalo itu udah pasti 

kamu pasti cerita? 

Oo, pasti…terus yang ngga saya ceritain mungkin lebih ke 

arah kayak, emmm… privasi saya, kayak saya suka sama 

siapa kayak gitu ngga saya ceritain langsung kayak gitu. 

Biasanya ketika memang sudah ada progress, sudah ada 

kejelasan baru aku ngomong kayak gitu 

K1 Feminin   
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Tapi pasti ngomong endingnya? Ee, ya. Pasti selalu ngomong endingnya    

Kalo udah ada progress berarti 

ya? 

Heem  
   

Oke, terus kan ni ceritanya mama 

masih di semarang dan kamu di 

Jakarta. Kan jauh tu, itu masih 

sedeket dulu nda? Misalnya 

waktu sma kan kamu masih 

tinggal serumah, tiap hari isa 

cerita. Nah kalo ini kan 

kodisinya bedalah, nah itu masih 

sama nda? 

Emmmm, so far sih aku selalu berusaha apa ya dalam 

seminggu minimal dua kali atau tiga kali pasti telepon 

mama dan mama saya bisa chating juga via bbm 

ataupun whatsapp jadi kalo butuh apa biasanya kita 

ngobrolnya langsung via whatsapp atau bbm daripada 

telpon-telpon karena kadang mama saya juga sibuk, lebih 

enak pake whatsapp gitu, karena emang lebih simple aja 

gitu. Jadi, kalo untuk masalah deketnya sih setiap hari 

hampir selalu kontak chatting entah itu chating untuk 

hal-hal yang simple kayak gitu kalo untuk yang telpon ya 

seminggu dua sampe tiga kali lah, hla kalo itu pasti 

cerita – cerita paling satu setengah jam an lah. Biasa 

malem kalo kayak gitu, karna mama saya kan juga kalo 

pulang kerja habis ada project gitu kan biasa sampe malem  

K1 

 

 

 

Feminin 

 

 

 

 

Kalo chatting setiap hari? Hampir setiap hari, kecuali emang bener-bener lagi ujian 

kuliah emang bener-bener sibuk,emm..mama juga ada 

project ya jadi nda selalu tiap hari bisa kayak gitu 

   

Ooo, tapi kalo pas emang bener – 

bener luang pasti kayak gitu ya? 

Heem, ya biasa kayak gitu sih 
   

Biasa yang diobrolin juga dari 

hal – hal santai sampai yang 

serius? 

Heem, biasa kayak gitu, ya semuanya 

   

Oke, selanjutnya dalam hal 

mengambil keputusan biasanya 

Emm, tergantung sih kalo misalkan keputusannya kayak 

baru pertama kali kayak apa namanya kemarin eemm yang 
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kamu lebih suka nanya mama 

atau kamu ambil keputusan 

sendiri? 

mau ngelamar kerja itu kan mau dilanjutin apa nda nya 

beratnya gimana apakah saya mau lanjut apa ngga kayak 

gitu kadang saya tanya sama mama, karna emang saya 

masih super –super awam kan kayak gitu. Masih bener – 

bener ngga ngerti, nah itu saya pasti minta bantuan mama 

saya untuk keputusan, cuman biasanya berakhir dengan 

yaudah itu kan keputusanmu, ya pokoke kamu mau ngapain 

itu terserah kamu, kalo pendapat mama kayak gini, karna 

emang dari kecil saya dididik mama untuk bisa mutusin 

untuk diri saya sendiri kayak gitu hlo 

 

 

 

K 

 

 

 

Kepribadian 

 

 

 

Subyek kurang mampu 

memtusukan sendiri  

Emm, tapi pernah nda ini dari 

dulu ya bukan Cuma waktu ini 

tok. Sering kamu punya pendapat 

A, tapi menurut mama mu sih 

baike B. sering ngga beda 

pendapat kayak gitu? Missal 

sampe crash gitu? 

Emm, jarang sih cuma biasanya kalo emang ada 

perbedaan pendapat gitu yang apa ya cukup gede gitu 

aku sih biasane menghindari untuk crash, sampe 

bertengkar kayak gitu ngga bisa sih karna emang dari kecil 

tinggal sama orang tuanya cuma mama saya ya saya terbiasa 

untuk ngga sampe hubungan saya sama mama tu  jadi jelek 

lah intine, ya kayak gitu 
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Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek kurang suka 

menghadapi masalah 

 

 

 

 

 

Owh, berarti kamu memilih 

untuk menghindari?dengan cara? 

Dengan cara ya saya kayak gini, sekali waktu pernah lah 

saya punya perbedaan prinsip tapi akhirnya saya dalam tanda 

petik ngalah ya sama mama, karna menurut saya toh nda 

ada salahnya juga ngikutin sesuai dengan pemikiran 

mama saya kayak gitu. 

 

 

K 

 

 

Kepribadian 

 

 

 

Subyek kurang mampu 

mengambil keputusan 
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Oke, jadi kalo boleh saya 

simpulkan ketika terjadi 

perbedaan pendapat kamu 

dengan mama kamu akan 

cenderung mengalah untuk 

menghindari konflik dengan 

mama, begitu? 

Heem, terutama untuk hal-hal yang besar 

   

Untuk hal – hal yang kecil kamu 

juga ikut mama atau sesuai 

dengan inginmu? 

Kalo untuk hal kecil, kalo hal yang sederhana karna 

mama saya juga oke-oke saja kalo saya ambil keputusan 

sendiri juga jadi ya nda ada masalah saya ngambil 

pemikiran saya sendiri 

K Kepribadian 

Walaupun subyek yang 

mengambil keputusan 

tetapi sudah ada 

persetujuan dari ibunya  

Kalo tadi dalam hal – hal besar 

kamu mengikuti kata mama itu 

kamu jalaninnya dengan nyaman 

atau terpaksa? 

Emm, apa ya…. Ada sih satu hal yang cukup besar dan 

ketika kayak gitu aku awalnya pasti mikirlah, ya cuma udah 

terlanjur dijalani ya udah oke-oke aja kaya gitu hlo.  
   

Tapi so far nda masalah ya? Nda masalah sih    

Apa sih yang kamu takutin dalam 

hidupmu? 

Yang aku takutin?ketakutan ya?ketakutan banyak sih… 
K4 Pencemas   

Owh, banyak?hehehe Bukan banyak juga sih, maksudnya kayak, ketakutan dalam 

hal, misalnya takut ngecewain, takut ngecewain mama 

saya itu saya takut. Karena emang apa ya, sekali waktu 

saya pernah eemm waktu itu saya nda ikut ujian kayak 

gitu karna saya salah jam kayak gitu, saya merasa dalam 

diri saya bahwa saya ngecewain mama saya kayak gitu 

dan itu bener-bener buat saya apa ya brokedown gitu 

buat saya. Habis itu saya langsung telpon mama saya 

nda ikut ujian kayak gini kayak gini gitu terus ya kayak 
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Subyek merasa cemas 

ketika mengecewakan 

ibunya 
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gitu. Kalo takut untuk hal lain apa ya, emmm……. (diem 

beberapa saat) saya sebenarnya cukup takut, emmm kayak 

gini sih, sebenarnya saya ngga mau kalo dipandang rendah 

oleh orang lain kayak gitu. Eemmm, takut. Ya nda 

bukannya takut cuma kayak ngga mau aja dipandang 

rendah sama orang lain kayak gitu, karna itu saya biasa 

kalo di depan orang saya lebih nunjukkin (kecuali ke 

orang yang udah deket) saya biasanya nunjukkin ya kalo 

I’m strong kayak gitu. Saya oke aja meskipun kondisi 

saya kayak gini. 
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Subyek selalu menutupi 

kecemasannya didepan 

orang lain  

Itu emang dari dulu kayak gitu 

atau emang punya pengalaman 

yang membuat akhirnya seperti 

itu?misalnya dulu pernah 

direndahkan orang? 

Ya, nda sih. Dari kecil kayak gitu, saya kalo dilihat orang itu 

orangnya sangat terbuka karna saya hampir sama semua 

orang saya cerita kog saya tinggal dalam kondisi yang 

single parent tapi that’s okay kog. Nah dari situ ya mungkin 

aku ketika ada masalah ya emang kui masalah buat aku 

cuma oke kog gitu hlo, itu hampir dari kecil aku kayak gitu 

K1 Feminin  

Itu didepan orang kamu berusaha 

menunjukkan seperti itu, tapi 

aslinnya? 

Kalo aslinya sih ngga selalu oke, cuma sebagian besar sih 

ya oke. Misalnya kayak hal tadi orang tua saya single 

parent gitu saya oke di depan dan di belakang, tapi 

aslinya kadang ngga selalu 

K Kepribadian 

Subyek berusaha 

menutupi 

kecemasannya 

Apa yang menyebabkan ngga 

selalu? 

Apa ya, ya kadang ketika saya sedang ada masalah di 

depan orang, saya ngomongnya untuk orang-orang yang 

apa yang nda deket ya saya bilang nda ada masalah 

cuma saya nda mau aja terlihat lemah di depan mereka 

dan kadang juga saya nda mau nunjukkin sisi lemah 

saya kayak gitu sih. Kalo sama temen-temen deket saya 

pasti ngomong kog kalo saya lagi ada masalah 

K Kepribadian 

Subyek berusaha 

menutupi 

kelemahannya didepan 

orang lain 
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Selalu? Heem    

Punya banyak temen deket to? Nda sih kalo dibandingin sama jumlah orang yang saya 

kenal termasuknya ngga banyak-banyak banget sih. 
Cukuplah. Lumayan. 

K6 
Kemampuan 

Interpersonal 
 

Itu berlaku sama mama mu juga 

yang kamu bilang I’m fine ketika 

punya masalah? 

Terkadang sih 

   

Seringnya? Seringnya….emm apa ya, masalahnya apa ya kalo emang 

kadang misalnya kayak kegalauan saya sendiri kayak gitu 

ngga selalu saya nunjukkin ke mama bahwa saya lagi 

ada masalah.  

K2 Tertutup  

Kenpa? Kenapa ya, karena buat aku kadang ada beberapa hal kadang 

itu menjadi permasalahan di otakku dan pemikiranku sendiri. 

Itu untuk porsi saya sendiri bukan untuk orang lain kayak 

gitu. 

   

Oke, kamu bisa cerita ngga 

tentang papa kamu? 

Okee, kalo sekarang sih saya udah lupa mukanya kayak apa, 

udah nda pernah kontak lagi yang saya tau dia sih masih 

tinggal di semarang dan udah nikah lagi bahkan saya tau 

rumahnya di daerah mana, cuma emang udah ngga pernah 

kontak aja sama dia. Waktu kecil yang saya inget sih papa 

saya adalah orang yang sangat-sangat super lebay, suka 

semaunya sendiri. Misalnya kayak tanya sama anaknya mau 

makan apa, aku bilang apa koko bilang apa tapi berakhir 

dengan pilihan yang dia pengen, ngga pernah ngga, pasti itu. 

Orangnya sangat suka nglempar tanggung jawab kayak gitu, 

jadi biasa ketika ada masalah dia males kerjain ya di lempar 

ke mama, biasa mama yang ngadepin kayak gitu. Jadi 
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pernah dulu kan ada dedline lukisan karena papa saya 

pelukis gitu kan, nah kalo belum selesai mama saya tuh yang 

disuru maju. Tapi, papa saya adalah orang yang super pinter 

buat boongin orang gitu. Dia bisa berkali-kali lepas dari 

hutang karna boongin orang kayak gitu hlo. Saya sih 

kenanya disitu. Tapi kalo sama koko termasuk orang tua 

yang main fisik. Apa ya, koko saya pernah ditampar 

gitu, dijedukin bahasa indonesianya apa ya dibenturin 

kepalanya bangsa di tembok gitu juga pernah. 
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Latar belakang 

 

 

 

Subyek memiliki 

penilaian yang buruk 

tentang ayahnya 

Kalo ke mama? Kalo ke mama nah eemm, kebiasaan orang tua saya atau 

ngga tau itu karna mama yang boongin juga cuma kalo 

mereka bertengkar sih seinget saya yang bertengkar banget 

parahnya ngga pernah di depan saya.  

   

Kalo yang pernah liat? Kalo yang pernah liat sih ya so far bener-bener berantem 

yang teriak-teriak gitu, cuma ngga pernah main fisik sih 

kayak gitu ngga. So far yang saya tau ngga. Terus apa ya 

papa saya adalah orang yang suka lepas tanggung jawab, 

karna harusnya sampai sekarang papa saya kan wajib ngasi 

saya uang, apa ya karna udah dari keputusan pengadilan 

kayak gitu dan nda pernah kayak gitu 

   

Sampe sekarang? Nda pernah kayak gitu    

Berarti sampe sekarang kamu 

kuliah di Jakarta papamu juga 

nda ngerti? 

Nda, bahkan saya ngga tau papa saya tau apa nda saya kuliah 

di Jakarta kayak gitu    

Oo, terus kalo hubunganmu sama 

papa kan jelas nda deket, emang 

nda ada hubungan baik gitu? 

Ngga ada, emang ngga pernah kontak juga 
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Emm, perasaanmu ke papamu 

sampe hari ini kayak gimana?  

Bisa diceritain ngga? 

Emmm, diceritain ya..emm..apa sih ya dulunya waktu saya 

lihat papa saya ngga pernah berpikir bahwa koe tu 

orang yang nyebabke aku jadi kayak gini, maksude tu 

buat masalah nda pernah sampe segitunya gitu hlo. 

Maksudnya ketika aku liat papa saya ya ya ya  tu orang 

cuma bisa buat masalah aja cuma ya nda sampe benci 

atau apa kayak gitu ya ndak cuma ya perasaan jengkel 

itu ada, cuma ya sekarang saya udah lebih kayak apa ya 

saya udah maafin papa saya dari sekitaran umur SMP-

SMA lah, cuma saya menentukan keputusan untuk nda 

mau kontak dengan dia, karna buat saya ketika harus 

ngontak sama halnya dengan buat masalah baru lagi. 

Kalo orang biasa bilang oo berarti kamu nda mau ngorek 

luka lama gitu, kalo buat saya sih nda gitu juga tapi saya 

memang lebih milih stayout dari masalah ini daripada 

saya kontak papa tapi kena masalah baru, saya mending 

nda, kalo saya kayak gitu.  

K Kepribadian  

 

 

 

 

 

 

Subyek masih belum 

mampu memaafkan 

ayahnya  

 

 

Subyek lebih 

menghindari masalah  

Oke, berarti intinya kamu nda 

nyalahin dia atas dirimu saat ini, 

atau gara – gara kamu ni aku 

dibesarin dalam keluarga yang 

single parent, pernah berpkiran 

begitu? 

Mungkin pernah lah, cuma sangat jarang sih berpikiran 

kayak gitu. Karena saya lebih ke arah oke yaudah kayak 

gitu.  
   

Itu kamu berpikir kayak gitu 

udah beberapa kali berpikir 

begitu atau sampai sekarang? 

Apa ya, sudah dari SD semenjak orang tua saya diforce ya 

bagi saya nda masalah karna memang dari kecil berasa nda 

ada papa. Mungkin emang orang tua saya bermaslah dalam 

hubungannya, dan bagi saya itu nda masalah. Mungkin juga 

 

L1 

 

 

 

Perceraian 

 

 

 

Subyek diasuh single 

mother karena 

perceraian 
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kalo dilihat secara salah apa nda salahnya ya itu salah papa 

saya, cuma ngga pernah tuh saya sampe pengen banget 

ketemu dia terus ngomong ini salahmu, semua ini salahmu. 

Ndak pernah sih sampe kayak gitu. Itu dari awal saya kayak 

gitu udahan. Saya cuma bisa nyalahin dia untuk beberapa 

hal yang mungkin, emm kayak misalnya saya nda suka 

olahraga itu misalnya itu emang salah dia karna dari 

kecil saya sukanya dipaksa harus gini gitu, ya makanya 

saya ngga suka olahraga karena dari kecil ngga ada 

paksaan untuk olahraga. Yang bisa saya salahin cuma hal-

hal kayak gitu doang, cuma kalo kayak keluarga saya jadi 

kayak gini gitu nda pernah sih 
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Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

Subyek masih kurang 

mampu memaafkan 

ayahnya  

Selama ini kamu menikmati ya 

sama mama mu aja? 

Ooo, menikmati sekali 
   

Oke, terus bisa ceritain ngga 

tentang diri kamu sendiri? 

Oke, orang biasa suka bilang saya orang yang percaya diri. 

Dalam arti saya mau di depan orang ngomong oke, mau 

dimanapun oke. Saya cukup confidence dengan diri saya 

sendiri, karna apa ya dari dulu ya emang kayak gini gitu hlo. 

Saya ngga pernah ada masalah, saya berani ngmong di depan 

umum, di depan banyak orang ya karna saya percaya saya 

bisa. Terus, saya orang yang sebenarnya saya suka ngobrol 

sama orang, tapi ngga sama semua orang saya bisa 

nyambung. Terus saya orangnya termasuk yang 

emosional, cukup cepet marah kayak gitu, cepet jengkel, 

tapi jarang banget marah yang sampe orang nanya lu 

kenapa marah kayak gitu jarang. Terus apa lagi ya, saya 

orangya lumayan pelit dan saya orangnya sangat suka 
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berpikir dalam arti ketika saya melihat sesuatu, saya pasti 

mikirin dari berbagai sisi, berbagai sisi. Karna bagi saya 

perspektif atau sudut pandang itu sangat penting dan saya 

suka mempelajari hal-hal yang emang saya suka, misalnya 

saya suka sesuatu ya saya akan mempelajari hal itu jadi 

kayak kepo banget sama hal itu gitu.  

Suka menganalisa? Lumayan suka lah    

Jadi kalo kamu mendapatkan 

suatu kejadian kamu pasti 

berfikir oo, itu pasti karna ini 

karna itu gitu? 

Hem, ya saya lebih mikir kayak gitu juga sih bener. Saya 

lebih mikir ketika saya dapat masalah tu jadi lebih 

berpikir kenapa kog bisa jadi masalah gini terus yang 

selanjutnya saya pikirin adalah kalo saya ngelakuin ini 

efeknya apa kalo saya ngomong gini efeknya apa, terus 

kalo udah misal dapet umpan timbal baliknya kayak gini 

harus ngapain kayak gitu. 

K4 Pencemas   

Selalu? Hampir selalu kayak gitu sih    

Oke, terus balik lagi. Td kan 

kamu bilang kamu merasa bisa 

melakukan itu, nah itu kamu 

emang merasa bisa didepan 

orang supaya kelihatan ni hlo aku 

bisa atau… 

Ohh, ngga. Apa yang mau saya lakuin ketika bisa ya saya 

akan lakuin. Saya ngga harus malu-malu ah nda ah ntar 

gimana nda gitu. Kalo bisa ya udah lakuin tapi kalo emang 

saya nda bisa ya saya akan ngomong kalo saya nda bisa. 

Karna buat saya ketika saya ngomong nda bisa tu bukan 

berarti nunjukkin kalo saya lemah. Buat saya lemah tu 

bukan kayak gitu. Kalo saya nda bisa saya butuh belajar ya 

saya ngomong. 

K Kepribadian 

Subyek tidak ingin 

terlihat lemah didepan 

orang lain 

Terus buat kamu lemah tu kayak 

gimama? 

Definisi lemah saya sih lebih secara emosional ya, jadi 

kayak lu dapet masalah kayak gini emm,stress itu itu 

bagi saya oke sih stress itu. cuma kadang ada masalah-

masalah gede buat orang lain tapi buat saya ngga segede 

K5 Emosional   
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itu gitu hlo. Saya harus bisa lebih kuat daripada orang 

lain, saya mikirnya kayak gitu. Gimana ya? abstrak banget 

ya..emmm, jadi misalnya ada orang punya masalah gede 

terus dia stress, nah saya nda boleh sampe kayak gitu, harus 

lebih baik bahkan dari itu. Lebih secara emosional ya 

bukan secara skill.  

Berarti standartmu harus lebih 

tinggi daripada orang lain? 

Ya heem kayak gitu bener. 
   

Berarti tolak ukurmu masalah 

orang lain dong?maksudnya 

kamu menentukan batasan 

standart kamu itu berdasarkan 

kejadian yang dialami orang lain 

kan? 

Iya kayak gitu, karna saya lebih suka sih sebenernya belajar 

dari pengalaman kayak gitu 

   

Oke, itu kalo kamu belajar dari 

orang lain kamu Cuma 

membayangkan aja ah aku nda 

boleh gitu besok kalo dapet 

masalah atau emang kamu 

belajar dari kejadian orang lain 

yang udah pernah kamu alamin? 

Jadi saya biasa gini sih, ketika saya mengalami suatu 

kejadian atau masalah saya melihat orang lain yang 

punya masalah itu juga terus saya lihat cara dia 

menyelesaikan masakah itu, dia survive dengan cara 

seperti apa terus dampaknya apa, kog bisa lepas dari 

masalah itu gimana biasanya saya sampe situ sih. Ya apa 

yang dia lakuin kalo ada buruknya ya nda bakal tak 

lakuin lagi. Ya intinya saya belajar dari orang lain nda 

cua buat standart saya lebih tinggi, tapi juga untuk 

meliha bagaimana orang lain menyelesaikan masalaah 

itu. Apakah saya bisa bertahan seperti dia atau ngga. 

K4 

 

 

P3 

Pencemas 

 

 

Identifikasi  

Subyek melakukan 

imitasi terhadap cara 

orang lain 

menyelesaikan masalah 

yang sama dengan yang 

dialami subyek 

Berarti kalo kamu menganggap 

itu baik ya imitasi, kalo nda ya 

Iya kayak gitu sih 
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kamu pake caramu sendiri? 

Berarti kalo kamu liat masalah 

selalu cari orang lain yang punya 

masalah serupa dulu? 

Iya jadi kayak gitu, kalo ada masalah saya cari yang 

punya masalah serupa dulu kalau nda ada ya saya baru 

mikir sendiri 

K4 Pencemas   

Jadi sekarang mama udah sama 

sekali nda pernah kontak sama 

papa ya?blas? 

Iya blas nda pernah 

   

Berarti dalam hal ngasuh kamu 

100% full mama? 

Iya  

 

 

   

Kamis, 30 April 2015 ; 15.06; Mall di Jakarta 

Oke, selamat siang..kita akan 

melanjutkan percakapan yang kemarin 

ya..kita akan lebih banyak ngobrol aja 

sih, hehe 

Iya 

 

 

 

 

   

Pertama saya mau tanya, apa sih yang 

terlintas di benak kamu akan masa 

depan? 

Masa depan?kalo menurut saya masa depan adalah 

sesuatu yang harus saya bentuk mulai dari 

sekarang, dalam arti apa yang akan saya dapatkan 

di masa depan adalah hasil dari apa yang saya 

lakukan hari ini kayak gitu, jadi kendali memang 

ada di tangan saya untuk masa depan saya. 

Ehhmm, apa yang ada di masa lalu harus jadi 

pembelajaran tapi yang paling penting adalah  

sekarang apa untuk masa depan. 

P Pola asuh 
Ibu menanamkan nilai 

atau prinsip dasar 

Gimana sih masa depan yang kamu 

harapkan? 

Masa depan yang aku harepin kondisinya seperti apa 

gitu berarti?eemmm, kalo kondisinya berarti apa ya, 
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emmm, lebih ke arah apa yang saya pikirkan bisa 

tercapai, dalam arti mimpi saya, cita-cita saya bisa 

tercapai paling ngga 

Bisa ceritakan tentang mimpimu dan 

cita – citamu? 

Mimpi saya lebih ke arah yang pertama emm apa ya 

saya ingin menjadi orang yang berguna, entah itu di 

lingkungan kerja atau apa jadi standar saya adalah di 

masa depan saya harus jadi orang yang berguna. 

Jangan sampe karena adanya saya malah lingkungan 

saya jadi tambah apa ya kayak jelek gitu hlo. Saya 

berharap dengan adanya saya ada sesuatu yang 

berubah. Yang kedua saya emang dari dulu pengen 

membahagiakan orang tua. Itu sangat penting bagi 

saya, karena dari jaman dulu bayangan saya 

tentang orang dewasa yang sukses adalah yang bisa 

membahagiakan orang tua kita, kayak gitu. 

K7 
Motivasi 

berprestasi 

Subyek termotivasi 

untuk berprestasi 

karena ingin 

membahagiakan ibunya 

Apa yang kamu rasakan ketika kamu 

membayangkan tentang masa 

depan?pernah ngga membayangkan 

tentang masa depan? 

Pernah sih, emmm…apa ya masa depan itu gimana ya 

perasaan saya masa depan itu ya sesuatu yang menarik 

bagi saya karna kita ngga tau ya di depan kayak apa ya 

cuma berpikir positifnya aja kalo ke depan kita bisa 

yakin bahwa itu sesuatu yang baik pastinya akan 

menarik walaupun memang disisi lain berat juga, 

untuk membentuk suatu masa depan itu bukan hal 

yang mudah. Jadi cukup exchaiting tapi ngga bisa 

dipungkiri bikin mengkhawatirkan juga, dalam 

arti boleh lah khawatir itu sesuatu yang sangat 

penting bagi saya untuk memikirkan masa depan 

 

 

K4 

 

 

Pencemas  

 

 

 

 

Subyek cenderung 

cemas ketika 

memikirkan masa 

depan 

Apa yang bikin kamu khawatir tentang Emmm, khawatir di sini lebih ke arah apa ya… setiap K4 Pencemas   
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masa depan? kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan 

pasti ada resiko. Ketika di masa depan itu yang 

membuat khawatir lebih ke  arah bagaimana jika 

apa yang saya lakukan resikonya lebih besar dalam 

arti tidak sesuai dengan ekspetasi apa yang saya 

lakukan, itu yang membuat kuatir, kayak gitu 

Tapi pernah nda kamu membayangkan 

itu terjadi?kayak tadi kamu bilang 

pengen jadi orang yang berguna kalo 

misalnya nanti kenyataannya tidak bisa 

begitu? 

Pernah sih 

   

Terus? yang kamu pikirkan dan 

rasakan seperti apa? 

Apa ya, yang saya pikirkan lebih ke arah gini sih emm, 

itu sesuatu yang konyol kalo sampe itu terjadi. Tapi 

jangan sampe, sebisa mungkin jangan sampe kayak 

gitu hloo. Dan kalo misalnya sekali waktu saya 

menjadi orang yang seperti itu, saya harus punya 

komitmen untuk merubah itu, karena dari dulu 

mikir sih kalo misalnya saya mengambil keputusan 

yang salah jangan sampe keputusan yang salah itu 

menjadi semakin salah lagi. Andai kata gini lah, 

kayak sekarang saya masuk ke jurusan yang saya 

pilih dan saya nda sepenuhnya suka dan saya 

sempe takut kalo jurusan itu salah dan saya jadi 

orang yang nda berguna, tapi ketika udah masuk 

saya belajar bahwa jangan sampe hasil akhirnya 

juga jelek. Jadi saya harus merubah di dalemnya 

supaya jadi lebih baik, walaupun saya awalnya kayak 

K4 Pencemas   
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gitu. 

Kamu termasuk orang yang suka 

berimajinasi nda? 

Lumayan lah 
   

Biasa mengimajinasikan apa? Yang saya imajinasikan apa ya, emm…lebih ke arah 

misalkan saya ada masalah saya memikirkan 

penyelesaiannya kayak apa. Yang saya bayangkan 

adalah situasi -situasi yang ada, yang saya 

bayangkan kayak gitu. Oke kalo situasi kayak gini 

harus ngapain, kalo yang kayak gini harus 

ngapain, kayak gitu. Penyelesaiannya kayak 

gimana, apa yang harus saya lakukan, timbal 

baliknya seperti apa 

K4 Pencemas   

Kalo misalnya waktu ngga ada 

masalah? 

Waktu ngga ada masalah, emm apa ya.. buat saya yang 

saya imajinasikan saya lebih suka berpikir tentang apa 

ya, ya kayak saya lebih suka membuat konsep sesuatu, 

membayangkan sesuatu yang konseptual, sesuatu yang 

abstrak kayak gitu. Kayak misalkan major in saya di 

computer TI, hla saya misalkan membuat suatu 

permasalahan  B untuk dipecahkan misalnya 

dalam pembuatan program kayak gitu, saya 

buatnya gimana, step by stepnya kayak gimana itu 

yang saya bayangkan kayak gitu 
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Pencemas 

 

 

 

 

Oke, kemudian menurutmu kamu lebih 

suka banyak temen atau banyak 

sahabat? 

Kalo saya, paling penting buat saya sebenernya temen 

harus banyak tapi sahanabat itu harus ada kalo saya    

Kalo boleh tau berapa temen dan 

berapa sahabat yang kamu punya? 

Kalo diitung…gimana ya cara itungya?hehehe 
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Ya dikira – kira aja Sahabat, kalo sahabat mungkin lebih bisa diartikan 

sih dalam arti kayak satu, dua..emm…ya sekitar 

lima sampe sepuluh orang lah sahabat yang bener- 

bener deket 

K6 
Kemampuan 

interpersonal 
 

5-10?Waw, banyak juga ya Heem    

Bisa coba diceritakan ngga gimana sih 

hubunganmu dengan sahabat – 

sahabatmu? 

Kalo saya kayak gini sih, emmm…. Apa yang 

membedakan seorang sahabat dengan temen buat saya 

kayak gini, saya orangnya sangat open dalam arti 

ketika saya ada masalah misalnya apa yang hal 

yang sensitive misalnya saya suka sama siapa gitu, 

saya bisa cerita itu ke temen, hanya seorang temen 

bukan sahabat, saya bisa cerita itu. Tapi yang 

membuat seseorang bisa jadi sahabat tu buat saya 

ketika saya cerita reaksinya seperti apa. 

K1 Feminin   

Responnya? Responnya seperti apa kayak gitu nah. Apakah 

dari responnya itu bisa membangun saya atau nda 

sekedar yasudah kayak gitu hlo nah tu bagus 

misalnya, nah itu buat saya sekedar temen. Tapi 

kalo misalnya dia merespon entah positif atau 

negative asalkan membangun  saya ya menurut 

saya orang itu cukup worth untuk dikatakan 

sebagai sahabat menurut saya. Kalo interaksi saya 

dengan sahabat adalah hal yang ngga saya ceritain ke 

temen, ada yang saya simpen sendiri, ada yang akan 

saya ceritakan ke sahabat kayak gitu, yang pasti lebih 

intens kalo ke sahabat kayak gitu 

K2 Tertutup 

Subyek cenderung 

selektif untuk mencari 

teman, tidak dengan 

semua orang subyek 

bisa terbuka 

Tadi kan kamu sempet bilang, ada hal Emmm, yang pertama dari privat atau ngga nya itu    
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– hal yang kamu keep sendiri, ceritain 

ke temen, dan ke sahabat. Nah tu 

bedanya seperti apa?atau dalam hal 

apa?misalnya penting atau ngga nya, 

privat atau ngga nya? 

pasti. Semakin itu privat buat saya pasti ngga semakin 

saya beberin ke orang itu otomatis. Terus yang kedua 

adalah untuk satu hal yang sama bisa saya ceritain 

ke temen dan ke sahabat, tapi bagi saya yang saya 

ceritakan ke sahabat lebih lengkap dalam arti 

perspektif saya seperti apa, pandangan saya 

tentang hal itu seperti apa dan saya lebih mengarah 

untuk mengajak mereka diskusi bareng, lebih 

tepatnya kayak gitu. Kalo ke temen saya cuma 

sekedar cerita terus tanggepannya oke cuma gitu, 

kalo ke sahabat saya lebih pingin diskusi karena 

saya pengen menemukan kesimpulan baru kayak 

gitu.  

 

 

 

 

K1 

 

 

 

 

Feminin 

Oke, aku simpulin ya berarti kalo sama 

sahabat kamu ngga Cuma pingin 

sekedar share tapi lebih daripada itu 

diskusi untuk menemukan sesuatu 

yang baru? 

Iya betul  

   

Oke, selanjutnya apa sih yang kamu 

biasa lakukan ketika kamu ada di 

lingkungan yang baru?katakanlah saat 

ini kamu kan kuliah di Jakarta dengan 

lingkungan baru, kota baru yang jauh 

dari keluarga. Apa yang biasa kamu 

lakukan? 

Dalam satu lingkungan yang baru yang bisa saya 

lakuin ya yang pasti awalnya ngga kenal siapapun. 

Tapi dalam lingkungan yang baru pasti kita juga 

dihadapkan dalam perkenalan yang kayak apa 

ya..emmm…kayak sudah pasti bakal kenalan sama 

orang kayak gitu,karena mau kita dimanapun 

lingkungan baru pasti akan selalu ada orang di kanan 

dan di kiri kita. Nah, buat saya perkenalan pertama itu 

penting. Buat saya, orang yang pertama kali kita kenal 
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itu bisa dalam arti “jadi calon temen”. Untuk awal 

saya pasti akan lebih deket dan berinteraksi sama 

mereka. Dan itu menjadi sesuatu yang menular 

ketika saya berkenalan dengan seseorang, ketika 

saya kenalan dengan ini maka saya akan kenal 

yang lain juga karena dia juga punya temen, 

temennya punya temen dan seterusnya lama-lama 

punya banyak kenalan, nah setelah itu baru saya 

tahu mana yang emm dalam arti bisa diajak 

temenan atau engga. Jadi bagi saya yang paling 

penting adalah paling ngga kita harus kenalan 

sama satu orang. 

 

 

 

 

 

 

K2 

 

 

 

 

 

 

Tertutup  

 

Oke, berarti yang biasa kamu lakuin 

ketika kamu ada di lingkungan baru 

selalu kenalan dulu? 

Iya 

   

Mengajak kenalan? Heem    

Tadi kamu bilang paling nda mengajak 

satu orang kenalan dulu?itu kamu pilih 

gambling atau emang kamu udah 

perkirakan kayake orang ini okay buat 

jadi temen? 

Emmm, saya lebih ke arah ini sih katakanlah posisi 

saya lagi duduk terus dikanan kiri saya ada orang 

maka itu yang pertama saya ajak kenalan dulu, 

yang paling gampang buat dicapai kalo buat saya 

itu yang saya ajak kenalan dulu.  

K6 
Kemampuan 

interpersonal 
 

Tadi kamu bilang itu yang bisa jadi 

calon temen gitu kan, jadi keka kamu 

kenalan sama orang itu waktu kamu 

untuk melakukan seleksi gitu?  

Seleksi itu berjalan seiring waktu kalo buat aku 

   

Berarti ngga semua yang kamu ajak 

kenalan itu bisa jadi temen? 

Emm, untuk jadi temen ngga semua. Tapi kalo saya 

punya kenalan jadi kalo dalam bahasa inggris itu 

K6 

 

Kemampuan 

interpersonal 

Subyek masih pilih-

pilih dalam menjalin 
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kan ada acquaintance dan friend gitu kan, nah 

buat acquaintance saya bisa sama semua orag 

kayak gitu, kalo friend itu ngga semua orang bisa 

terlebih lebih lagi kalo temen deket atau sahabat 

gitu ya ngga semua oranglah. 

 

 

K2 

 

 

Tertutup 

relasi  

 

Subyek sangat selektif 

untuk mencari teman 

Tadi yang membedakan sahabat sama 

temen? 

Iya 
   

Apa yang kamu rasakan ketika dalam 

lingkungan gelap dan itu kamu 

sendirian? 

Lingkungan gelap sendirian ? emm, ya sebetulnya ya 

nothing special kayak gitu hlo. Biasa aja    

Apa yang kamu lakukan ketika kamu 

lagi punya masalah 

Yang pertama, seprtinya diwawancara sebelumya saya 

sudah ngomong sih..emm, saya lebih yang pertama 

saya melihat, mengingat- ingat apakah ada yang 

pernah mengalami masalah yang saya alami, karena 

ya itu tadi dengan melihat maka saya bisa belajar 

sesuatu. Nah ketika ngga ada pengalaman orang 

lain yang sejenis atau mirip-mirip kayak gitu saya 

berusaha mencari solusi sih. Masalah buat saya ada 

dua jenis yang pertama harus dicari solusi atau yang 

kedua kita bisa menyelesaikannya seiring waktu. 

Seiring kita bertumbuh menjadi lebih dewasa 

maka masalah itu akan selesai sendiri, karena kita 

menjadi lebih dewasa dan kita bisa keluar dari 

masalah itu. Konsep saya kayak gitu sih dari dulu. 

Jadi yang pertama kita harus cari solusi dan yang 

kedua kita harus menjadi lebih dewasa untuk 

menghadapi masalah itu.  

 

 

 

 

 

K4 
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Pencemas  

 

 

 

 

 

 

 

Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek masih kurang 

mampu bertanggung 

jawab dalam 

menyelesaikannya 
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Ketika kamu punya masalah selalu 

langsung share atau memilih untuk 

keep dulu? 

Awalnya kalo masalah itu cuma berdampak untuk saya 

pribadi, bener- bener pure untuk saya pribadi saya 

akan coba untuk keep sendiri dulu, biasanya saya 

cari solusi atau penyelesaian dengan diri saya 

sendiri. Tapi kalo oke kalo kayak gini sih nda 

mungkin diselesaiin sendiri, ya oke ini bidang yang 

saya butuh pendapat orang lain, maka saya akan share 

K2 Tertutup  

Termasuk ke mama kamu? Dalam arti maksudnya?    

Kalo kamu keep untuk dirimu sendiri 

itu termasuk nda cerita ke mama juga? 

Oiya, kalo masalah biasa saya coba liat dulu 

maslaahnya seperti apa, saya bisa ngga nyelesaiinnya, 

kalo ngga bisa baru saya tanya mama saya. Itu yang 

diajarkan mama saya juga kalo ada masalah coba 

selesaikan dulu kayak gitu, baru setelah itu dalam 

prosesnya cerita oke atau kalo udah selesai baru 

sempet cerita nda masalah 

P Pola Asuh  
Ibu menanamkan nilai 

atau prinsip dasar 

Tapi pasti cerita?paling nda ke mama 

pasti cerita? 

Pasti  
   

Apa yang kamu lakukan ketika 

mengalami konflik dengan orang lain? 

Konflik dengan orang lain, kalo saya kayak gini sih. 

Saya mendasari hubungan saya dengan orang lain 

bukan berdasarkan hal buruk yang terjadi antara saya 

dengan orang itu kayak gitu sih, tapi saya mendasari 

hubungan saya dengan orang lain pasti awalnya 

dengan hal baik. Saya sama dia kenapa kog bisa 

kenal, kenapa kog bisa baik, kenapa kog bisa cocok 

itu yang saya dasarkan. Tapi ketika ada masalah, 

emm…saya masih mendasarkan pikiran saya atas 

hal itu dan nda berubah, tapi ketika seiring waktu 

K4 

 

K7 

Pencemas 

 

Kemampuan 

interpersonal 

Subyek cenderung 

menghindari konflik 

dengan orang lain 
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masalah dengan orang itu tidak kunjung selesai, 

maka pola pikir saya baru sedikit berganti kayak 

gitu. Jadi apa ya awalnya saya selalu berusaha 

untuk mendasari relationship dengan hal baik, tapi 

ketika orang itu udah ngga bisa diajak kompromi 

dan ngga bisa diajak untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, maka atau masalah yang ada ngga bisa 

dihindari sama sekali, ya baru kita butuh respon 

yang lain 

Cenderung? Cenderung, kalo saya kayak gini sih kalo sama orang 

ini saya ada masalah yang ngga bisa diselesaikan saya 

cenderung untuk yaudah saya ngga akan ngungkit – 

ngungkit masalah ini lagi sama kamu, dan apa ya 

lebih baik stay out dari masalah ini daripada terus 

berkecimpung dalam masalah ini dan ngga ada 

penyelesaian 

K Kepribadian 

 

 

 

Subyek cenderung 

sering menghindari 

masalah tidak 

menyelesaikan  

Dengan segala resikonya? Ya     

Kenapa kamu ngga berusaha untuk 

menyelesaiakan dengan orang itu? 

Atau  

Hlo itu hasil kalo memang ngga bisa diselesaikan 

   

Tapi untuk pertamanya? Pertamanya saya memang mencari penyelesaian 

K Kepribadian 

Subyek kurang mampu 

menyelesaikan 

masalahnya sendiri  

Sendiri atau dengan orang lain? Pertamanya kayak gini karna saya bilang saya 

mendasari hubungan dengan sesuatu yang baik. Ketika 

saya bisa toleransi dengan masalah tersebut it’s okay. 

Tapi ketika nda bisa itu hlo dalam arti oke kita butuh 

K Kepribadian 

Subyek cenderung 

sering menghindari 

masalah tidak 

menyelesaikan 
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ngomong, kita butuh nyelesaiin bareng dengan orang 

itu. Ketika emang ngga bisa baru saya lebih baik 

stay out dari masalah ini. 

Bentar ya Heem    

Oke, selanjutnya menurutmu kamu 

cenderung orang yang cemas nda 

ketika menghadapi sesuatu? 

Cemas tu gimana maksudnya? berarti kayak  

 

 

   

Ya khawatir, cmpur bingung,campur 

takut 

Apa ya kalo diomong cemas ya sebenere cemas sih, 

cukup orang yang cemas 
K4 Pencemas   

Dari hal kecil sampai hal besar? Biasanya saya cemas kalo hal tersebut baru, dalam 

arti saya belum pernah. Tapi cemas itu buat saya apa 

ya ya justru cemas itu yang mendorong saya untuk 

berpikir. Justru dari pengalaman saya ketika saya 

menghadapi masalah dan saya ngga cemas berarti 

masalahnya udah pernah saya hadapi atau memang 

ngga perlu dikhawatirin sebenere masalah itu kayak 

gitu hlo, ngga perlu untuk dipikirkan lagi, sesuatu yang 

simple. Tapi kalo saya cemas berarti masalah itu perlu 

dipikirkan lebih. 

K4 Pencemas  

Subyek merasa cemas 

ketika harus keluar dari 

zona nyamannya 

Itu ngga Cuma berlaku untuk masalah 

juga ya, itu berlaku untuk 

menyelesaikan hal baru juga? 

Iya kayak gitu sih, contonya dulu waktu awal kuliah 

masuk di kelas yang baru pasti ada kecemasan . 

tapi saya berpikir gini sih karna cemas itu saya 

bisa sukses sekarang 

K4 Pencemas   

Jadi menurutmu cemas itu yang 

mendorong kamu untuk sukses? 

Iya bener 

 
   

Emm, saya cukup tertarik dengan 

perkataan kamu yang bilang cemas itu 

Misalkan gini, barusan saya ganti semester kebetulan 3 

semester saya bareng temen yang sekomplotan saya 
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bisa membuat kamu untuk 

sukses?karna bagi banyak orang kan 

bukan hal yang umum..bisa ceritain 

contoh pengalaman tentang itu? 

jadi saya dalam kondisi aman, so far so good, ya dalam 

comfort zone. Tapi semester 4 saya masuk dalam 

kelas yang baru yang bener – bener baru buat saya 

nda ada temen yang satupun kenal deket dan posisi 

saya nda aman, ketika saya nanti mau kelompok 

gimana..jadi saya mikir smester ini harus ngapain, 

saya harus gimana. Nah itu yang mendorong saya 

untuk berpikir oke berarti saya harus cari ini temen 

baru. Contoh lain kan saya sempet ikut project dosen 

juga nah terus dapet dosen tu ngga jelas gitu, nah jadi 

ni dosen nyebelin banget dan nda cukup 2 minggu 

harus selesai maka saya berpikir ini gimana harus 

selesai ngga tau caranya. Karena itu saya jadi terpacu 

untuk berpikir, kalo projectnya waktunya lama malah 

saya santai – sanatai nanti juga selesai sendiri. Untuk 

itu saya memang lebih suka nyelesaiin tugas deket 

deadline karena saya terpacu untuk menyelesaikan. 

Saya juga diberitahu orang dan ya saya piker cukup 

relevan  kalo orang teknik harus bisa mikir kerjaannya 

sehari – hari. 

 

 

 

 

K4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tadi kamu cerita ada disuatu kondisi 

yang kamu sendirian ngga punya 

temen, kamu cemas ngga tau mau 

sama siapa, gimana, jadi itu yang 

membuat kamu memutuskan oke aku 

harus cari tmen baru? 

Heem 
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Jadi menurut kamu punya temen baru 

di lingkungan baru itu penting? 

Penting sih 
   

Kenpa? Gini sahabat-sahabat dan ortu pasti selalu ada buat aku 

oke.. tapi ketika ada sesuatu yang mendadak ngga 

mungkin ngga pasti saya butuh orang lain, kalo 

posisi saya ngga kenal dan ngga dikenal ya saya mau 

ngapain. Emm apa ya relation sama social itu sangat 

penting  

K Kepribadian 
Subyek tergantung 

dengan orang lain  

Ooo gitu ya, karna kan kadang ada 

orang – orang yang berpikir kenal 

orang lain oke punya banyak relasi oke 

tapi untuk temen atau temen deket 

kayak nya ngga perlu deh aku bisa 

lakuin semuanya sendiri, ada yang 

kayak gitu. Nah kamu bukan yang 

berpikr gitu ya berarti? Punya temen 

bahkan temen deket di lingkungan 

yang baru itu penting? 

Penting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Menurutku kan kamu cukup orang 

yang selektif, nah kalo misalnya di 

lingkungan baru kamu harus cari 

temen dan kamu nda menemukannya 

apa yang kamu lakuin? 

Emmm, apa ya so far saya belum pernah menemukan 

kondisi kayak gitu. Kalo saya bayangin kondisi kayak 

gitu menurut saya temen itu penting selalu penting 

banget karena tujuannya punya temen kan biar 

kalo ada apa- apa kita ada yang bantu, tapi kalo 

ngga ada temen ya saya harus bisa dengan diri saya 

sendiri.  

K Kepribadian 
Subyek tergantung 

dengan orang lain 

Jadi ngga masalah ya? Saya ngga bisa mastiin, tapi mungkin    

Bisa ngga kalo saya bilang kamu Nda aman? Bener sih, boleh    



 

196 

 

 

 

cemas ketika kamu dalam kondisi nda 

aman? 

Oke lanjut, apa yang kamu lakukan 

ketika kamu sedang marah? 
Saya termasuk orang yang gampang marah sih, 

dalam arti saya jengkel saya orang terus ngomel-

ngomel itu hal yang normal, ketika saya marah 

biasa paling saya ngomel nada saya naik kayak 

gitu. Ketika saya udah marah besar saya lebih milih 

diem sih karna pengalaman saya so far saya tambah 

ngomel nda tambah terselesaikan sih masalahnya, 

justru dengan diem bisa mikir 

K5 

 

 

 

 

 

Emosional 

 

 

 

 

 

 

Kalo lagi marah kamu mikir, yang 

kamu pikirkan apa? 
Normalnya kalo lagi marah mesti ada masalah, nah 

yang saya pikirkan ya masalahnya apa dan 

penyelesaiannya gimana 

K4 Pencemas   

Jadi lebih memilih diem untuk 

memikirkan masalah? 

Iya 
   

Sering? Nda begitu sih 

 
   

Biasanya karna hal? Kapan ya terakhir saya marah gitu, emmm…udah 

lama waktu SMA … kan saya aktif di gereja ada 

maslaah di kepengurusan. Katakanlah saya punya 

ekspektasi kepada suatu bidang di pengurusan kayak 

gini ada standartnya, saya tanya pertanggung jawaban 

ke mereka mereka juga ngga bisa jelaskan. Ya saya 

diem mikir oke kenapa harus gitu, apa yang sekarang 

dilakuin 

K Kepribadian 

Subyek mengikuti 

banyak aktivitas 

spiritual 

Tadi kamu bilang cukup sering 

jengkel? 

Iya emang saya orangnya kayak gitu 
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Untk hal – hal kecil juga? Lumayan lah    

Apa yang biasa kamu lakuin ketika 

kamu punya waktu luang? 

Emmm,, apa ya…saya sangat suka baca ngga harus 

buku.. sebagian besar aktivitas yang saya lakuin ya 

belajar dan baca yang bisa ngasah otak saya, termasuk 

hiburan yang bisa membuat saya berpikir. Saya suka 

melakukan sesuatu yang bisa membuat saya 

belajar sesuatu. Saya suka nonton youtube judulnya 

tab itu bagus educated banget, saya suka kayak gitu 

K Kepribadian 
Subyek suka belajar 

sesuatu yang baru 

Jadi kamu suka menghabiskan waktu 

luang untk belajar hal baru? 

Ya itu kalo saya sendirian tapi kalo ada temen saya 

lebih suka kumpul sama temen terus discus sesuatu 

entah penting apa nda, mutu apa nda yang penting 

diskusi. Misalnya saya janjian makan sama temen, ya 

sebisa mungkin saat makan ada satu topik paling nda 

yang bisa kita bahas diskusikan gitu 

 

K6 

 

 

 

 

Kemampuan 

interpersonal 

 

 

 

 

 

Tadi kamu bilang kalo available suka 

jalan sama temen dan ngobrol kan?apa 

sih yang biasanya diobrolin?topik 

apa?hal baru apa? 

Saya biasanya dikumpulan liat dulu sih ada yang lagi 

cerita nda kalo ada ya berarti kita tunggu dulu terus 

kasi masukan pendapat pasti nyambung ke yang lain. 

Tapi kalo pas nda ada topik ya biasanya saya kasi ini 

lho lagi ada ini hlo, kamu tau ini nda…jadi ya ngasi 

tau sesuatu yang munkin mereka belum pernah tau, 

heheh 

   

Seringnya tentang topic? Abstrak sih, ganti-ganti…bisa joke..bisa 

apapunlah..jadi bener- bener eh ni kemarin aku baca 

buku tentang apa gitu… 

   

Apa kamu tipe orang yang selalu 

ngabarin kalo mau pergi?at least temen 

kos maybe 

Ngga sih, saya lebih suka ngabarin setelah saya 

pergi. Kecuali ada temen yang mau bareng ya itu saya 

ngomong tapi kalo nda ya kayak ini kita mau ketemu  

K1 Feminin  
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ngga ada yang tau kok kita mau ketemu di sini, tapi at 

least nanti kalo udah pulang saya mesti ngomong ke 

temen yang deket memang atau ke mama saya gitu 

Kalo ke mama? Kalo ke mama hari ini saya belum ngomong sih    

Biasanya? Kadang cerita tapi kalo pas lupa ya setelahnya 

baru cerita 
K1 Feminin   

Tapi pasti selalu ngabarin sebelum atau 

sesudah pergi? 

Pasti ada selalu  
   

Ke mama pasti? Ke mama pasti    

Kalo ke temen – temen? Apa ya, kita soalnya suka cerita kemarin habis 

ngapain gitu…terus juga kita kan punya grup chat 

wa atau line ya pasti ditanyain lagi pada dimana 

lagi apa ya pasti saya cerita jadi apa ada nya 

mereka tau, secara nda langsung atau langsung 

biasanya kita mesti kasi report 

K1 Feminin   

Gimana sih cara kamu ambil 

keputusan? 

Jadi kalo saya ambil keputusan logikanya ada 

masalah atau ada pengalaman baru, ya itu tadi 

selalu saya liat ada nda orang lain yang pernah 

ngalamin kejadian itu, ada yang pernah ngalamin 

ini, itu? nah saya lihat pengalaman mereka gimana. 

Kalo berat banget ya bisasanya cari temen untuk 

diskusi kasi pendapat gitu tapi saya selalu cerita 

habis ambil keputusan ini lho atau mau ambil 

keputusan karena seengaknya mereka pasti ada 

pendapat dan itu berguna sih, tapi yang penting 

keputusan ditangan saya 

K4 Pencemas  

Subyek cenderung 

memiliki kecemasan 

akan masa depan dan 

sulit unutk mengambil 

keputusan sendiri 

Tapi kamu selalu share untuk ambil Sebisa mungkin kayak gitu sih    
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keputusan? 

Kamu selalu konsisten nda sama 

keputusanmu? 

Saya fleksibel sih, jadi kalo ada kondisi yang baru 

keputusan yang saya ambil harus bisa fleksibel. Buat 

saya konsisten ngga cuma dalam hal keputusan sih 

cuma lebih gini ketika saya ngomong A maka saya 

harus bertindak A dan menanggung resikonya.. buat 

saya gitu sih 

   

Kamu lebih suka praktek atau teori? Buat saya gimana ya praktek sama teori ya… karna 

saya suka belajar teori, karna ketika saya praktek saya 

butuh ada teorinya, ngga harus kaku dan formal. Yang 

penting saya ngga mau jadi orang yang cuma bisa teori 

doang. Belajar teori juga menarik bingung juga.. haha 

karna klao teori lengkap maka teori bisa lebih terarah 

   

Karna ada orang yang teori banget tapi 

nda isa praktek 

Kalo buat aku bodoh sih, layaknya orang munafik bisa 

ngomong ngga bisa ngelakuin. Bisanya cuma omong 

doang. Karena buat aku percuma sih kalo bisa teori 

ngga bisa praktek, kan praktek itu sesuatu yang 

dilakukan dan teori itu sesuatu yang dipikirkan dan 

diomongkan itu teori, sekarang seimbang sih  

   

Kamu lebih suka itung angka tau suka 

verbal lepas dari kamu orang teknik 

ya? 

Saya lebih suka verbal yang bisa saya omongkan, 

entah kenapa dari dulu saya suka sesuatu yang logis    

Kamu suka menganalisa sesuatu Iya 

 
   

Kamu cukup sistematis atau fleksibel Dari dulu fleksibel sih cuma saya butuh kejelasan 

sistemnya kayak gimana sih 
K kepribadian  

Subyek memiliki cara 

berpikir sistematis 

Fleksibel konteksnya sesuai dengan Iya    
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situasinya? 

Apa yang kamu lakukan dan kamu 

rasakan ketika ada dibangku sekolah? 

Oke-oke aja sih, bukan ngalir juga sih tapi so far masih 

ada dalam kendali saya masih oke sih bukan sesuatu 

yang buruk juga, masalah yang ada masih bisa 

dilewatin masih bisa survive juga 

   

Berapa range memotivasi kamu untuk 

menyelesaikan study mu? 

Antara 8 atau 9 sih, karena saya selalu mempersiapkan 

resiko atas komitmen saya 
   

Apa sih yang memotivasi kamu 

menyelesaikan studymu? 

Apa yang saya mulai harus saya selesaikan, entah 

dengan bantuan orang lain atau nda..ya buat saya 

nda berguna sejauh ini saya melangkah kalo nda 

selesai 

K Kepribadian 

Subyek cenderung 

bergantung dengan 

orang lain  

Ada standartnya?  Ya ada, yang penting ada standartnya dan itu harus 

kalo saya isa capai lebih ya bagus kalo nda ya pas 

standart minimal 

   

So far sejauh ini ya wawancaranya, 

cuma nanti kalo ada yang perlu bisa ya 

ngobrol-ngobrol lagi 

Ya selama saya available sih oke sih saya 

   

Oke, thankyou Thankyou     
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VERBATIM SUBYEK 1 TRIANGULASI 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODING 

Hallo Bu, maaf mengganggu waktunya 

sebentar 

Iya ndapapa nok  

Lagi sibuk ya Bu? Nda kog, hari ini libur soalnya ada acara gereja kebagian PDRT 

nanti malam jadi masak-masak. Tadi malam  ibu lagi di gereja maaf 

ya.. 

 

Iya Bu, ndpp. Jadi gini Bu, saya mau 

nanya – nanya ni tentang AV. Kan 

kemarin saya minta bantuan dia jadi 

subyek penelitian saya. Nah saya mau 

tanya aja kalo dari sisi Ibu, AV tu 

gmn..heheheh 

Iya boleh, gimana nok?  

AV deket banget ya sama Ibu? Iya sangat amat deket tu nok  

Sedekat apa Bu hubungannya?mungkin 

bisa diceritakan 

Hahahaha…kalo disuruh cerita ngga bisa Ibu… pokoknya sedeket 

rangkulan Tuhan Yesus 

 

Wah….gitu ya Bu..siippp… 

Kalo menurut Ibu AV orangnya seperti 

apa? 

AV itu anak yang luar biasa, berkat Tuhan yang amazing banget 

nok. Dia punya karakter yang baik, orangnya nda gampang 

menyerah, AV itu puya rasa ingin tahu yang banyak, tanggung 

jawab, asikk pokoknya anaknya. Karena dari kecil saya selalu 

menanamkan sama AV meskipun saya single parent tapi AV 

harus di didik supaya besarnya juga berkarakter baik. Saya 

memposisikan diri bukan hanya sebagai Ibu yang harus 

dihormati dan disegani, tapi juga sebagai patner, ibu sebagai 

 

K 

Kepribadian 

 

P 

Pola Asuh   
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teman.. jadi kalo AV lagi galau bahasanya anak muda 

sekarang, dia selalu bilang saya ibu, kalo mau ambil keputusan 

apapun juga selalu bilang sama ibu. Selain itu dia juga harus 

bisa mandiri dan saya selalu kasi dia kepercayaan. 

Owh…baik Bu, kalo dari segi emosi 

bagaimana? 

Maksudnya?  

Apa AV anaknya moody gitu Bu 

misalnya? 

Ngga juga sih nok,tapi AV itu kalo udah marah udah pasti diem 

terus kadang suka nangis sendiri tiba-tiba. Nah kalo gitu itu pasti 

dah dia lagi punya masalah. Nah nanti baru ibu deketin tanya ada 

apa, kenapa, dia baru cerita. Kan saya berpikirnya kalo cerita dari 

awal kan enak ya nok, jadi sama-sama tau masalahnya bisa ibu 

bantu 

K5 

Emosional  

 

K1  

Feminin  

Baik Bu, kalo dalam hal intelektual AV 

kan anaknya pandai juga Bu? 
O iya dia emang udah keliatan pandai sejak kelas 4 SD dari tes 

IQ dan jadi juara kelas terus. Dia itu suka bersaing dengan 

temannya, jadi dia pengennya nda pengen ada yang melebihi 

dia. Kalo ada penilaian BK aja dia dibilang pelit sama temen- 

temennya dalam hal pelajaran tapi lhoo ya bukan materi. Wong 

dana ya nda ada, tapi Ibu selalu ajarkan ke AV jangan puas 

cuma pinter, percuma pinter tapi nda berkarakter buat apa, 

nda punya etika buat apa. Pinter harus disertai innerbeauty, 

jadi penting  bentuk karakter sejak kecil nok. 

K7 

Motivasi 

berprestasi 

 

K  

Kepribadian  

 

P 

Pola Asuh 

Dari segi aktivitas gimana Bu?kan AV 

aktivitasnya banyak tu?heheh 

Iya nok, AV lebih suka tantangan. Karena dasarnya anaknya suka 

belajar dan suka hal baru jadi dia selalu mengerjakan sesuatu 

yang bisa buat dia belajar dan menantang tentunya juga 

berguna. Kayak misalnya kemarin dia itu tiba-tiba bilang sama 

ibu mah besok aku lulus smk harus udah bisa main piano klasik 

ya mah, aku udah harus isa ngiringi di gereja pake piano klasik 

K 

Kepribadian 

  

K7 

Motivasi 

Berprestasi 
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jadi kalo ada temen minta ganti aku langsung siap.hehehe 

Waahhh, bagus ya Bu Iyaa, ngga tau kog dia bisa bilang gitu sendiri  

Emmm, maaf Bu..kalo boleh tau kira – 

kira mengasuh AV sendirian sejak kapan 

ya Bu? 

Wah ya udah lama ya nok, sejak AV TK kog…  

Usia berapa Bu? Sejak dia usia 5 tahun nok  

Owh begitu ya Bu Iya nok, ada lagi yang bisa dibantu?  

Saya rasa cukup Bu untuk informasinya Nanti kalo perlu bantuan hubungin Ibu lagi ndpp nok  

Iya Bu terimakasih banyak Sama-sama, sukses ya untuk skripsinya  
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VERBATIM SUBYEK 2 TRIANGULASI 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODING 

Hallo, maaf mengganggu waktunya 

sebentar 

Heem..  

Lagi sibuk ya? Nda…  

Jadi gini, saya mau nanya – nanya ni 

tentang MDA. Kan kemarin saya minta 

bantuan dia jadi subyek penelitian saya. 

Nah saya mau tanya aja kalo dari sisi 

anda sebagai sahabat,MDA tu gmn, 

apakah anda bersedia?..heheheh 

Iya ndapapa..  

Sejak kapan deket sama MDA? Dari SMA kelas satu, karena sekolahan kita sama  

Sedekat apa hubungannya sama MDA? 

mungkin bisa diceritakan 

Kalo dulu biasa aja cuma sebatas temen, tapi semenjak kami 

kuliah di semarang kami jadi deket banget, suka cari makan 

bareng, masak bareng, ngobrol-ngobrol tentang masalah kita 

bahkan MDA suka menyemangatiku ketika ada masalah. Tapi 

semester akhir ini sudah jarang ketemu soalnya dia lebih sering 

di rumah daripada di kos 

 

Okee … 

Kalo menurutmu MDA orangnya seperti 

apa? 

Dia itu punya keinginan yang kuat, jadi kalo dia udah pengen 

sesuatu gimana pun caranya harus dapetin itu. Jadi seperti 

contoh ketika sedang rapat dia selalu mendominasi dalam 

rapat agar pendapatnya disetujui sama yang lain, bisa 

dibilang cukup keras kepala. Terus kalo nda kenal dia dalem 

dia itu cukup nyebelin juga karena kalo ngomong sama 

 

 

K 

Kepribadian 
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orang suka seenaknya sendiri suka ceplas ceplos. Tapi kalo 

udah kenal dia baik kog, suka perhatian sama temannya 

K3 

Agresif 

Owh…baik Bu, kalo dari segi emosi 

bagaimana? 
Dia akan nangis ketika dia menceritakan keluarganya, 

orang yang dia sayangi untuk lawan jenis sih terlebih. 

Soalnya kalo dia udah jatuh cinta sama orang lain dia akan 

membelikan apapun dengan harga berapapun lawan jenis itu 

inginkan, dia nda akan eman-eman untuk menyenangkan 

hatinya. Cepet marah, kalo sedang marah menggebu-gebu 

suka sambil nangis. Kalo orang lain nda nurut aturan dia 

suka marah dan nangis. Tapi waktu lagi senang dia suka 

bersyukur, suka buat kalimat-kalimat di status bbm juga. 

Kalo seneng keterlaluan, kalo sedih isa sampe nangis-nangis. 

K5 

Emosional 

Dia gampang nangis dan ambisius ya? Iya, ambisius banget malah..dia ngga mau dikalahin sama 

orang.. kalo dia nganggap orang itu  ngga mampu dan 

ternyata dia mampu, maka MDA akan marah-marah sendiri 

sebel. 

K 

Kepribadian 

K5 

Emosional 

Kalo dari segi intelektual? Bagus, dia cukup bagus dan semangat. Dia selalu bilang hasil 

nda penting tapi yang penting prosesnya. Dulu waktu SMA 

dia sempet mau nda naik kelas. Dia kalo belajar suka pake kertas 

di temple -temple temboknya, dia suka hafalan sih, sama persis 

kayak di buku. Kalo menurutku terpola sih, teratur sistematis.  

K7 

Motivasi Berprestasi 

Dari segi aktivitas gimana? Suka 

mendalam atau banyak aktivitas? 

Dia suka banget sama organisasi, kadang suka ngeluh kalo 

kecapekan tapi dia sih tetep jalani aja. Tapi selama organisasi 

dia nunjukkin juga prestasinya tetap bahkan meningkat. Dia 

sih suka punya banyak aktivitas. 

K 

Kepribadian 

MDA sering cerita atau curhat sama 

kamu? 

Sering hampir tiap hari  
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Biasanya tentang apa? Tentang dia naksir sama cowok, keluarganya, temen- temen 

kampusnya yang menyebalkan bagi dia, tentang organisasi 

gerejanya 

K1 

Feminin 

Kamu tau ngga dia diasuh ibunya 

sendiri sejak kapan? 
Sejak umur 2 tahun apa 3 tahun gitu, lupa aku pokoknya 

pas masih bayi, ayahnya meninggal. Dia ngga pernah 

merasakan kasih sayang ayah, kadang kalo cerita tentang konflik 

dengan bapak dia suka sedih karena dia ngga isa merasakan itu. 

L2 

Kematian 

Dia berapa bersaudara? Dua, dia anak terakhir  

Saya rasa cukup untuk informasinya, 

terimakasih banyak 

Sama-sama  
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VERBATIM SUBYEK 3 TRIANGULASI 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODING 

Hallo, maaf mengganggu waktunya 

sebentar 

Heem  

Lagi sibuk ya? Ndak kog, hehee  

Jadi gini, saya mau nanya – nanya ni 

tentang MC. Kan kemarin saya minta 

bantuan dia jadi subyek penelitian 

saya. Nah saya mau tanya aja kalo 

dari sisi anda sebagai sahabat, MC tu 

gmn, apakah anda bersedia?..heheheh 

Ya  

Sejak kapan deket sama MC? Sejak 2011  

Sedekat apa hubungannya sama 

MDA?mungkin bisa diceritakan 

Dulu kenal pertama kali, udah kenal sejak dulu, tapi mulai dekat 

waktu katekisasi bareng, sejak itu jadi sharing, deket suka cerita 

dan ternyata kita memiliki passion yang sama di bidang pelayanan. 

Nah maka dari itu pembicaraan kita jadi tambah nyambung. Terus 

ya semenjak saat itu jadi sering sharing tentang pelayanan, 

pengalaman hidup. 

K1 

Feminin 

Ceritanya sejauh apa biasanya? Sebagaian besar dia cerita dalam tentang keluarganya, tetapi ada 

sebagian yang bagian privasinya dia. Tapi sejauh saya 

memandang sih dia cerita semuanya, tapi memang ada beberapa 

bagian yang pribadi nya dia tidak ceritakan ke orang lain. 

 

K1 

Feminin 
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Apa yang kamu tahu tentang 

keluarganya MC? Mungkinrelasinya 

dia dengan mama nya? 

Dia punya 3 bersaudara. Kakaknya sudah nikah semua dan kerja luar 

kota. Dia di semarang tinggal di semarang bersama mama nya. Tapi 

mama nya nda di gereja yang sama tapi di gereja lain. Sehari-hari 

kalo MC ada keperluan biasanya dianter mamanya menggunakan 

mobil. MC dengan mamanya akrab, terlihat sangat akrab kalo 

telpon bahasanya anak muda banget tidak kaku. Mama nya 

juga mendukung dalam kesibukan MC, mendung dalam arti 

diperbolehkan, hangout bareng temen sampe malem juga 

diperbolehkan, tidak mengekang. Mereka sering ada acara bareng 

dengan keluarga besar, juga ada waktu keluarga bersama. Kalo sama 

papanya aku nda tau, soalnya dia nda bicara banyak tentang papa 

nya. 

 

 

 

 

 

P 

Pola Asuh 

Kenapa ik ? Mungkin dia nda mau mengungkit masa lalunya. Aku nda pernah 

nyinggung tentang papa e tapi dia cerita sendiri, soale itu kan 

sesuatu yang sensitive. 

K1 

Feminin 

Okee … 

Kalo menurutmu MC orangnya 

seperti apa? 

Dia orangnya, emm..sek-sek. Dewasa secara pemikiran, 

berpikiran jauh ke depan. Terus dia orangnya nda mau ambil 

pusing, nda mau ribet, nda mau ambil psing terlalu banyak. 
Deen tu emmm orangnya suka pergi-pergi, kulineran, suka mencoba 

hal yang baru, suka sesuatu yang baru, kreatif, dan percaya diri, 

stylist. 

K 

Kepribadian 

Owh…baik, kalo dari segi emosi 

bagaimana? 
Dari segi emosi, naik turun. Kadang deen nda isa nahan 

emosine. Kalo pas gek badmood ketok banget. Kalo ngomong 

nada tinggi dan jadi judes banget. Emm, aku nda tau pasti itu 

dengan orang itu tok tapi kalo deen butuh waktu sendiri orang 

lain juga kena, tapi kalo deen pengen cerita ya gek ndpp. 

 

K5 

Emosional 

 

K1 

Feminin 
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Dia suka menyendiri ya? Dia lebih sering ke laptop sih, laptop tempat pelariannya dia. Tapi 

gini, itu kan selama aku kenal di semarang. Kan sekarang udah 

pindah ya masih sering komunikasi sih tapi jarang, kan nda tau 

sekarang dia udah berubah apa nda. Kan aku nda tau sekarang 

pergaulannya dia di Jakarta kayak apa. 

 

Dia orang yang ambisius? Ambisius dalam ukuran yang wajar. Dia punya target yang 

dicapai, tapi kalo itu dianggap nda realistis ya nda mekso. Nda 

semua cara dilakukan. 

K6 

Kemampuan 

Berprestasi 

Dalam segi problem solving? Sangat baik menurutku, kalo aku lagi ada masalah deen isa ngasi 

masukan yang baik dan dia kalo menceritakan suatu masalah 

apalagi kalo dia pernah jadi ketua remaja waktu itu saya liat sih 

bijaksana. Satu lagi sifat dari deen pemberani, dia berani 

mengucapkan hal-hal yang sensitive bagi orang lain, kalo yang 

selama ini orang lain takutkan. 

K1 

Feminin 

 

K 

Kepribadian  

Ketika dia punya masalah 

nyelesaiinya gimana? 

Emm, dia tu banyak mendengar Firman Tuhan dengan baik dan itu 

yang menjadikan dasar ketika dia ada masalah. Kalo dia ada 

masalah, dia seringnya tanya sama temen, dia mesti tanya 

pendapat orang lain, terutama sahabat-sahabatnya. Dia selalu 

meminta pendapat ketika mengambil suatu keputusan yang dia 

anggap nda isa nyelesaiin sendiri. 

 

K 

Kepribadian 

Kamu tau ngga dia diasuh ibunya 

sendiri sejak kapan? 

Sejak kecil pokoke, tapi nda tau pastine sejak kapan.  

Dia orang yang cukup tertutup nda? Terbuka ik, kalo masalah general ya dia cerita ke banyak orang. 

Tapi kalo masalah pribadi ya nda semua orang. Contoh kalo dia 

dapet info apa gitu mesti langsung cerita ke orang lain. Tapi 

kalo masalah pribadinya dia ya ngga ke semua orang. 

 

K1 

Feminin 
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Orangnya idealis? Idealis dan realistis menurutku, dia nda mau ambil banyak resiko. 

Dia lebih cenderung liat keadaan sih, dia nda mau berpikir 

tertalu wah tapi liat kondisi, dan itu yang membuat dia 

cenderung berpikir yaudah isane segini tok 

 

K4 

Pencemas 

Pencemas nda orange? Nda sih sejauh yang aku tau  

Saya rasa cukup untuk informasinya, 

terimakasih banyak 

Iya sama-sama  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


