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PEDOMAN WAWANCARA & OBSERVASI 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas diri subyek 

a. Nama 

b. TTL 

c. Usia 

d. Pendidikan 

e. Suku 

f. Asal daerah 

g. Pekerjaan orang tua 

 

2. Status sebagai calon imam:  

a. Sedang berada di tahap pendidikan imam : 

b. Alasan masuk ke pendidikan menjadi imam 

c. Pendapat keluarga mengenai keinginan tersebut 

 

3. Faktor Yang Mempengaruhi 

a. Coping Stress 

1) Faktor internal yang mempengaruhi 

2) Faktor eksternal yang mempengaruhi 

b. Kebutuhan Intimacy dengan Lawan Jenis 

1) keadaaan keluarga  
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2) Waktu kecil, Anda lebih dekat dengan ayah atau ibu? 

Mengapa? 

3) Kalau sekarang lebih dekat dengan ayah atau ibu? Mengapa? 

4) Selain orang tua, biasanya lebih dekat dengan siapa (teman, 

saudara kandung atau sepupu, om, tante, pacar)? 

5) Apa yang sering dibicarakan dengan ayah? Lalu bagaimana 

responnya? 

6) Apa yang sering dibicarakan dengan ibu? Lalu bagaimana 

responnya? 

7) Menurut Anda, ayah Anda itu ibaratnya siapa? Bisa ceritakan 

yang Anda sukai dari ayah Anda? Kalau yang tidak disukai 

dari ayah Anda? 

8) Menurut Anda, ibu Anda itu ibaratnya siapa? Bisa ceritakan 

yang Anda sukai dari ibu Anda? Kalau yang tidak disukai dari 

ibu Anda? 

9) Dalam keluarga, siapa yang paling Anda benci? Mengapa? 

10) Dalam keluarga, siapa yang paling Anda sayang? Mengapa? 

11) Bagaimana kedekatan / komunikasi yang terjadi dalam 

keluarga, antar anggota? (apakah setiap hari pasti 

menyempatkan untuk ngobrol, sering bercerita, dsb) 

12) hubungan dengan orang-orang dan teman-teman di sekitar 

tempat tinggal 

13) hubungan dengan teman-teman di kampus 

14) perlakuan teman-teman di rumah dan di kampus 

15) cara agar bisa diterima oleh teman-teman di rumah dan di 

kampus 
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16) harapan orangtua 

17) perlakuan anggota keluarga yang lain 

18) Menurut Anda, Apakah orang tua ikut menentukan siapa yang 

menjadi pasangan atau temen Anda? 

19) Ada kriteria tertentu dari orang tua dalam memilih teman atau 

pacar? 

20) Menurut anda, sifat-sifat anda seperti apa? 

21) Menurut anda, apakah anda seorang yang mudah menjalin 

suatu kedekatan dengan orang lain dan percaya pada mereka, 

atau anda agak sulit untuk dekat dengan orang lain, atau anda 

orang yang sulit percaya dengan orang lain? 

22) Apakah ada perbedaan antara pria dan wanita dalam menjalin 

suatu kedekatan? 

23) Anda paling tidak suka dengan teman yang seperti apa? 

Mengapa? 

24) Anda paling suka dengan teman yang seperti apa? Mengapa? 

25) Sebelum masuk ke sini, pernah pacaran? Kalau pernah berapa 

kali? Bagaimana sih caranya Anda untuk mendapatkan pacar? 

Biasanya apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan rasa 

sayang Anda kepada pacar Anda? 

26) Kalau belum pernah, mengapa? 

27) Menurut anda, bagaimana seseorang dapat menjalin 

kedekatan?  

28) Ada norma tertentu mengenai kedekatan dengan lawan jenis? 

29) Menurut Anda lebih susah mendapat teman wanita atau teman 

pria? 
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30) Lebih banyak teman pria atau teman wanita? 

31) ekspresi keintiman kepada partner intimacy 

32) cara subyek menanggapi ekspresi keintiman dari partner 

33) pendapat teman-teman dan keluarga tentang diri subyek 

34) pembawaan subyek sehari-hari 

35) lamanya intimate relationship yang dijalin dengan partner 

36) frekuensi subyek untuk menjalin keintiman dengan partner 

37) media komunikasi yang digunakan subyek dalam menjalin 

intimate relationship 

38) cara-cara subyek yang “khas” yang digunakan dalam 

berkomunikasi dengan partner 

 

4. Bentuk-Bentuk 

a. Bentuk intimacy 

b. Coping Stress 

1) Kalau pas tidak bisa mengerjakan PR, Anda bertanya dengan 

orang lain atau diam saja? Mengapa? 

2) Dalam memilih sekolah, siapa yang menentukan? Anda atau 

orang tua? 

3) Biasanya apa yang Anda lakukan ketika menghadapi suatu 

masalah? 

4) Apakah memerlukan bantuan dari orang orang terdekat atau 

anda menyelesaikannya seorang diri atau memendam saja? 

5) Apakah Anda sering bertengkar dengan saudara kandung? 

Siapa (kakak atau adik)? Apa alasannya? Kemudian 

bagaimana pertengkaran itu akhirnya selesai? 
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6) Waktu kecil, yang sering menemani (misalnya mengerjakan 

PR) siapa? 

7) Biasanya kalau dulu Anda bertengkar atau berbuat kesalahan? 

Bagaimana respon dari orang tua? Bagaimana responnya 

sekarang ? 

8) Apakah anda pernah melihat ketika orangtua anda betengkar? 

Seperti apa? Bagaimana penyelesaiannya? 

9) Bagaimana Anda menanggapi kedekatan tersebut? 

10) Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? 

11) Apakah cara tersebut berhasil? 

12) Kalau tidak apa cara lain untuk mengatasinya? 

 

B. PEDOMAN OBSERVASI 

1. penampilan fisik subyek, warna kulit, perawakan, penampilan 

2. respon subyek selama proses perkenalan 

3. respon subyek selama wawancara 

4. ekspresi subyek selama wawancara 

5. bahasa tubuh subyek selama wawancara 

6. cara menjawab apakah saat mengungkapkan hal tersebut terdapat 

penekanan-penekanan, pengulangan. 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK I 
 

Identitas diri subyek 
h. Nama : A 
i. TTL : Jakarta, 10 Juli 1986 
j. Usia : 23 tahun 
k. Pendidikan sebelum masuk seminari : S1 
l. Suku : Jawa 
m. Asal daerah : Depok, Jakarta 
n. Tahap pendidikan : tahun orientasi rohani 

 
NO PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISIS 
1 Alasan masuk ke pendidikan 

menjadi imam 
Secara pribadi sih seperti ini, prosesnya 
ketika itu sudah kerja. Jadi saya sibuk kuliah, 
ampe waktu itu lulus kuliah, lagi nikmatin 
kerja, udah kosong kan. Saya dipanggil sama 
Karina (karitas Indonesia) untuk bantu 
penanggulangan bencana di wedi –Klaten. 
2009 saya diminta tolong. Saat itu saya 
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sedang kerja jadi PNS di pemda sosial 
Jakarta. Dah ah, saya mau cari suasana baru, 
bosen di Jakarta, pindahlah kesana. 
Kebetulan yang menjadi bosnya itu paman 
saya sendiri, jadi mungkin dia ngeliat 
pengalaman kerja saya, toh saya juga kerja 
gak ngeliat gaji gak enak sama dia kan paman 
sendiri, jadi ya bantu-bantu lah. Nah, itu 
tinggalnya di paroki. Otomatis kan tinggal 
dengan para imam. Jadi begitu..dulu ritual 
kerja saya di Jakarta kan biasanya tidak 
teratur. Saya bisa aja pulang jam 10 malam 
tau2 bos saya telpon jam 1 dijemput pake 
taksi. Disana kan ritme kerjanya gak seperti 
PNS yang lain. kerjanya tu sewaktu2 kalau 
dapat tender gitu. Artinya hidup saya gak 
teratur. Doa atau apalah kaya kita sehari2, 
termasuk hang out ato main2 gitu. 
Sekosongnya saya baru bisa jalan. Begitu 
saya hidup di Wedi, semuanya serba teratur. 
Bangun jam 5, ada makan, ada doa, ada 
meditasi, kerja itu dari jam 9 ampe jam 2, 
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habis itu saya istirahat, ikut romo, kan nada 
jam tidur siangnya juga. Semuanya ikut, jadi 
artinya semuanya teratur. Dulu jam7 saya 
bisa masih gelantungan di bis, di wedi itu dah 
tidur. Disana kan jam segitu dah sepi dah 
kaya kuburan, dah gak ada apa-apanya lah. 
Nah, lama-lama keteraturan itu membangun 
hidup saya, kok kayanya saya menikmati ya... 
Memang saya sudah ada panggilan sejak 
SMP, tapi kalo dulu saya masih mikir saya 
harus punya basic gitu lho, punya pegangan. 
Kalo saya masuk langsung ke seminari, 
artinya kan yang saya kuasai kan ilmunya 
yang kaya gitu. Ya bukan saya gak suka, tapi 
setidaknya saya gak punya ilmu yang lain 
untuk membantu saya. Nah, dulu saya suka 
banget sama psikologi, waktu ceritanya 
masuk dulu kan sok-sokan dikira kalo masuk 
psikologi tu banyak teman yang suka curhat, 
bisa membaca pikiran, bodoh banget kan 
pikiran-pikiran kayak gitu-gitu. Trus akhirnya 
saya masuk, eh ternyata saya salah, ternyata 
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psikologi tidak seperti itu. Tapi gak apa-apa, 
saya lanjutkan. Nah, begitu lulus, ya kaya 
gayung bersambut itulah, ketemu dengan 
KARINA saya mikir lagi. Dari kecil ampe 
SMA itu istilahnya hidup saya sudah cukup 
terpenuhi, artinya saya sudah puas lah. Trus 
saya mikir, mau apa lagi sih? Umurnya juga 
dah tua, temen-temen dah pada married nih, 
tahun-tahun ini pada ngasi undangan semua. 
Nah, mau ngapain nih, mau menikah atau 
tidak menikah? Akan akhinya harus begitu 
kan, akhirnya harus jelas kan. Wah, kayanya 
coba saya mikir, pas buka kontrak baru di 
KARINA itu, kita kan massal satu 
keuskupan. Tiba-tiba bos nawarin ke saya 
mau jadi anak keuskupan atau mau jadi 
karyawan keuskupan? Lha saya bingung anak 
keuskupan itu apa?  Oh, ternyata dia 
menawarkan saya menjadi seorang romo. 
Emang saya bisa? Saya rasa dengan penilaian 
saya (kata romonya) tinggal disini kamu udah 
cukup kok. Dulu juga saya memang aktif di 
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gereja, jadi bagian kurikulum buat 
pendamingan remaja, jadi gereja saya tu sok-
sokan kaya sekolahan gitu, dan saya 
kecemplung disitu, trus saya suka ngajar juga. 
Nah akhirnya ya sudah deh saya coba. Disini, 
saya juga ngeliat sih secara pribadi ketika 
dapet gaji, saya bekerja, saya bisa hidup 
sendiri, kok kayanya masih ada yang kurang 
y. Saya tarik lagi apakah ini memang ini jalan 
saya. Saya berefleksi, bener juga sih. Artinya 
yang saya mau cari lagi itu apa lagi sih 
sekarang. Hidup saya dah punya, apa nih?. 
dan saya temukan kayanya saya harus berbagi 
nih, karena saya dah nyaman banget di wedi, 
walaupun jauh dari hiburan. Kalo temen-
temen pada bilang saya gila, ngapain sih 
kamu disana jauh-jauh? Dan akhirnya ya 
udah, ketika udah ngalami pengolahan disini 
(seminari TOR), saya motivasinya cuma satu 
sih, saya cuma pengen bagi berkat aja buat 
orang lain. artinya Saya mengucap syukur 
pada Tuhan, bahwa sampai sekarang saya 
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sudah puas, sudah enak tuh. Sekarang tinggal 
saya mau bagi apa yang sudah dapat, apa 
yang pernah rasakan pada orang yang 
membutuhkan. 
Kalo di keluarga saya tu prinsipnya kalo bisa 
jangan diam di rumah, gitu. Jadi begitu dah 
dapet kuliah, ada peluang kerja sambilan gitu, 
freelance, saya ambil kerja. Jadi dah ikutan 
EO gitu, tapi bukan wedding atau apa, saya 
buat party atau dugem-dugem gitu. Kan 
masuknya gampang, siang kuliah, malemnya 
kerja. Dulu juga sempet ngajar sekolahan 
tempat terapi gitu. Jadi ngajarin terapi sensori 
motorik ke anak berkebutuhan khusus. 
Pernah jadi BP juga, kan praktek terus. 
Emang nyari sendiri kan kuliah waktu itu 
tinggal dikit, jadi nyari sendiri y uangnya 
buat sendiri. Waktu itu saya 2006 sempet 
freelance mbantuin HRD. Rasanya gak 
enaknya HRD y disitu. Sebenarnya 
motivasinya jelek sih, kan ditawarin waktu 
itu gajinya gede, dapat kantor deket rumah 
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pula. Cara kerjanya juga enak. Cuma saya 
gak kuat waktu 2008, pertama masuk 
mbantuin wawancara, setelah itu 2007 jadi 
karyawan tetap tapi pindah ke bagian gaji dan 
pemecatan. Ya puji Tuhan saya selalu dapat 
tawaran, mungkin karena koneksi. Dapatlah 
kerjaan di depsos, itungannya itu jadi PNS. 
Yayasan Putra Bahagia khusus untuk ngasi 
anak-anak miskin se-Jakarta untuk dapat 
pendidikan. Itu tapi freelance, hitungannya 
per datang. Pertama jadi seperti pendamping 
kelompok, trus naik jadi pembicara 
fasilitator, trus naek jadi tim inti yang 
ngerekrut, trus naek lagi jadi sekretaris. Tapi 
kerjanya emang g bisa diatur. Ampe teman-
teman bilang saya anti sosial, gak pernah 
keluar lagi. Padahal mau gimana, emang jam 
kerjanya begitu. Disitu saya 3 tahun. nah, 
waktu ke Wedi itu istilahnya saya kaya 
menghilang. 3 bulan disitu. Orang tua pun 
taunya saya kerja. Memang sih bener kerja, 
tapi saya gak bilang-bilang. Nah sampe 
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sekarang saya pertanyakan dulu tu, kenapa 
romo saya tu milih saya, dia gak pernah 
ngomong. Artinya kalo saya memang sudah 
mempersiapkan sih ya sudahlah, bahkan 
ketika saya dah masuk sini pun, orang tu 
masih bilang saya gila kali ya, yang bener lu, 
dsb. Kalo panggilan emang misteri y, 
diomongin secara empiris juga susah gitu. 
Jadi saya ini ni satu-satunya frater sepanjang 
sejarah yang dari Jakarta di KAS, dan 
diterima maksudnya.jadi kalo dibilang proyek 
uji coba buat saya, ya iya. Yang kedua, saya 
masuknya itu diluar masuk jalur regular. Kalo 
yang regular, Januari 2009 sudah keterima, 
tapi saya baru masuk awal-awal mei ini. Live 
in disini selama 10 hari, trus di tes, seminggu 
dua minggu hasil dah keluar. Keterima masuk 
bareng yang Januari. Artinya itu luar biasa, 
Tuhan ngasi kesempatan yang cepet, gila lah 
gitu. 

2 Pendapat keluarga mengenai 
keinginan tersebut 

Orang tua saya itu punya usaha masing-
masing. Pengennya, idealnya kan saya anak 
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paling tua, jadi yang menggantikan. Awalnya 
bapak saya mikirnya kaya gitu. Begitu saya 
jadi frater, biasalah bapak saya  bilang : eh lo 
kalo nikah nanti enak lo. Dulu tu di keluarga 
saya tu anak di kasi rumah satu-satu, ada 
mobil segala macem. Begitu saya masuk jadi 
pastor, dicoret smua tu, pindah nama ke adek-
adek saya. Trus diiming-imingin, lu kalo 
nikah mobil dapet. Ampe sekarang ni, tapi 
sambil bercanda-bercandaan. Rumah dapet, 
mobil dapet, gw ganti lagi ke nama lo. Ya 
ketawa-ketawa doang gitu. Ya awalnya 
memang sulit kali ya. Mungkin mikirnya 
orang awam gitu ya, memang kalo bisa deket 
dengan gereja, tapi ya gak berharap kali ya. 
Tidak ada gambaran bahwa anaknya akan 
masuk jadi calon pastor. Yah, jadi mikirnya 
kok bisa ya? Nah akhirnya pas penjubahan, 
bapak saya datang ama ibu saya. Ibu tu yang 
semangat, ibu yang selalu mendorong. Nah 
prinsip di keluarga saya tu enaknya gini : 
jalanin hidup lu sebebasnya, tapi lo harus 

 
 

A.1.m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.m 

 
 
ayah subyek kurang 
setuju subyek 
menjadi imam, 
bahkan sampai 
menarik semua 
fasilitas milik 
subyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu subyek sendiri 
mendukung subyek 
untuk menjadi imam 
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tanggung jawab, jangan nyalahin orang tua, 
jangan minta tolong. Jadi dulu saya pernah 
ketangkap polisi, gara-gara nyetir 
sembarangan. Itu orang tua gak ada yang 
nolongin, saya harus berjuang sendiri. Tapi 
gak marah, konsekuen. Artinya saya harus 
diinapin 2 hari, akhirnya saya jual jam, usaha 
buat nebus. Soalnya dulu kan gak ada duit. 
Istilahnya mau pulang dulu segala macam 
kan gak  boleh, gak boleh kontak orang tua. 
Tapi setelah itu saya lapor, ditanyain 
urusannya dah selesai, ya udah. Jadi fair. Jadi 
pas ini, akhirnya bapak saya nerima, brarti 
jalannya emang udah jalannya. Trus kan saya 
punya adek 2. Yang satu dibawah saya cewek 
udah kerja, yang kecil cowok masih kelas 6 
SD. Nah yang cewe ini akhirnya jadi anak 
sulung. Jadi dia tanggung jawab semua. Jadi 
waktu itu ada rapat direksi gitu, ditanyain 
bapak saya, anaknya mana? Yang harusnya 
hadirkan saya, trus yang muncul adek saya. 
Akhirnya dia dikasi tanggung jawab itu, saya 
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disini lega ndengernya disini kan, berarti saya 
emang udah dilepas. 

Faktor-faktor 
3 Keadaan keluarga Kalo ekonomi tu, keadaan keluarga bapak tu 

lebih berada. Kalo keluarga ibu, istilahnya 
mereka berada karena warisan. Jadi tu kalo 
keluarga ibu tu saling membantu. Kalau 
bapak, semua punya masing-masing. 

  

4 Waktu kecil, Anda lebih dekat 
dengan ayah atau ibu? 
Mengapa? 

Kalo dulu ama ibu tu tentang hati, biasa y 
cewek y, enak diajak ngomong. Kalo soal 
perasaan tu saya sama ibu deket. Karena saya 
anak sulung, tanggung jawab atau mau 
mutusin sesuatu, kita keluarga punya 
masalah, ada ritual ngumpul bertiga di ruang 
tengah, trus ngomongin. Tapi sekarang 
karena saya dah gak ada, adek saya yang 
cewe yang kena.  

 
A.1.b 

 
Subyek dekat 
dengan ibunya, 
terutama berbicara 
mengenai hal-hal 
yang sentimentil 

5 Kalau sekarang lebih dekat 
dengan ayah atau ibu? 
Mengapa? 

Kalo deketnya sama sapa, ya saya deket sama 
semua, saya terbuka dengan semua. 
Untungnya keluarga saya tu itu. kalo cerita tu 
y dibuka smua, tapi kalo buat cerita yang 

A.1.b 
A.1.c 

Subyek memiliki 
sikap terbuka dalam 
keluarganya, tidak 
menutup-nutupi 
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sensitive gitu ya sama ibu saya ato sama adek 
saya yang cewe, kan gak mungkin ama adek 
yang kecil kan gak ngerti apa-apa, masih SD. 
Saya tu sama adek saya tu dari dulu sekamar. 
Dia tu kan gak punya kamar, jadi pindah-
pindah terus. Jadi kalo saya pulang tu kangen 
banget, trus tidur bareng. Jadi rumah tu ajang 
kumpul-kumpul. 
Adik saya yang kecil tu ADHD dan asperger, 
jadi alasan buat masuk psikologi ya juga itu. 
Nah, untungnya di keluarga saya tu dah tau 
posisi masing-masing kan, jadi saling 
membantulah. Untungnya dah ketauan dari 
kecil, jadi sekarang puji Tuhan dah bisa 
sekolah biasa. Mungkin karna asperger juga 
ya, jadi anaknya pinter banget. 

suatu kejadian 

6 Selain orang tua, biasanya lebih 
dekat dengan siapa (teman, 
saudara kandung atau sepupu, 
om, tante, pacar)? 

Sama kakak sepupu tu juga deket, sekamar 
ama saya. Usianya lebih muda tapi kan anak 
kakaknya bapak, jadinya kakak sepupu. Kalo 
orang lain rumah, biasa deket ama sahabat. 
Banyak sih sahabatnya, tapi yang paling 
deket tu bertiga satu cewek satu cowok. Dari 

A.1.e 
 
 
 
 
 

Subyek dekat 
dengan kakak 
sepupunya yang 
tinggal di rumahnya 
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SD sampai sekarang tetep kontak, jadi apa-
apa pasti kita cerita. Ni pada mau nikah, kita 
disuruh jadi panitia. Tiap tempat saya punya 
temen yang deket. Saya orangnya gampang 
ngobrol, tapi bukan gampang deket. Jadi 
kalau ama orang lain y ngobrol soal hal-hal 
diluar, kecuali ditanya soal hal-hal itu 
(pribadi maksudnya). Disini saya deket sama 
2 frater. Dulu kuliah juga punya sahabat. 

 
 
 

A.1.c 

 
 
Subyek adalah orang 
yang mudah 
memulai 
pembicaraan, namun 
tidak mudah dekat 
untuk berbicara 
masalah pribadi 

7 Apa yang sering dibicarakan 
dengan ayah? Lalu bagaimana 
responnya 

Kalo bapak tu masalah financial, prestasi. 
Artinya topic-topik tu dah ada masing-
masing. Jadi kalo ngomong tentang hati ke 
bapak tu dah pasti gak nyambung, tapi kalo 
ngomongin soal misalnya harga saham naik, 
atau tentang prestasi, nah itu ngomongnya 
sama bapak. Tu dah cocok banget. 
Kalo sekarang kan topiknya tentang 
panggilan kan. Jadi ciri khasnya bapak tu 
kalo nanya tu gimana hidup lo. Dia lebih 
ngomong tentang jumlah. Brapa frater yang 
dah keluar, brapa lama udah lo tahan disitu, 
brapa lama lagi lo blajar.  Biasa kali ya, kalo 

 
 

A.1.b 

 
 
Kedekatan subyek 
dengan ayahnya 
lebih kearah masalah 
finansial ataupun 
prestasi 
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cowo mikirnya begitu. 
8 Apa yang sering dibicarakan 

dengan ibu? Lalu bagaimana 
responnya? 

Kalo ibu ya ngomongnya tentang gimana 
disana, betah gak, dh belajar apa aja? Eh 
kenapa sih temenmu keluar? Doain dong. 
Tapi kita emang tetap kontak. Disini 
kebetulan sekali yang emang pasti sebulan 
sekali nelpon tu ya orang tua saya. Soalnya 
kan semenjak semester 2 kan dah bisa 
dikunjungi, tapi orang tua saya baru sekali sih 
kesini, kan jauh kasian. 

 
 
 

A.1.b 

 
 
 
subyek sering 
dihubungi lewat 
telepon oleh 
kelurganya karena 
tidak bisa sering 
berkunjung 

9 Menurut Anda, ayah Anda itu 
ibaratnya siapa? Bisa ceritakan 
yang Anda sukai dari ayah 
Anda? Kalau yang tidak disukai 
dari ayah Anda 

kalo bapak tu lebih sebagai model. Soalnya 
pengalaman bapak ibu tu dari nol. Saya salut 
ama bapak tu orangnya sederhana, pekerja 
keras, simple, bapak tu orangnya pendiam, 
rajin. Sekarang ni dia lagi ngambil 
S3.walaupun setua itu masih pengen belajar. 
Kemaren baru lulus S2, ip 2,7 ngambil 
manajemen. Tentang prestasi, pola hidup 
yang bener tu dari bapak. Jalan hidup yang 
lurus. Bapak tu orangnya lurus banget. Dia tu 
ya selama kerja, baru pindah kerja 2 kali. 20 
tahun dia di perusahaan cat. Dia kerjanya di 
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perusahaan asing terus. Trus yang kedua itu 
dia pindah karna ICI nya tuh diambil alih ama 
orang lain. dia tu sebenernya tetap bertahan, , 
dia tu perasa banget, kasian ama temen2nya, 
ikut demo keluar. Akhirnya pindah masuk 
perusahan jepang ketrima. Dah 10 tahun tu. 
Dia tu ngajarin kalo cari kerja tu yang ajeg. 
Hargai, liat jjangan uang. Uang tu nanti dulu, 
prosesnya. Itu yang saya kagumi. Dia tu 
menilai gak dari materi. Kalo ama bapak tu 
sistematis. Kalo butuh apa-apa tu sbulan 
sebelumnya disiapin anggarannya. bapak tu 
orangnya introvert. Kalo ada masalah tu ya 
gak mau dia cerita. Orangnya dieman, jadi tu 
kita gak tau, tiba-tiba marah sendiri, padahal 
kan kita gak tau. Memang orangnya pendiam 
dan pemalu. Kalo keluarga ato teman-teman 
dateng tu langsung dia ke atas. Padahal tu y, 
sebagai tuan rumah tu apa kek basa basi dulu. 
Ini enggak. kalo bukan urusanku ya gak mau, 
cuek banget orangnya. Istilahnya tu di rumah, 
ibu saya tu kepala rumah tangga, bapak tu 
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cuma nyetor duit. Jadi semua urusan rumah tu 
ibu, dari gentang bocor ampe apa lah tu ibu 
yang urus, bapak mana mau tau. Datang 
rumah tu ya kaya ngebossy gitu, tapi ya kita 
udah tau. Berapa lo butuh duit, tapi gw gak 
mau macam-macam. Ya kalo ibu, mungkin 
efeknya itu ya bawel. Ampe hal-hal kecil 
yang gak diurusin tu diurusin ama ibu. Jadi tu 
kaya temenku dateng tu dikomentari, kok 
temenmu bajunya kaya gitu., saya mah bilang 
ya biarin aja lah. Jadi nyebelin tu disitu, usil, 
trus kaya pengen tau urusan. Trus kalo dah 
marah, misalnya marah ama saya, nah kalo 
adek saya lewat ya ikut dimarahin. 

10 Menurut Anda, ibu Anda itu 
ibaratnya siapa? Bisa ceritakan 
yang Anda sukai dari ibu Anda? 
Kalau yang tidak disukai dari ibu 
Anda? 

Kalo dari hidup kali ya, ibu tu ibaratnya 
teman, Kalo ibu ya kaya saya begini, doyan 
omong, dah kaya temen deh, dia orangnya 
juga pekerja keras. Cuma gak bisa bedain, 
cewe kali ya, gak bisa misahin kerjaan ama 
emosional. Yang enak adalah pengertian. 
Kalo ada butuh apa-apa tu kan sama ibu. Jadi 
butuh apa tu mintanya ke ibu, biasalah ibu-
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ibu ya, ngomel-ngomel tapi ya habis itu 
dikasi.   

11 Dalam keluarga, siapa yang 
paling Anda benci? Mengapa? 

Kalo sebel sih pasti ada y, pasti ada lah. 
Paling yang dirumah tu yang suka berantem 
tu adek saya berdua itu. kalo sama yang cewe 
tu. Saya juga sukanya ngalah. Konflik dulu 
paling SMA, paling berantemnya karna adek 
saya tu kalo minjem gak pernah balik. Dulu 
kan ukuran kita tu entah gimana tu bisa sama, 
jadi kalo saya beli barang tu harus sesuai 
dengan selera dia, karna dia juga make, tapi 
kan saya gak bisa make barangnya dia. Ya 
sebelnya tu gara-gara kalo minjem gak 
pernah balik itu kalo ledek-ledekan tu ya 
pasti lah ya. tapi untuk yang berat-berat tu 
enggak sih. Paling adek saya yang cewe tu 
mirip dengan bapak, cuek banget. Kan saya 
gak boleh bawa hape disini, eh tahu-tahu 
tanpa persetujuan tu hape dijual, padahal tu 
nomer dah dari jaman SMP, padahal saya 
minta isiin terus biar jangan ampe hangus, 
kan sayang dah banyak yang tau nomernya. 
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Katanya gampanglah ntar diurus, tapi ampe 
sekarang kalo telpon tu saya tanyain udah 
belom diurus, katanya belom, lupa, gak 
sempet katanya. Jadi ni besok saya pulang 
langsung mau ngurus. 

12 Dalam keluarga, siapa yang 
paling Anda sayang? Mengapa? 

Sayang semua. Ya sayangnya beda lah 
porsinya, kalo buat yang kecil kan 
keadaannya kaya gitu, kasian lah. Kalo yang 
kedua, dah kaya temen. Dulu kalo dia nyari 
pacar, pasti diliatin ke saya dulu, kalo saya 
iya setuju, baru deh. Waktu SMA malah nyari 
baju buat promnya tu ngajak saya, padahal ya 
saya gak ngerti. Pilihin aja, ternyata cocok. 

 
 

A.1.b 

 
Adik perempuan 
subyek amat dekat 
dengan subyek 
hingga 
mempercayakan 
penilaian pasangan 
pada subyek 

13 Bagaimana 
kedekatan/komunikasi yang 
terjadi dalam keluarga, antar 
anggota? (apakah setiap hari 
pasti menyempatkan untuk 
ngobrol, sering bercerita, dsb) 

Selama saya dirumah tu, tiap malam tu 
kumpul. Jadi ada kebiasaan doa malem di 
kamar ibu, selimutan terus doa bareng. 
Walaupun telat datang tu ditungguin. Kalo 
maem kadang ya duluan. Kalo emang 
seharian tu ya paling kalo piknik doang. Ya 
gak sering, paling setahun 3 kali lah. Ya kita 
suka traveling, jadi kalo pergi ya sekalian 
seminggu dua minggu. Jadi kalo sehari-hari 

A.1.b 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subyek memiliki 
kebiasaan untuk 
berkumpul berdoa 
dengan keluarganya 
ketika malam hari, 
meskipun terlambat 
akan ditunggu 
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emang gak ada waktu khusus buat ngobrol, 
sekenanya aja ketemu trus cerita. Kalo 
khusus ngomong bu, saya mau cerita tu 
enggak, kan aneh malahan. Sewaktu-waktu 
aja. Mulainya bisa cerita tu, kan ibu seneng 
ngegosip. Jadi mulai cerita dari itu, atau saya 
yang bilang bu, ni ada berita begini-begini 
lo…ya kayak gitu. Tapi kalo ama bapak, 
biasanya bapak yang mulai duluan. Kalo soal 
cerita, mungkin ada batasnya ama bapak, jadi 
kita sortir dulu mau ngomong apa. Kan kalo 
ngomong nggak penting tu malah bilang 
ngapain sih ngomong kaya gitu. Diomongin 
langsung ke kita kaya gitu. Tapi kalo emang 
bapak yang mulai dulu becanda ya ayo, kita 
ikut nanggepin. Tapi kalo kita yang mulai 
dulu tu aneh aja rasanya, gak biasa. Kalo ibu 
enggak, sekenanya aja. Mana ibu saya 
sekarang ni sukanya salah ngomong, ketuker-
tuker, jadi kalo cerita tu lucu banget. Ya jadi 
lucu-lucuan lah. 

 
 
 

A.1.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.b 
 

 
 
 
Subyek sering 
bercerita-cerita 
dengan ibunya entah 
itu karena bergosip 
ataupun yang lain 
 
 
 
 
 
Meskipun ayah 
subyek adalah 
seorang yang kaku, 
subyek tetap dapat 
dekat dengan 
ayahnya 

14 hubungan dengan orang-orang Kalau keluarga ya saya lumayan dekat,   
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dan teman-teman di sekitar 
tempat tinggal 

dengan ibu, adik-adik saya lumayan dekat. 
Kalau teman ya ada dua, ada teman ada 
sahabat menurut saya. Katanya sih saya 
termasuk orang yang supel, artinya mudah 
bergaul dengan siapa saja. Menurut mereka 
katanya saya dekat dengan mereka, namun 
menurut saya ada jarak. Kalo menurut saya 
kalo teman ya buat ngobrol basa-basi. Tapi 
kalau sahabat tu lebih mendalam lagi. Biasa 
sih kalau sahabat saya kontak terus. Kalau 
teman ya biarin aja. Biasa sih di tiap tempat 
saya punya sahabat satu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15 perlakuan teman-teman di rumah 
dan di kampus 

Baik-baik saja kalau saya sih. Kalau kita 
bertiga sdisini sih paling tua. Kita punya 
peran-peran berbeda, kalau kata romo sih 
saya yang memberi warna, entah itu 
menonjol lewat performance. Kadang juga 
saya menghubungkan antara yang tua dan 
yang muda, walaupun akhirnya saya jadi 
dianggap seumuran sama mereka.  

  

16 cara agar bisa diterima oleh 
teman-teman? 

Dulu sebenarnya saya deket dengan angkatan 
sebelumnya, karena umurnya gak jauh dan 
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omongannya masuk. Kalau angkatan ini 
kadang nggak nyampe, aku mikir dah 
nyampe mana, mereka belum. Akhirnya aku 
ngikutin aja mereka pikirannya kaya gimana, 
maen-maennya, kekonyol-konyolannya, 
walaupun buat kami bertiga itu dah lewat. 
Kadang ya ngomongin masalah cinta, kalo 
kita bertiga kan ya udah ndengerin aja, cuma 
flash back, cuma berbagi sama adik-adik. 
Kalau saya dimana-mana saya selalu 
menunjukkan diri apa adanya. Konsepnya 
dari awal mereka harus menerima saya apa 
adanya, otomatis kalau yang bertahan yang 
menerima saya apa adanya.  

17 harapan orangtua Karena saya anak yang paling tua, ya 
diandalkan lah. Dulu sih ya. Perusahaan saya 
yang njalain. Orang tua saya bukan penuntut 
sih, tapi saya harus tanggung jawab sama apa 
yang saya jalanin, jangan setengah-setengah. 

  

18 perlakuan anggota keluarga yang 
lain 

Baik banget. Puas lah saya, afeksi puas. Saya 
gak pernah merasa tertekan dalam keluarga. 
Bebas lah saya ngapa-ngapain, asal tanggung 
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jawab. Ya kalo dimarahin ya biasalahnya, 
taio gak pernah marah bersar gitu. 

19 Menurut frater, apakah orang tua 
ikut andil dalam memutuskan 
sesuatu? 

waktu dulu masih belum berpenghasilan, iya 
masih. Sekolah, berpakaian, temen memang 
iya. Lagian saya mungkin masih belajar y, 
tapi begitu saya dah punya uang sendiri, saya 
bebas, hidup suka-suka saya. Tapi itu 
prinsipnya. Adek saya tu kan ngerokok. Jadi 
prinsipnya kalo sudah punya uang ya boleh 
ngerokok. Tapi klo belum, jangan harap. 

  

20 Menurut Anda, Apakah orang 
tua ikut menentukan siapa yang 
menjadi pasangan atau temen 
Anda? 

Kalo sahabat sih enggak, tapi temen iya. 
Yang dasar ni ya, temen cewe g boleh masuk 
kamar, sahabat boleh. Gak secara sadar sih, 
tapi perlakuannya beda. Tapi sahabat tu 
emang lebih bebas, kan udah kenal gitu.  

A.2.b Pertimbangan dari 
orang tua ikut 
menentukan 
bagaimana subyek 
berperilaku terhadap 
wanita 

21 Ada kriteria tertentu dari orang 
tua dalam memilih teman atau 
pacar? 

chemistry tu. Kalo saya pribadi sih ga bisa 
njelasin. Kalo saya nyarinya kelihatan sih 
dari awal, oh orang ni bisa dipegang, oh 
orang ni mau temenan sama saya. Orang yang 
sejauh ini sahabat saya ga pernah mengkritik 

 
 

A.1.d 

 
 
Subyek menyukai 
orang yang bisa 
dipegang, dipercaya, 
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diri saya. Maksudnya bukan saya ga mau 
dikritik, tapi dia mau nerima saya apa adanya, 
tau saya siapa. Tu dah tipikal setia buat saya. 
Disaat aku gak suka, dia tau harus sperti apa, 
dihargain ama dia. Artinya gak nusuk, oh titik 
kelemahannya tu ni, tu saya benci banget. 

setia, dan tidak 
menusuk dari 
belakang 

22 Menurut anda, sifat-sifat anda 
seperti apa? 

Saya easy going, dibawa santai. Disini daya 
frater paling santai, kalo ada masalah katanya 
saya lebih banyak ngomong y sudahlah. 
Sejak awal sejak saya mulai kuliah, kan 
belajar juga coping stress y mungkin 
sebenarnya saya sudah belajar makanya saya 
tau. Dulu saya panikan, suka keringatan gitu. 
Tapi perlahan-lahan karena belajar dan 
karena proses y, jadi dibawa santai. Tapi itu 
kalo yg buat bukan saya. Kesalahan 
dilakukan orang lain pada saya, saya santai. 
Tapi kalau saya sendiri, saya orangnya gak 
sabaran, saya langsung selesain. Saya gak 
mau nunda-nunda, digantungin tu gak enak 
soalnya. Hari itu kalau bisa slesai ya slesai 
kalau bisa. Saya pernah coba-coba nunda, 

A.2.a 
 
 
 

A.2.b 

Subyek adalah orang 
yang santai bila 
orang lain berbuat 
kesalahan padanya 
Subyek telah 
mempelajari cara 
coping ketika kuliah 
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wuh pusing. Terus saya tu orangnya bukan 
deadliner. Jadi ni pada ngerjain tugas akhir 
kan, pada sibuk tu, tapi saya dah selesai 2 
bulan yang lalu. Gak doyan yang nunda-
nunda gitu, pusing soalnya. Kan kita gak tau 
klo tugas tu kapan dikasi. Dah gitu takutnya g 
ada wkt istirahat juga. Ya efeknya ni skarang 
saya nganggur, y paling isi dengan doa. Ya 
saya orangnya juga gampang temenan. Dulu 
sih katanya gampang dikibulin. Karena 
percaya. Tapi itu ya buat mereka. Mungkin 
ukuran pertemanannya beda. Mungkin orang 
ngeliatnya itu sahabat saya, padahal Cuma 
temen buat saya. Suka beda persepsi, ukuran 
standarnya beda. Tapi klo temen tu tau. 
Biasanya tu dibilang lo kan deket ama frater 
ini, ah enggak ah. Biasa aja. Oh gitu, kirain 
deket, ngobrol ya ngobrol biasa. Saya 
orangnya juga pelupa. Makanya buku tu 
penuh, ditulis semua, sualnya lupa. IQ juga 
saya gak tinggi, ya rata-rata. Jadi kalo saya 
belajar, ya harus benar-benar belajar. Kalau 
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blajar sekali sih gak bisa diharapin. Harus 
berkali-kali. Kalau belajar, saya 3 hari 
sebelumnya. Kalau sudah lupa ternyata 
ulangan besok, wah kacau, mending susulan. 

23 Anda paling suka dengan teman 
yang seperti apa? Mengapa? 

Yang setia. Saya paling sebel kalo temen gak 
bisa dipegang tu. Yang sampe sekarang 
temen yang saya pertahankan tu temen yang 
setia. Maksudnya bukan yang nggelondotin 
gitu, enggak, tapi dia tidak mengkhianati 
saya. Soalnya saya orangnya loyal sih. Apa 
yang  saya bisa bantu, saya bakal bantu 
sekuat tenaga. Walaupun saya gak minta 
balik ya. Tapi setidaknya orang itu gak 
mengkhianati saya lah. Mungkin saya punya 
pengalaman buruk. Saya punya temen, dah 
percaya banget ama dia, ternyata dia udah 
fitnah saya, menyebabkan saya bermusuhan 
dengan sahabat saya, waktu itu nilai saya 
dipotong gara-gara dia, trus dia malah 
musuhin saya, padahal kan yang harusnya 
marah tu saya, enak aja gitu kan. Dari situ 
saya hati-hati untuk percaya lebih dari temen. 

 
A.1.d 

 
Subyek 
mempertahankan 
teman yang setia, 
tidak mengkhianati 
dirinya 
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Kalo temen sih biasa aja lah gampang, klo 
sahabat tu hati-hati. Untungnya selama ni 
kalo saya butuh, mereka slalu ada. saya gak 
minta macem-macem sih, istilahnya mau 
kaya mau miskin, mau jelek, itu nomer 
berapalah. 

24 Sebelum masuk ke sini, pernah 
pacaran? Kalau pernah berapa 
kali? Bagaimana sih caranya 
Anda untuk mendapatkan pacar? 
Biasanya apa yang Anda 
lakukan untuk menunjukkan rasa 
sayang Anda kepada pacar 
Anda? 

Sebelum masuk pernah pacaran SMP. Dulu 
jaman SMP kan beda ama SMP sekarang. 
Saya ngerasa, waktu SMP itu bisa dibilang 
saatnya tolak balik lah. Pertama kenal kaya 
gitu, masturbasi segala macem. Kemudian 
mengenal, oh diluar tu ada yang namanya 
cewe. Trus kan pada lagi demam yang kaya 
gituan, kelas 2 SMP, ya udah ikut-ikutan. 
Yang nembak sih sebenarnya cewenya, bukan 
saya. Salahnya kan cinta monyet kan. Saya 
kaya sok-sokan masih kecil punya prinsip. 
Saya terinspirasi ibu saya, bapak itu pacar 
pertama ibu saya, jadi mereka jadian trus 
akhirnya nikah. Kan seneng tu ngeliat mereka 
kayanya bahagia, kan seneng, jadi terkopi, 
saya pengen kaya gitu. Tapi kan gak 
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mungkin, masih SMP. Tapi faktanya saya 
begitu, saya jalanin ngoyo. Akhirnya saya 
gak menikmati. Akhirnya putus juga, gak 
lama, paling 4 bulanan. Tapi ya selama 
pacaran tu gandengan, ya dah puas lah kalo 
scara fisik, anter-anteran, gombal-gombalan. 
Tapi akhirnya banyak juga yang saya 
tinggalin, kayak teman. Trus saya pikir, 
jaman itu kan jamannya lagi seneng-pikir ya, 
kalo saya sia-siain Cuma buat pacaran ya 
sayang. Trus pada akhirnya emang dah gak 
bisa dilanjutin, saya putusin. Trus saya mikir 
lagi, kalo saya mau pacaran lagi. Emang sih 
saya butuh perhatian, tapi apa gak bisa kalo 
perhatian itu saya dapat dari teman aja. Toh 
Cuma perhatian yang kaya gitu ya. Trus saya 
mikir prioritasnya, akhirnya temenan aja 
dulu, eh tahu-tahu ampe kuliah. 

 
 
 
 
 

B.1.a 
 
 
 
 

B.1.f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subyek merasa 
bahwa perhatian 
dapat diperoleh dari 
teman-teman 

25 Pas SMA kuliah pernah 
berhubungan dengan cewek 
scara khusus? 

Gak pernah.    

26 ada gak cara khas antara frater Karena mikirnya dulu sederhana, inta monyet   
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dan pacar untuk nunjukin rasa 
sayang? 

gitu kan. Paling dai sikap ya, nganterin, 
gandengan. Lebih ke gerakan sederhana, 
simbol-simbol aja. Kaya njemputin. 

27 cara subyek menanggapi 
ekspresi keintiman dari partner 

Dia cemburuan sih ya, dulu tu saya banyak 
temen perempuan. Jadi sama dia tuh saya gak 
boleh temenan lagi. Ya baik sih, siapa yang 
gak seneng, dipuji dikit, langsung naek. 

  

28 Yang dirasain selama pacaran? Jumlah temen wanita juga lumayan banyak. 
Saya lumayan dekat gitu lah. Selama kuliah 
tu saya terlupakan untuk hubungan serius, 
karena saya ngerasa udah dapat perhatian dari 
temen cewek saya, kaya ditanyain dah makan 
belom, kan saya mikir, ngapain punya pacar 
kan udah diperhatiin, dismsin. Ampe trakhir 
saya lulus, ya berlalu gitu. Saya tu kepikir, 
apa tuhan baik ama saya, saya dikasi 
kesempatan nyicipin skali aja. Stelah itu 
langsung masuk sminari, biar tetap murni, 
kaya gitu y. kalo positifnya kan begitu. Tapi 
artinya sih puas, oh ternyata gitu yang 
namanya pacaran, walaupun waktu itu masih 
kecil. Nah, Saya kan deket ama beberapa 

 
B.1.a 

 
 
 
 
 

 
Subyek tidak 
menjalin hubungan 
serius pacaran 
karena menganggap 
perhatian yang 
didapat dari teman-
teman wanita sudah 
cukup 
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sahabat yang pacaran, artinya kalo mau tuker 
pikiran saya juga ngerti, istilah seks atao apa. 
Saya kan juga penasaran orangnya. Paling 
parah tu saya pernah ngalamin yang namanya 
temen saya ML dan saya disitu. Ya tapi saya 
gak ikut-ikutan. Pernah tu ditawarin, 
threesome, tapi ya udah, just to know aja. 
Cuma buat nambah pengalaman aja. Tapi 
tetep kalau ada yang cantik gitu, kan 
langsung ihiy. Kan disini frater-frater smua, 
bosen lah ya mukanya kaya gitu-gitu smua. 

29 Perhatiannya waktu itu dari satu 
cewe atau dari beberapa cewe? 

Dari beberapa.   

30 Dengan orang itu-itu aja? Oh, enggak. Tapi orang yang masih 
berhubungan tu tetep berhubungan. Semakin 
lama semakin banyak temennya, tapi yang 
deket tu ya emang bertiga itu tadi. 

B.1.a Subyek dekat 
sahabat-sahabatnya 
dalam waktu yang 
lama, dan setiap 
subyek berada di 
suatu tempat akan 
ada orang yang 
menjadi sahabatnya 



158 
 

31 tanggapan ortu ketika tau frater 
punya pacar gimana (ortu tau 
kan?) atau setidaknya ketika ortu 
frater mengeliat frater deket ama 
teman cewe? 

Oh, iya saya sampe dijodohin ama sahabat 
saya sendiri. Tapi ya gak bisa, orang sahabat 
sendiri kok. Sampe ibunya kecewa. Saya tu 
dah deket banget, nginap-nginapan. Padahal 
dia dah tunangan lo ama orang. Lagian dah 
punya tunangan masih ngeharapin saya. 
Gimana sih orang tuanya. Tu menjelang saya 
masuk sini. Pada geger tu, aduh jangan 
masuk lah. Untungnya adek saya tu 
melengkapin. Yang gak ada di saya tu pasti 
ada di adek saya. Dari dulu tuh ya, gak 
pernah namanya dia gak pacaran. Sekarang 
jadi kaya dah terstigma, wah mama tu 
bakalan dapat cucu pertama dari adek saya. 
Jadi tu saya dah gak bakal nanya-nanya lagi. 
Jadi katanya udah kamu gak usah mikir 
macam-macam lagi, jadi pastor aja. Jadi 
semua tuh sudah disiapin. Kan rumah ada 
beberapa tuh, tu dah mulai dijual-jualin, buat 
adek saya. Dah mulai dipikirin. Ya udah, 
baguslah kan. 

A.1.m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keluarga subyek 
menginginkan agar 
subyek memiliki 
pasangan hingga 
menjodohkan subyek 
dengan sahabatnya 
sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Pernah gak orang tua complain Gak pernah sih ngomongin secara khusus, A.1.m Keluarga subyek 
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soal gak punya pacar? paling sambil bercandaan. Seks tu enak loh, y 
anggep aja skalian ngambil pengalaman 
berkeluarga. Coba-coba aja, pacaran gak 
serius juga gak apa-apa. Ya tapi dibawa 
bercanda. Tapi itu terus, tiap hari pasti ada. 
Tapi ya saya cuek aja, kalo emang ada jodoh 
paling ketemu.  Gak usah ngoyo. Katanya, ya 
gak ngoyo tapi cari dong. Tapi mereka kan 
gak tau saya nyari ato gak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

terkadang menggoda 
subyek agar mau 
mencari pasangan 
dengan mengatakan 
seks itu enak, atau 
dengan mengatakan 
tidak usah serius 
juga tidak apa 
 

33 Kalo ngomongin sosok cewek 
ideal? 

Gak ada, terserah. Tapi sekali-sekali 
ngomentari. Paling attitudenya sih. Misalnya 
duduknya gak bener, makannya kok banyak. 
Paling ya ngomongnya ke aku. 

  

34 Ada norma tertentu mengenai 
kedekatan dengan lawan jenis? 

Kalau saya pribadi, selama ini saya dah 
nentuin disposisi awal. Jadi kalau sebatas 
sahabat, peran-peran sahabat sebatas apa. Ya 
kalo pegangan tangan, cium pipi kanan-kiri, 
itu dah normal ya di Jakarta. Beda orang 
jawa. Kalo disini saya menyesuaikan aja 
dengan disini. Kalo diluar, ya saya ketemu 
cipika-cipiki  juga walaupun saya frater. Tapi 
kan ga ada apa-apa sejauh ini, itu pun dah 

 
 

A.1.a 

 
 
Subyek merasa 
bahwa perilakunya 
harus dijaga karena 
di Jawa berbeda 
dengan di Jakarta 
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dengan sahabat. Tapi sejauh ini disini kalo 
godaan tetep ya. Mungkin saya gak terlalu 
banyak mencampuri urusan pribadi, jadi 
sejauh saling membantu. Kalau gandengan 
aja disini diliatin ya, kalo disana dah biasa, 
rangkul-rangkulan. Budayanya kan lebih 
tertutup ya disini. Ya disini saya 
menyesuaikan. Jadi setidaknya saya menjaga 
nama baik seminari, menjaga tanggung jawab 
saya. Y ada sih yang beberapa, tapi y diliat 
emang orangnya begitu. Artinya memang 
sudha dinilai bersama. Kan nggak lucu 
mereka mikir kok lo begitu-begitu, padahal 
saya gak ada apa-apa. 

35 Menurut Anda lebih susah 
mendapat teman wanita atau 
teman pria? 

Lebih gampang temen sih. Tapi kalo buat jadi 
sahabat tu lebih gampang cewek, karena lebih 
gampang cerita. Kalo cowo dah ampe setia, 
tu matep. Misalnya saya digebukin tu, gak 
ada tuh sembarangan, gak trima lu dipukul. 
Kadang kan klo sahabat dah beneran tu 
istilahnya mau ngorbanin nyawa lah kaya 
gitu. Kalo cewe tu agak gampang. Mungkin 

A.1.c 
 
 
 
 
 

Subyek merasa lebih 
mudah berteman 
dengan wanita 
karena lebih mudah 
untuk bertukar cerita 
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karena perasaan cewe tu lebih banyak empati, 
tapi g tau deh.  

36 Lebih banyak teman pria atau 
teman wanita? 

Porsi temen lebih banyak cewe, 40-60 lah. 
Enaknya cewek tu perhatiannya itu. Dan 
lebih gak cuek. Kalo cowo kan aneh, kita 
nanya apa gitu kan geli sendiri. Kalo ama 
cewe kan enak nyelamnya, cerita kaya gini 
ato apa gitu kan ditanggepin. Apalagi cewe 
kan kalo hal gini2 kan doyan banget. Kalo 
cowo tu mungkin lebih ke hangout, jalan, 
punya hobi yang sama. Tapi kalo sama cowo 
yang bertiga tu deket banget. Jadi kalo 
ngomong macam-macam ama dia tuh dah 
biasa, sampai masalah seks, entah kita 
berimajinasi, dan sebagainya. Jadi tu dah 
nempel banget. Tapi ama dia doang. Tapi 
kalo disini saya punya sahabat frater. Mau 
gak mau, ketemunya dia-dia lagi. Mau gak 
mau ya saya dipaksa untuk bercerita juga, 
kalo gak saya punya masalah diempet sendiri 
dong. Jadi saya juga deket dengan 2 frater 
disini, cerita-cerita segala macam. 

 
 
 

A.1.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.b 

 
 
 
Subyek merasa lebih 
mudah berteman 
dengan wanita 
karena lebih mudah 
untuk bertukar cerita 
 
 
 
 
 
 
 
Subyek bercerita 
mengenai masalah 
yang dihadapi 
kepada orang lain 
agar tidak menahan 
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sendiri 
37 Kalau pas tidak bisa 

mengerjakan PR, Anda bertanya 
dengan orang lain atau diam 
saja? Mengapa? 

Gak pernah. Kalo gak bisa ya sudah. Orang 
tua juga gak pernah bantu. Kecuali semua 
yang saya rasakan berbanding terbalik 
dengan adik saya yang kecil, ya kami 
maklum, gak protes. Ya saya gak dewasa 
dong kalau protes. Ya dari kecil smua saya 
lakuin tugas sendiri. Ama temen juga g ada. 
jadi walaupun kebakaran jenggot saya 
kelupaan tugas gitu y udah biarin aja, y bodo 
amat. Orang nilai ulangan jelek y paling 
dikomentari. Klo bagus sukur, klo jelek 
diperbaikin.  

  

38 Dalam memilih sekolah, siapa 
yang menentukan? Anda atau 
orang tua? 

Kalo sekolah juga ortu nyaranin, dengan 
komplit, tapi akhirnya saya milih sendiri. Jadi 
saya nanya tentang skolah apa, trus dikasi tau 
dijelasin. Akhirnya saya milih ndiri. Jadi tu y 
sbenarnya kluarga ayah saya tu kolot, orang 
Jawa priyayi. Semua anak tu kalau bisa 
sekolah di negeri. Jadi saya tu cicit pertama 
yang skolah di swasta. Jadi anggapannya tu 
swasta jelek. Bapak saya dah bingung tu ntar 

A.2.b Informasi dari 
keluarga membantu 
subyek untuk 
menentukan 
pilihannya 
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tanggapan kluarga kaya gimana, tapi saya 
tetep nekat. Gak marah sih. Tapi akhirnya 
saya dapat perlakuan khusus, kaya 
dikucilkan. Tapi orangtua saya sih seru, cuek 
aja. Lha kalo saya mah yang ngurusin hidup 
saya kan orangtua saya bukan anda semua, 
jadi cuek aja. Dan akhirnya dibawah saya 
pada masuk swasta smua. 

39 Biasanya apa yang Anda 
lakukan ketika menghadapi 
suatu masalah? 

Cerita ama sahabat. Saya bukan orang yang 
mendam, sebisa saya nyelesaiin sendiri, tapi 
kalo dah gak bisa saya langsung cerita ama 
sahabat. Kalo sekarang saya cenderung 
sendiri, dibawa ke doa. Walau kadang doa 
juga gak cukup. Disini istilahnya keluarga 
saya para frater atau staf. Ya saya sadarlah 
kalo disini, pintar-pintar bawa diri. Semua 
orang punya masalah, kalo saya cerita terus, 
kasianlah yang lain. Jadi ada pembelajaran 
baru, berlatih mengolah sendiri, walaupun 
gak sehat sih. Bayangi aja kalo saya masalah 
ama frater, trus diajak nyelesain dianya gak 
mau, ya brarti saya simpan kan. Y paling klo 

B.2.a & 
B.2.b 

 
B.2.a 

Subyek mengatasi 
masalah dengan 
dukungan orang lain 
berdoa 



164 
 

cerita y udah gitu aja. Masalahnya paling hal-
hal kecil, kaya tugas-tugas gitu. Ya hidup 
berkomunitasnya lah masalahnya. 
Adaptasinya repot. 

40 Apakah memerlukan bantuan 
dari orang orang terdekat atau 
anda menyelesaikannya seorang 
diri atau memendam saja? 

Perlu orang lain kalau masalah gak bisa 
ditanganin sendiri. Tapi terlalu banyak minta 
tolong juga gak bagus. Pertama kita jadi gak 
mandiri. Kedua dia jadi tau rahasia saya 
dong. Ya kalau butuh saya pasti minta tolong, 
tapi kalau gak saya selesain ndiri. 

A.2.a 
A.2.b 

Sejauh subyek 
merasa dapat 
mengatasi masalah 
sendiri, subyek tidak 
meminta bantuan 
orang lain karena 
tidak ingin selalu 
minta tolong dan 
orang lain tahu 
rahasianya 

41 Apakah Anda sering bertengkar 
dengan saudara kandung? Siapa 
(kakak atau adik)? Apa 
alasannya? Kemudian 
bagaimana pertengkaran itu 
akhirnya selesai? 

Dengan orang rumah sering bertengkar, ya 
hal-hal kecil lucu-lucu gitu. Akhirnya 
selesainya sambil lalu. Gak pernah khusus 
minta maaf. Kata maaf di keluarga saya 
memang kurang, lebih banyak terima kasih 
dan pujian. Kalau masalah yang berat ya 
diam-diaman dulu. Kan kami sekeluarga 
sibuk, jadi dibawa kerja aja. Ketemu dah 
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baik. Kebiasaan itu yang saya berat disini, 
saya jarang bisa ngomong maaf. Kalau 
berantem ama temen ngomong saya tu berat 
banget. Dia orangnya introvert, kalo gak 
dipancing g bakal ngomong. 

42 Biasanya kalau dulu Anda 
bertengkar atau berbuat 
kesalahan? Bagaimana respon 
dari orang tua? Bagaimana 
responnya sekarang ? 

Kalau dulu bertengkar, tetep saya disalahin, 
saya anak sulung, kan ngalah ama adeknya. 
Ngapain sih berantem sgala. Prinsip Jawa kan 
gitu, yang tua yang ngalah. Jadi saya kebawa 
ngalah. Kalo emang dah gak respek, saya 
pergi, gak ambil pusing. Kalo sama orang tua 
saya minta maaf. Kalau bertengkar ama 
temen tu gak pernah. Saya tipe orang yang 
menghindari konflik. Sebisa saya pergi, ya 
saya pergi. 
Kalau sebelum jadi frater ya paling ngapain 
sih diurusin, kalau sampai mendamaikan gitu 
gak pernah. Orang tua saya orangnya gak 
mau ikut campur sih. Kalau di sini kan baru 
berapa lama, gak pernah ketemu juga, jadi 
gak tau bedanya. 

  

43 Apakah anda pernah melihat ya kita diem aja. Pernah bapak punya temen   
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ketika orangtua anda betengkar? 
Seperti apa? Bagaimana 
penyelesaiannya? 

deket wanita, dikira selingkuh. Mereka gak 
pernah memperlihatkan sih penyelesaiannya 
gimana, tahu-tahu mereka sudah baikan. 
Kalau ibu saya sih ceritanya bapak saya 
minta maaf. Tapi itu kan jauh dari kami. 
Jarang banget sih, kalo brantem paling sambil 
lalu, gak pernah serius. Yang bertengkar 
hebat sih itu. Klo ibu tentang kerjaan sih ya 
paling dia ngomel sendiri. Ntar ya kita bawa 
becanda aja. 

Bentuk-bentuk 
44 Apa yang biasanya 

menyebabkan anda dapat merasa 
dekat dengan seseorang, 
terutama lawan jenis? 

Lebih karena chemistry sih kalau saya, gak 
sembarang cewek sih. Kalau orangnya enak, 
nyambung, tau candaan saya. Kadang saya 
sebel ama cewe yang mau tau aja, usil. 

A.1.d 
A.1.e 

 
 

Subyek menjadi 
dekat dengan orang 
yang sekiranya 
cocok dengan 
dirinya dan saling 
mengerti 
pembicaraan 
masing-masing 

45 ketika anda sedang berdekatan 
dengan lawan jenis, apa yang 

Disini kalo deket ama cewe yang dirasain 
buat hiburan, cuci mata. Senengnya disitu, 

B.2.a 
 

Subyek menganggap 
pertemuan dengan 
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dirasakan? apalagi kalo cantik kan. Refreshing 
menenangkan hati juga. Beda kan kalau 
ngobrol ama cewek ama cowok. Untuk 
hubungan spesial sih enggak. Deketnya sih 
beda-beda. Gak tau deh kalo ada yang 
mumpung ada cewe. Kan ketemu cuma 
seminggu sekali yang pasti. Terus kalo 
pastoral, latihan koor, perutusan, promosi. 
Atau dari sekolah mana live in. jadi klo saya 
kan agak berani ya kalo ngobrol duluan ama 
cewek, kalo yang lain tu kasian, kan mereka 
dah dari SMA masuk seminarinya. Ya baru 
ngerasain ternyata cewe tu spertinya itu. Saya 
mah bilang kemana aja lo. Ada yang kasian 
ampe suka beneran. 

 
 
 
 

A.1.c 
 
 
 
 
 

A.1.c 

wanita di seminari 
sebagai suatu hal 
yang positif yaitu 
untuk refreshing 
Subyek merasa 
bahwa ada 
perbedaan antara 
berbicara dengan 
wanita dan dengan 
pria 
Subyek adalah orang 
yang dapat memulai 
pembicaraan lebih 
dulu, mudah bergaul 

46 Kalo sebelum masuk seminari, 
kalau ada cewek seperti apa 
perasaannya? 

Ya gak kaya disini sih, kan hal umum, saya 
bebas lah. Disini istilahnya terbatas. Karena 
keadaan sih jadi kaya begini, lagian kan kita 
diarahkannya gak kesitu kan. Kita lebih ke 
doa, kemurnian. Jadi begitu udah ada cewek 
kan jernih banget ya. jadi cewek ya biasa aja 
sebelum masuk sini. Betapa perempuan jadi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Subyek menganggap 
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sesuatu yang wah itu karena disini. 
Pacar itu mungkin orientasi saya bukan yang 
utama, gak ada pacarpun saya masih hidup. 
Toh temen banyak. Gak sepremier SMP, 
harus tu dapet pacar, bahkan waktu kuliah 
pun yang bebas enggak. 

 
B.2.a 

pacaran bukan hal 
yang utama, tanpa 
pacar masih bisa 
hidup karena ada 
teman-teman yang 
perhatian 

47 Selama anda dalam masa 
pendidikan menjadi imam, 
apakah ada pengalaman dekat 
dengan lawan jenis?  

Ada.    

48 Bagaimana anda bisa menjadi 
dekat dengan orang tersebut? 

Ya deket gitu. Ini baru ada yang deket, 
barusan ikut kegiatan. Deketnya ya lebih 
karena cocok jadi teman ngobrol. Ya bisa aja 
saya main-main di belakang, tapi ngapain 
juga. Saya tu paling males dengan orang yang 
genit. Atau kalo gak orangnya smart, atau 
kalo dia gak ngerti dia berusaha mahamin. 
Kaliatan sih kalo orang yang mau nener-
bener temenan. 

 
A.1.d 
A.1.j 

 
Subyek menjadi 
dekat dengan wanita 
karena pembicaraan 
yang cocok dan 
sering 
berkomunikasi 

49 Seperti apakah kedekatan yang 
terjalin itu? 

Sahabat. Emang sih kalo yang kaya gitu sulit 
untuk dibedakan, HTS-an  gitu kan. Tapi ya 
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sejauh mungkin saya menjaga, tapi tetepan 
kalau ngomongnya dah hangat, kadang saya 
terbawa suasana disini, siapa sih yang gak 
seneng, nyaman kalo ketemu perempuan. 
Walapupun pikirannya sahabat tapi tetep, 
apalagi kalo dah ngomong sambil bisik-bisik. 
Tapi tetaplah harus ngontrol. Kan ntar 
umatnya juga wanita, masa pilih-pilih. 
Anggep aja kasarannya aji mumpung. Aduh 
kan gersang banget nih kalo gak ada 
ceweknya maksudnya. Dibilang kalo saya 
menjaga sahabat, ya saya njaga. Tapi kalo 
ketika dia udah yang namanya deket, ya 
misalnya gandeng-gandengan, ya siapa sih 
yang gak mau. Ya udah lah, lagipula dulu 
saya dah biasa, jadi saya ya tetap mau. Atau 
misalnya lagi apa gitu. Trus juga saya kadang 
ngasi dia barang, saya tanya mau gak. Ya 
udah. Ya memang saya agak-agak riskan. 
Ketika orang dah agak ngomongin, tu dah 
paling gak enak, tu dah ada apa-apa. Males 
banget deh. Tapi saya gak munafik juga sih. 

A.2.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1.j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subyek berusaha 
mengontrol diri 
karena merasa 
bahwa besok umat 
juga wanita, tidak 
bisa memilih 
 
 
 
 
 
 
Subyek mengalami 
kedekatan fisik 
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Kemungkinan itu kan selalu ada. tapi ya 
gimana ya, dia sih juga ngerti, ngerti banget 
malah bahwa saya gak ngasi harapan. Tapi ya 
gimana..Tapi ya tetep saya jaga lah. 
Sadar sih, tapi prakteknya suka ya kayak gitu. 
Adalah yang kayak suap-suapan. Tapi ya 
udah, sebatas itu. Sadar. Gak mengharapkan 
yang lebih, jangan mengharapkan yang lebih 
kan. Karena kita kan jatuh masing2 kan. 
Memang ada rasa sayang, perhatian. 
Mungkin enaknya kaya saudara kali ya. Ya 
sahabat kan kadang ya salah interpretasi, 
sahabat yang lebay gitu ya. Itu gak semua 
kok, gak murahan gitu. Gak semua, Cuma 
sama orang yang bener-bener cocok gitu 

 
 
 

A.2.a  
 
 
 
 
 

 
 
 
Subyek berusaha 
menjaga agar 
pertemanan yang 
dimilikinya tidak 
keluar batas  
 

50 Apakah sering ngobrol 
dengannya? apa saja yang 
dibicarakan? 

Sehari-hari. Karena mungkin saya bisa diajak 
ngobrol hal-hal yang dewasa, biasanya sih dia 
yang cerita. Misalya berantem dengan siapa. 
Timbal balik sih, saling verita. 

  

51 Menurut frater, kedekatan frater 
dengan cewe itu menjadi suatu 
masalah gak? 

Kalau buat saya sih enggak. Itu bukan jadi 
beban buat dipikirkan. Justru jadi semangat, 
ada yang ngedukung saya. Mereka kan juga 
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semangat, wah ntar ada temen yang   jadi 
romo. Tapi buat yang lain gak tau ya, kadang 
suka dipanas-panasin. Kayaknya mereka pada 
seneng, habisnya kalau saya ngomongin dia, 
wah langsung pada rame. Orangnya paling 
cantik sih, dan paling gak nyebelin. Ada kan 
volunteer yang berantem gara-gara 
ngerebutin frater, serasa milik sendiri, ada 
juga yang pura-pura sakit minta diperhatiin. 
Tapi dia ini orangnya simple. 

52 Apa yang dirasakan dalam 
kedekatan tersebut? 

Ya seneng, nyaman   

53 Ada gak perasaan khusus ke 
cewek itu untuk lebih dari 
sekadar teman? 

Ya kadang terlintas, enak kali ya ngelus-
ngelus pipinya, tapi ya udah lah. 

B.1.j Terkadang subyek 
memiliki keinginan 
untuk mengelus pipi 
wanita tersebut 

54 Kalau sedang berdekatan dengan 
dia, ada keinginan untuk 
memegang tangan atau 
bagaimana? 

Ya ada, pengen lah. Kalo sama yang satunya, 
ya udah biasa, entah kepegang atau gimana. 
Atau dia mau jatuh minta pegangin. Kadang 
ada rasa gimana gitu, tapi ya udah lah 
dinikmatin aja, pemberian Tuhan ini. 

 
 
 
 

B.2.a 

 
 
 
Subyek bersyukur 
bahwa ia masih pria 
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Bersyukur masih normal. normal 
55 Pernah gak pergi berdua, jalan 

kemana? Kalau pernah kemana, 
kalau gak pernah ketemunya 
bagaimana? 

Ya pergi buat pendampingan, gak pernah 
buat yang lain-lain, gak sempat. Selain karena 
tugas sih gak berani saya. Pengen sih, tapi 
waktunya gak ada. Pernah ada pengen acara 
bareng gitu, tapi waktunya itu yang gak ada. 

  

56 Pendapat anda mengenai 
hubungan tersebut sebagai 
seorang calon imam? 

Justru harus gitu, harus nyeimbangkan. Disini 
kan cowo semua ya, sepet. Jadi kalau ada 
cewek tu jadi lebih berwarna. Nanti kan 
umatnya ada perempuan juga. Nanti adalah 
ibu-ibu yang dekat sama romo. Jadi dengan 
deket dari sekarang, kita jadi tahu posisi kita, 
jadi gak mbangun benteng, ntar baru 
kelabakan pas jadi romo. 

  

57 Bagaimana cara mengatasi hal 
tersebut? 

topik pembicaraan dijaga. Biasakan cewe 
curhat. Wah, ni dah mulai pribadi, langsung 
ganti topik. Yang paling gampang, ganti aja 
ke tugas, tugas, dan tugas. Professional. Kalo 
dengar kata profesional pasti dah pada ngerti 
kok. Kesini motivasinya mau apa, apa Cuma 
kepentingan sendiri atau gimana. Itu yang 

B.2.a 
 
 

Subyek berusaha 
menjaga 
pembicaraan agar 
tidak kearah pribadi 
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paling gampang. 
58 Apakah cara tersebut berhasil? Untuk orang yang ini sih berhasil, gak tau 

kalo orang lain. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL WAWANCARA SUBYEK II 
 

Identitas diri subyek 
a. Nama : B 
b. TTL : sleman, 17 mei 1984 
c. Usia : 26 tahun 
d. Pendidikan : S1 
e. Suku : Jawa 
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f. Asal daerah : Sleman, Yogyakarta 
g. Tahap pendidikan : tahun orientasi rohani 

 
NO PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISIS 
1 Alasan masuk ke pendidikan 

menjadi imam 
Dari kecil pengen jadi imam, tapi SMP kabur 
karna cewe. Selesai SMA terpanggil lagi. Tapi 
saya bingung mau kuliah atau jadi imam, atau ada 
tawaran masuk angkatan ABRI gitu. Karena ada 
yang nawarin. Akhirnya aku kuliah. pas semester 
5, aku ngerasa kepanggil. Itu awal-awal aku ikut 
pelayanan ndampingin PIA. Jadi ada doa panggilan 
tentang panggilan melimpah tapi pekerja sedikit. 
Disitu kok saya ngerasa tergerakkan oleh doa itu. 
Saya pengen hidup lebih daripada hidup. Saya 
ngerasa bahwa dengan jadi romo itu bisa deket 
dengan siapa aja, sama kakek nenek, bapak ibu, 
anak-anak, remaja. Kalau orang tua dekat dengan 
anak kan sudah biasa, kalau dekat dengan anak 
yang lain malah dipertanyakan. Pasti juga ada  
yang mengikat, jadi imam juga sih, tapi jadi imam 
tu hidupnya lebih hiduplah. Kan banyak yang 
dipangil tapi sedikit yang terpilih, kalau kita 
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terpilih dari yang terpilih itu kan rasanya wah. Kok 
biasa aja kalau cuma habis kuliah kerja, ada 
keinginan gak biasa gitu. 
Tu saya punya pacar juga, trus saya bilang, tapi 
gak boleh. Trus akhirnya saya jalanin. Sekitar 2,5 
tahun  disitu tapi kok rasanya lebihh mantep ke 
jalan panggilan, trus saya omongin scara baik-baik, 
akhirnya kita akhiri, trus ngomong ke orang tua. 
Ngomong ke romo paroki juga gak langsung, tapi 
saya pikirin dulu, skitar 3,5 bulan, trus baru saya 
iya kan. Trus saya ngomong ke romo paroki, saya 
bimbingan slama 1 tahun lebih, trus saya ikut tes. 
Ya begitulah saya diterima sampai disini. Sempat 
kerja di Speedy, ngerasa bukan duniaku. Di rumah 
juga bikin miniatur pesawat dari fiber glass, trus 
bikin patung-patung the last suffer gitu. Ada juga 
yang sempet pesen bwt pernikahan. Trus saya mau 
kembangin. Tapi ibu bilang udah saya biar ikutin 
panggilan saya biar usahanya bisa dikembangin 
buat umat nanti. Keinginannya sih. 
Aku ada sosok romo, namanya Rm Benny. 
Sekarang tugas di Aceh. Jadi tu sosoknya bersih, 
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orgnya putih. Pake pakaian putih, kok kayanya 
keren banget. Tu dah dari kecil, tapi pas SMP tu 
pudar. Sempet main misa-misaan. Adek yang jadi 
koornya. 

2 Pendapat keluarga mengenai 
keinginan tersebut 

Kalo keluarga sih mendukung. Dari kecil memang 
udah didukung, tapi gak didorong banget. Jarak 
dari rumah tu ke gereja 6 kiloan, saya doang di 
kampung yang jadi misdinar. Ya itu perjuangan 
saya untuk lebih kenal sosok imam lewat jadi 
misdinar itu. 

A.1.m Keluarga subyek 
mendukung untuk 
menjadi imam 

Faktor-faktor 
3 Keadaan keluarga    
4 Waktu kecil, Anda lebih dekat 

dengan ayah atau ibu? 
Mengapa? 

Ibu. Kan bapak baru 2 minggu sekali pulang. Dan 
kalo pulang tu bapak pasti bawanya rasa capek. 
Mana rumah dulu waktu kecil, kan berantakan. 
Jadi tu bapak kan ngeliat rumah yang acak-acakan 
ya bawaannya marah. Jadi kita ngertinya bapak itu 
sosok ayah yang pemarah. Selain itu juga yang 
saya olah disini saya ada cacat pusaka dengan 
ayah.  Jadi peristiwa dari kecil yang bisa ngerubah 
sifat kita. Saya tu punya sifat perfeksionis. Jadi 

A.1.b 
 
 
 

A.2.a 
 
 

A.2.b 
 

Subyek lebih dekat 
dengan ibu 
 
 
Tekanan terhadap 
subyek saat kecil 
membuat subyek 
menjadi seorang 
yang perfeksionis 
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waktu kelas 3 SD tu ayah waktu kerja di Cirebon 
tu ketipu beberapa puluh juta. Tahun dulu kan 
sangat berharga skali. Jadi bapak tu disuruh nyari 
orang untuk kerja di Malaysia dengan iming-iming 
gaji besar. Tapi yang mau kerja itu harus mbayar 
dulu. Tru bapak coba cari di kanmpung. Nah tu 
pada tertarik semua dengan iming-iming gaji 
tinggi, sampai ada yang ninggalin kerjaannya. 
Sampai sekitar 20 orang, uangnya diserahkan. 
Besoknya disuruh ambil datanya, surat-surat buat 
berangkat. Paginya didatangin orangnya dah gak 
ada. Waktu ke polisi juga ternyata ditipu doang 
uangnya. Akhirnya jual tanah buat nutupin, 
mbalikin uangnya. Dari situ saya sebagai anak 
cowo sendiri, saya dah mulai diajarin kayak 
kenduri nggantiin bapak ibu rapat RT, kerja bakti 
juga harus ikut. Kaya menerima tanggung jawab 
yang belum waktunya. Mungkin saya mulai kaya 
gitu kelas 6 SD. Trus saya juga harus setiap apa 
yang saya lakukan tu kalo bisa ngembaliin nama 
baik yang udah jelek di masyarakat, kan bapak 
juga jarang ada di rumah. Sempet juga rumah mau 
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dibakar sama warga. Jadi tu aku mikir, bapak kok 
jahat banget sih, aku dari kecil udah diginiin. Aku 
tu membandingkan teman-temanku yang bapaknya 
ada di rumah kok, cuma main-main. Tu yang bikin 
aku ada sifat perefksionis, galaknya juga ada. 
bapak pensiun sekitar setahun yang lalu lah, waktu 
aku mau masuk sini. Kalo ketemu ya gitu, cuma 
berantem. 

 
 
 
 
 
 

A.1.b 

 
 
 
 
 
 
Subyek kurang akur 
dengan ayahnya 

5 Kalo misalnya pas bapak 
dirumah, sering ngobrol? 

Ya sering, setiap akhir minggu tu ya, kita ada 
masalah saya pasti sharing ama ibu. Pas bapak 
pulang, ibu pasti sharing ke bapak. Hari berikutnya 
pasti kita ketemu ngobrol, maunya gimana sih. 
Maunya bapak, maunya saya, itu diomongin. Jadi 
ada perantaranya. Kalo ngomong langsung tu 
kayanya jarang. Jarang sih ngobrol cerita-cerita 
tentang sehari-hari selain kalau ada masalah. Biasa 
sih ngobrol sambil liat TV. Ngobrolnya tentang 
kerjaannya bapak. Kadang waktu saya masih 
kuliah, ngerjain skripsi, ya kadang ditanyain, 
masih dikontrol. Kalo kecil sih saya ingetnya tiap 
pembagian rapot. Nah itu pasti untuk setiap nilai tu 
da hadiahnya. Hadiahnya uang. Misal kalo nilainya 

A.1.b 
 
 
 
 

A.2.b 
 
 
 
 
 

A.1.b 

Subyek dapat 
bercerita dengan 
ibunya mengenai 
masalah yang 
dialaminya. 
Untuk 
menyelesaikan 
masalah dengan 
ayah, dibutuhkan 
perantara yaitu ibu 
subyek 
Subyek jarang 
bercerita mengenai 
keseharian, lebih 
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9 dapat 10.000.  banyak mendengar 
ayahnya berbicara 
tentang pekerjaan 

6 Kalau sekarang lebih dekat 
dengan ayah atau ibu? 
Mengapa? 

Ya baru setelah wawancara itu, aku mulai ada 
ngobrol-ngobrol yang baru. Waktu itu juga karena 
ada retret, saya bimbingan dengan romo, yang 
dulunya saya ingin ungkapkan, rekonsiliasi. Dah 
lebih deket lah sekarang, ada rasa kangennya juga 
sama bapak, walaupun cuma dikit. 

  

7 Selain orang tua, biasanya lebih 
dekat dengan siapa (teman, 
saudara kandung atau sepupu, 
om, tante, pacar)? 

Kalo di keluarga paling deket dengan adek nomor 
3. Saya ngerasa seneng aja karena dengan adek 
nomor 2 lebih sering beda pendapat, sering 
bentrok. Mungkin dari kecil sih udah nempel ama 
saya, deket ama saya. Dari kecil pengennya 
sekolah sama saya. kalau yang kedua tu beda. 
Adek yang nomor 2 tu bisa dibilang tegas, judes, 
pendiam. Trus yang terakhir tu dia seneng banget 
belajar, nyenangin juga, kadang cerewet juga. 
Untuk telatennya lebih ke nomor 2. Yang ketiga ni 
enggak. 
Kalo dari kecil sih dekat dengan saudara sepupu. 
Dia 3 atau 4 tahun lebih tua dari saya, satu 

A.1.b Subyek lebih 
merasa cocok 
dengan adik 
keduanya 
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kampung. Itu yang saya suka mintain pendapat, 
tentang masuk seminari. Sampe sekarang tu. Selain 
itu kalo dulu sama pacar. Tapi sekarang dah 
enggak lah. Tiap saya punya masalah, saya butuh 
pendapat, saya cerita aja. Temen sebaya, temen 
kenal juga ada. Saya dari TK sampai kuliah tu da 
temen akrab cowok. 

8 Apa yang sering dibicarakan 
dengan ayah? Lalu bagaimana 
responnya 

Kalo dengan bapak lebih sering ndengerin. Aku 
bukan tipe orang yang suka ngomong. Kan bapak 
orang mesin, saya juga. Jadi kita lebih banyak 
share, lebih nyambungnya tentang pelajaran, 
tentang masa depan. Pengennya sperti apa sih, 
pengen kerja apa sih. Pernah juga tentang apa yang 
saya gak sreg tu saya ungkapin. Dulu tu saya 
masuk teknik mesin tu gara-gara bapak. Dulu 
SMA saya harus masuk IPA. Trus kuliah saya 
harus mesin. Saya maunya masuk Sanata Dharma. 
Disana ada 3 mesin, elektro, sama informatika. 
Akhirnya milih mesin, kan bisa dilogika. Adek itu 
dua-duanya gak berani ngomong kalo ada masalah. 
Jadi mereka ngomong ke saya, baru saya yang 
ngungkapin. Jadi penyalur.  

A.1.b 
 
 

 

Subyek lebih 
banyak mendengar 
apa yang dikatakan 
ayahnya 
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Respon bapak, lah itu, ada saat-saat yang 
mbanding-mbandingin dengan bapak yang dulu 
sekolah. Kadang saya bosen sih dibandingi terus 
ama bapak, trus juga terlalu tinggi tuntutan dari 
bapak. Harus begini begini. 

9 Apa yang sering dibicarakan 
dengan ibu? Lalu bagaimana 
responnya? 

Ya kehidupan sehari-hari, masalah dengan temen, 
masalah uang. Paling sering tentang hubungan 
dengan teman. Yang hangat-hangat  aja, kaya aku 
deket dengan temen, pendapat ibu gimana, sempet 
juga yang saya senang tapi ibu gak seneng. Ya 
pacar yang trakhir itu. respon ibu, ya kalo cerita 
kuliahnya kaya gimana, dosennya, tentang cewe, 
ato gimana. Kalo ibunya sih lebih sering 
nggambarin tentang orang. Jadi kita dikasi 
gambaran, boleh kita milih itu atau miilh yang kita 
kehendaki. Jadi lebih ngasi gambaran, tapi 
milihnya sendiri. Tapi saat tertentu buat cewe tu 
gak ah. 

A.1.b 
 
 
 
 
 
 

A.2.b 

Subyek bercerita 
mengnai berbagai 
macam hal pada 
ibunya 
 
 
 
Informasi dari ibu 
subyek 
mempengaruhi apa 
yang akan subyek 
lakukan 

10 Brarti emang yang diomongin 
ama ibu dengan bapak tu beda 
banget y?  

Iya. Mungkin kalo diliat dari pendidikannya ya, 
ibu kan cuma SMK, trus dia kerja. Ayah kan D3 
ITB juga beasiswa dari negara katanya. Ibu sempet 
kerja jadi sekretaris di Bali. Trus akhirnya 
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dijemput ama bapak ayo nikah. 
11 Menurut Anda, ayah Anda itu 

ibaratnya siapa? Bisa ceritakan 
yang Anda sukai dari ayah 
Anda? Kalau yang tidak disukai 
dari ayah Anda 

Yang disukain tu disiplin, tanggung jawabnya, 
sifat kerja kerasnya. Yang gak disukain tu kadang 
ayah melihat cuma dari pandangan sepihak aja, 
trus sifat pemarahnya saya gak suka. Dulu saya 
SMA baju saya keluarin tu saya dimarahin. Jadi 
silahkan baju dikeluarin kalo sudah masuk rumah. 
Tu yang paling simple. Kan masih pake seragam, 
membawa nama baik sekolah. Kalo tanggung 
jawabnya sih terutama tanggung jawab ke 
keluarga, meskipun jauh, cuma ketemu 2 minggu 
sekali, tapi tanggung jawabnya ke keluarga, 
sebagai ayah yang mencari nafkah, tanggung 
jawab sebagai suami, dia gak main-main ama cewe 
lain lah, begitu. Trus pekerja kerasnya, ya 
walaupun ketipu. Ya sempat stress lah. Sehari bisa 
3 bungkus rokok, tapi dia tetep bisa bangkit lagi. 
Kalo pemarahnya y itu, sedikit-sedikit tu marah. 
Ya mungkin karena bawaan dari kerja ya mungkin 
dia ada masalah sendiri, mungkin masih dibawa 
kerumah trus ditambah rumah kotor, saya nakal, 
jadinya ayah marah-marah terus. Trus cewe saya di 

 
 
 

A.2.b 

 
 
Pendapat dari ayah 
subyek 
mempengaruhi 
perilaku subyek 
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Bandung, tapi orang tuanya sekampung dengan 
saya. Bapak gak srtuju, karrna ngeliat dari kakek 
neneknya. Sifatnya tu angkuh, gak mau nyapa 
duluan kalo gak disapa. Trus punya sawah tu 
dipatok-patokin sampai ke punya orang, dilebar-
lebarin. Saya punya pikiran, kalo neneknya kaya 
gitu, apa nurun ke cucunya, tapi ayah saya tetep 
kekeh. Kalo yang lain, misal meja komputer tu 
tinggi, saya potong, saya dimarahin. Terbukti 
waktu ada gempa, saya tu dikamar sendiri, orang 
diluar. Saya megangin komputer, karena skripsi 
saya disitu semua. Saya liat TV jatuh, akuarium 
jatuh. Tapi akhirnya saya mbuktiin itu loh mejanya 
pendek tu gak ngejatuhin komputer. 

12 Menurut Anda, ibu Anda itu 
ibaratnya siapa? Bisa ceritakan 
yang Anda sukai dari ibu Anda? 
Kalau yang tidak disukai dari 
ibu Anda? 

wah ibu tu sosok yang bagi saya gak tergantikan. 
Sosok ibu kan berperan dobel. Berperan sebagai 
ibu, juga sebagai ayah. Saya belajar sabarnya ibu 
nanggepin bapak. Karena ibu juga ngerasa ayah tu 
punya sifat pemarah. Baiknya, ya peran-peran ibu 
tu “waw” sekali buat saya, jadi saya lebih ngeliat 
sifat-sifat ibu yang baik. Kalo yang paling sebel 
ama ibu mungkin kalo ibu lagi gak masak aja tuh, 

 
 

A.2.b 

 
 
Subyek belajar 
untuk sabar melalui 
contoh ibunya 



184 
 

atau masak yang gak saya sukain. Ya kehidupan 
sehari-hari aja sih. 

13 Dalam keluarga, siapa yang 
paling Anda benci? Mengapa? 

Dalam keluarga yang paling gak disenengin, paling 
sebel : bapak. Ya itu tadi kaya yang dicritain, yang 
bisa ngubah watak saya itu. Trus dari SMA tu kalo 
bapak pulang saya pengennya pergi, rasanya tu gak 
nyaman. Trus disini diproses, diolah, sekarang dah 
sembuh.. 

  

14 Dalam keluarga, siapa yang 
paling Anda sayang? Mengapa? 

Paling seneng ama ibu, karena deket itu   

15 Bagaimana kedekatan atau 
komunikasi yang terjadi dalam 
keluarga, antar anggota? (apakah 
setiap hari pasti menyempatkan 
untuk ngobrol, sering bercerita, 
dsb) 

Paling cuma waktu ngeliat TV yang kita senengin 
sekeluarga, ato pas waktu luang masak bareng, 
ngomongin kehidupan sehari-hari, tentang mudika, 
sekolah. Tapi pasti ada waktu tiap hari sih. Kalo 
rutinitas tiap hari terjadwal sih gak. Gak musti 
ngumpul semua sih, kadang dah malem ibu dah 
tidur ya tinggal bertiga depan TV. Kalo betiga tu 
kadang saya ama adek saya yang nomor 3 duduk 
dibawah, adek yang kedua di kursi, atau malah 
saya sendiri trus mereka cewe-cewe ngumpul 
sendiri. Atau bertiga duduk di kursi bareng. 

A.1.b Setiap hari subyek 
meluangkan waktu 
bersama keluarga 
meskipun tidak 
pasti waktunya 
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16 hubungan dengan orang-orang 
dan teman-teman di sekitar 
tempat tinggal 

Baik, gak ada masalah sih. Kaya adik sama kakak 
gitu dengan temen-temen. Kalau dengan tetangga, 
gak ada masalah. Pernah sih saya konflik sama 
tetangga, saya diemin sebulan lebih. Anaknya itu 
ngejek saya, eh orang tuanya malah ketawa. Dah 
saya ingetin anaknya tapi berlanjut terus. Trus dia 
juga ada konflik sama bapak, trus anaknya nguping 
dan ngomong ama bapaknya. Tapi habis itu baik 
lagi gara-gara badminton. 

  

17 perlakuan teman-teman di rumah 
dan di kampus 

Wajar sih, baik. Meskipun disini saya termasuk 
golongan tua, tapi wajar-wajar aja. Gak ada batas 
atau level, perbedaan itu malah jadi guyonan. 
Diluar juga gitu, saya lebih ke temen-temen yang 
di bawah, karena yang diatas dah pada males buat 
organisasi, lebih milih kerja trus istirahat, jarang 
mau kumpul-kumpul. Aku disini lebih ke lebih 
cepet gabung dengan teman-teman, lebih care ke 
mereka. Saya gak mau jadi pemimpin, tapi gak 
mau di bawah juga. Maunya jalan bareng-bareng. 
Awalnya sih memang tegas, harus ikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.a 

 
 
 
 
 
Subyek lebih suka 
menentukan 
sendiri, namun  
terkadang mau 
mendengarkan 
pendapat orang lain 

18 cara agar bisa diterima oleh 
teman-teman? 

Untuk awal tu saya lebih mengalir, ikuti arus. 
Sebelum masuk sini, saya berniat gak mau 

 
 

 
 



186 
 

ngerokok lagi, tapi yang dari mertoyudan kan 
masih ada yang bandel ngajak ngerokok. Awalnya 
saya gak mau, tapi ditawarin terus. Akhirnya saya 
pikir okelah sekali dua kali biar bisa masuk ke 
kelompok mereka. Tapi akhirnya keterusan. Tapi 
sekarang enggak lagi. Jadi saya ngikutin apa yang 
mereka mau dulu. Dengan beda umur ini, saya 
juga belajar lebih santai. 

 
 
 

 
 
 

19 harapan orangtua Garapan sih pasti ya, seenggaknya bisa jadi contoh 
buat adek-adek. Jadi berkat bagi keluarga. 

  

20 perlakuan anggota keluarga yang 
lain 

Perlakuannya istimewa sekali, seperti setiap saya 
ada masalah pasti saya cerita dan mereka ngasi 
solusi, doa juga pasti. Setiap ada masalah juga 
keluarga pasti ada yang nulis surat atau telpon. 
Saya seperti dianakkan, diperhatikan, banyak lah. 
Kalau adek menghormati saya, juga rela waktu itu 
mbawain laptop buat saya ngerjain tugas, bulan 
muda pula. Adek saya belagu, nawarin gaji 
pertama gitu. Saya ngerasa wah perhatiannya gitu 
ya. Kalau yang gede tu lebih ke cerita, lebih deket 
sih sekarang.  

A.1.b Subyek merasa 
diperlakukan 
isimewa, 
diperhatikan, 
dihormati, dan 
disayangi oleh 
kedua adiknya 
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21 Menurut frater, apakah orang tua 
ikut andil dalam memutuskan 
sesuatu? 

Kayanya iya. Dari SMA, kuliah, nentuin jurusan. 
Dari ayah sih sebenarnya. Terus di mesin 
penjurusan lagi, itu saya dah gede ya saya milih 
sendiri. Kalo ibu tu apa yang terbaik buat saya, ya 
ibu dukung, tapi tentunya dengan pertimbangan 
dan pengawasan. Kalo soal nyari temen pernah sih 
iya. Saya pernah berteman dengan orang yang jauh 
lebih tua, karena dia montir, saya ingin belajar dari 
dia, trus jadi temen. Ibu tu ngeliatnya kok 
berteman dengan orang yang lebih tua, seorang 
montir kan, montir bengkel. Pernah juga ibu 
tanyain kenapa berteman kaya gitu ya. Tapi setelah 
saya jelasin, akhirnya ngerti juga. Kalo temen sih, 
mungkin untuk cewek pernah. Dulu SMA saya 
setiap sore didatengin cewek. Dia dateng dari jam 
6 sore sampai jam 9. Disitu orang tua tua ngeliat 
kok lain, kan cewek datang ke cowok, malam-
malam lagi. Sempat pula pas habis pulang, 
langsung kita dimarahin sama ibu. Ya kita 
diomongin kalo masih SMA, belajar dulu gak usah 
pacar-pacaran. Kalau misalnya duduk, kan besok 
pasti datang lagi. Trus kita disuruh tanggung jawab 

A.2.b Ayah subyek 
mempengaruhi 
pengambilan 
keputusan dalam 
hidup subyek 
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ama diri sendiri. Kamu masih anak-anak, belum 
waktunya. Waktu itu dia lagi ndeketin, karena saya 
dulu ceritanya suka, tapi gak saya ungkapin. Saya 
cerita ke temennya, tapi saya suruh jangan bilang-
bilang, tapi ternyata dibilangin. Trus dia yang 
datang, ngasi umpan maksudnya. akhirnya baru 
jalan bareng sekali, trus akhirnya dia marah, gara-
gara diomelin itu. Belum apa-apa dah dimarahin, 
siapa sih. Tapi sekarang dah baikan lagi. Ya 
sempet jadian sih, tapi baru berapa minggu. 
Ternyata habis dimarahin dia gak mau ketemu lagi. 
Ya udahlah kalo dia nganggepnya ibu seperti itu ya 
udah. Aku juga ga bakal maksa-maksa. 

22 Kalo dari ayah gimana? Wah kalo ayah beda sendiri. Itu ada temenmu 
datang, sana dibawain makanan keluar. Dibikinin 
minum. Ya tu kalo cewek dateng. Ayah care sih 
sama smua, entah cewek ato cowok yang dateng. 

  

23 Menurut Anda, Apakah orang 
tua ikut menentukan siapa yang 
menjadi pasangan atau temen 
Anda? 

Dari SMA, ditegur, pengeruhnya gede banget, 
waktu itu dianggap masih kecil. Pas kuliah, orang 
tua mikirnya bibit bebet bobot. Mikirin perilaku 
juga. Dulu pacar saya pulang dari bali studi tour, 
mbeliin saya bed cover. Maunya masang sendiri, 

A.1.b 
 
 
 
 

Orang tua ikut 
memperhatikan 
siapa yang menjadi 
teman ataupun 
pasangan subyek 



189 
 

saya dah menceergah tapi dia ngeyel. Orang tua 
mikirnya tu cewek kok sampai segitunya, mikirnya 
ngapa-ngapain. Mulai ngungkit-ngungkit bibit 
bebet bobot 

A.1.m Keluarga 
mendukung subyek 
memiliki pasangan 
namun ada 
syaratnya 

24 Ada kriteria tertentu dari orang 
tua dalam memilih teman atau 
pacar? 

kalau untuk teman enggak sih. Kita juga harus 
milih sendiri sih. Pokoknya kalau ada temen yang 
gak baik sih jangan diturutin. Itu aja sih pesannya. 
Kalo untuk pacar tu, yang utama usahain harus 
seiman. Terus karena orang Jawa sih ya, perhatiin 
bibit bebet bobotnya. Tu juga harus 
diperhitungkan. Itu emang diobrolin pas lagi 
makan. Wah kalo dah sahut-sahutan gitu, adek 
langsung pindah. Males dia, karna sampai 
sekarang kayanya dia belum pacaran, cuma saya 
sendiri yang nakal itu. 

 
 
 

A.1.m 

 
 
 
Keluarga 
mendukung subyek 
memiliki pasangan 
namun ada 
syaratnya 

25 Menurut anda, sifat-sifat anda 
seperti apa? 

Saya orangnya perfeksionis. Saya pengen 
ngeluarin semua yang terbaik. Gak pengen ada 
yang salah. Saya juga disiplin, tanggung jawab. 
Untuk egois ada juga. Ya pengen menang sendiri. 
Misalnya kalo dulu tu pernah sih motor Cuma ada 
satu, rebutan sama ibu. Motor harusnya buat kerja 

A.2.a 
 
 
 
 
 

Subyek ingin 
melakukan segala 
hal dengan baik, 
tanpa kesalahan 
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ibu, kan ibu juga njahit. Tapi motor saya buat 
jalan-jalan. Kalo disini, kayanya saya tu pengen 
pendapat saya didengarkan. Jadi dulu di mudika, 
saya biasanya dekorasi. Jadi waktu disini tu, 
dapetnya dekorasi terus, akhinya saya jadi egois 
gitu, biar saya aja yang ngehandel. Meskipun itu 
jobnya temen, trus saya ambil. Terus juga saya 
dikasi masukan temen, dikasitau tu saya kadang-
kadang rasanya sebel. Kadang sama temen frater 
juga saya gak respek, walaupun dia dah baik, saya 
tetep aja cuek. Trus saya tu gak suka nyanyi. 
Biasanya kalo latihan saya main-main ama temen. 
Suara saya kan tinggi, jadi ikutnya suara cewe. 
Kan kalo suara itu kan dah biasa dinyanyiin, dah 
luar kepala. Saya lebih banyak gojekannya, 
ketawanya daripada latihan. Dulu saya dicap 
temen-teman tu orang yang males dengan koor. Ya 
udah lah, itu kan saya, urusanmu apa. Dulu saya 
mikir kaya gitu. Trus saya mulai mikir, ini kan di 
komunitas, saya gak boleh sperti itu. Saya 
berusaha berubah. Tapi saya ngerasa cap dari 
teman-teman tu masih sulit hilang.  
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26 Menurut anda, apakah anda 
seorang yang mudah menjalin 
suatu kedekatan dengan orang 
lain dan percaya pada mereka, 
atau anda agak sulit untuk dekat 
dengan orang lain, atau anda 
orang yang sulit percaya dengan 
orang lain? 

Kalau untuk menjalin hubungan sih gampang, tapi 
kalau percaya sih enggak. Ya gampang temenan 
lah. 

A.1.c Subyek bukan 
orang yang mudah 
dekat dengan orang 
lain 

27 Bagaimana bisa dekat dengan 
seseorang? 

Kita sering ketemu aja, kan ntar ketemu, jadi kan 
tau orangnya ternyata seperti itu. Saya punya 
temen yang lebih muda dari saya, paling semester 
2, ada juga yang lebih tua dah kerja. Beda agama 
juga iya. Gak ada patokan harus sperti apa. 
Semakin lama ketemu, bisa ngeliat orangnya 

A.1.k Semakin sering 
bertemu, subyek 
akan semakin 
mengenal dan dekat 
dengan orang 
tersebut 

29 Klo untuk deket dengan orang 
lain, frater tipe orang sperti apa? 
Apakah yang bisa say hai duluan 
ato gimana? 

Kayanya enggak. Kayak gong harus dipukul dulu 
baru bisa. Jadi kaya ketemu mbak gini, kalo gak 
dikasi tau, ya saya bakal diem aja 

A.1.c Subyek bukan 
orang yang 
memulai 
percakapan atau 
berkenalan lebih 
dulu 

30 Apakah ada perbedaan antara Ada. Kalo cewek sih dari apa aja bisa, klo cowok   
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pria dan wanita dalam menjalin 
suatu kedekatan? 

tu lebih ke temen komunitas, dari hobi, olahraga. 
Kalo sering bisa jadi temen. Kalo cewek kan bisa 
aja dari luar komunitasnya, misal kita ketemu 
nongkrong, ngobrol, trus bisa jadi temen. Klo 
cowok nongkrong trus temenan gitu jarang. 

31 Anda paling tidak suka dengan 
teman yang seperti apa? 
Mengapa? 

Temen yang sok pinter, sok tau. Yang banyak 
omong, sedikit kerja, saya gak suka. 

A.1.d Subyek tidak 
menyukai orang 
yang sok pintar dan 
sok tahu, banyak 
bicara namun 
sedikit bekerja 

32 Anda paling suka dengan teman 
yang seperti apa? Mengapa? 

Yang cerita yang banyak omongnya. Orang yang 
kreatif, saya suka orang yang seperti itu. Yang baik 
lah. Yang gak melanggar aturan norma-norma 
yang berlaku,yang gak mabok-mabokan.  

A.1.d Subyek menyukai 
orang yang kreatif 
dan yang tidak suka 
melanggar morma 

33 Lebih senang dengan orang yang 
sependapat dengan anda atau 
bagaimana? 

Fifty-fifty sih. Kadang orang yang beda pendapat tu 
kan bisa, oh orang kok ngeliat dari sisi yang ini ya, 
kok saya gak ngeliat ya. Trus dari pendapat orang 
yang beda itu bisa saya ambil hikmahnya, atau  
bisa saya pikirin kembali, untuk saya bisa berpikir 
kembali. Kadang emang kalau pendapat saya gak 

A.2.b Subyek 
mempertimbangkan 
pendapat orang lain 
dalam beberapa hal 
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diterima, ya kadang saya ngerasa ih kok gak 
diterima sih, ada rasa kalo ini yang terbaik. Ada 
kalanya kalo bisa nerima, tapi ada kalanya kalo 
kekeh itu yang terbaik. 

34 Ada gak norma-norma tertentu 
mengenai kedekatan dengan 
lawan jenis? 

Kalo di luar sih wajar-wajar aja, maksudnya 
norma-normanya berlaku tapi lebih ketatnya disini. 
Kalo dulu di mudika tu bisa lebih dekatlah,dalam 
keseharian, kayak apa ya, susah sih. Lebih bebas 
lah, ngomongnya juga kaya teman-teman biasa, 
nyapa, nggoda-godain, ya cukup beda lah dengan 
yang disini. Kalo disini ngoda-godain, manggil 
cewek…cewek.. ya sama aja nggali lubang sendiri. 
Kalo dulu becandaan main tangan, kaya senggol-
senggolan, pukul-pukulan kan biasa, cubit-cubitan, 
dah biasalah. 

 
 
 

B.2.a 

Subyek 
membangun 
pemahaman bahwa 
dirinya 
menyandang status 
calon imam dan 
harus menghindari 
kedekatan yang 
kelewat batas 
dengan lawan jenis 

35 Menurut anda, bagaimana 
seseorang dapat menjalin 
kedekatan? 

Karena nyambung, apa yang diomongin tu 
nyambung. 
 

  

36 Menurut Anda lebih susah 
mendapat teman wanita atau 
teman pria? 

Dengan cowok, ngerasa susah aja. Kalo dengan 
cewek tu aku candaannya lebih enak. Aku lebih 
banyak temen ceweknya sih daripada temen 

 
A.1.c 

 

Subyek merasa 
lebih mudah dekat 
dengan teman 
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cowonya. Mungkin dari keluarga aku cowok 
sendiri sih ya. O iya, klo temen cowok tu aku bisa 
dapet kenalan dari hobi, olahraga, musik, kalau 
cewek tu dari mana aja bisa. Misalnya dari 
ngobrol, punya cerita-cerita yang konyol terus jadi 
akrab. Kalo temen cowok dikasi cerita kaya gitu, 
mereka gak respek, biasa aja. 

 
A.1.b 

 
 
 
 

wanita 
Subyek dekat 
dengan keluarga 
yang mayoritas 
perempuan 

37 Sebelum masuk ke sini, pernah 
pacaran? Kalau pernah berapa 
kali?  

Ya empat kali sih, tapi yang bener-bener tu sekali. 
Yang terakhir ini 3,5 tahun. Waktu aku semester 4 
kayanya. 

  

38 Bisa pacaran itu kenapa? Karena enak aja diajak ngobrol. Baru habis itu 
cari-cari informasi dia dah punya pacar atau 
belum. Dan pendekatannya tu minimal  bulan baru 
saya nyatain perasaan. Kan dari jarak yang lama 
itu, orangnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. 
Yang terakhir ini kan komunikasi cuma pake hape, 
kan Yogya Bandung. Dia dulu pulang kampung, 
tinggalnya kan di Bandung. Pas tahun baru. 
Saudaranya tu temen akrabku, terus ngobrol kok 
enak. Pas dia pulang ada rasa kehilangan. 
Akhirnya smsan, terus kok jadi lebih enak. Trus 
baru deh ngungkapin perasaan, jadi deh. 
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39 ada gak cara khas antara frater 
dan pacar untuk nunjukin rasa 
sayang? 

Kalau yang terakhirnya ini, lebih meluangkan 
waktu buat dia, entah itu lewat telpon, sms. Juga 
saya rela hobi atau kegiatan apa saya tinggalin buat 
nemenin dia, tapi kalau kuliah ya tetep nomor satu. 
Hadiah juga, kirim-kirimin. Kalau saya sih yang 
khas ya berusaha ngasi dengan hasil sendiri. Kan 
gara-gara persoalan dia masuk kamar, orang tua 
kan dah pikirannya buruk soal dia. Si mantan ini 
juga ngajakin ayo datang ke bandung, padahal saya 
kan gak ada duit. Akhirnya pas ada pendataran 
asdos, gajian saya langsung ke bandung. Pas ulang 
tahun  atau valentine itu saya kasi gambar, ada 
bunga mawarnya, ada cincin perak gitu, terus juga 
saya bikin sesuatu yang lucu dari bahan-bahan 
sederhana. Ya gitu lah perjuanganku jadi asdos, 
kabur ke bandung. 

  

40 sering ketemu gak dengan pacar 
waktu itu? 

1 bulan sekali atau setengah bulan sekali. Akhir-
akhir ini bisa lebih sering ketemu setelah selesai 
kuliah, kan tes kerja ke jakarta, bandung, aku 
sempatin mampir. 

  

41 Yang dirasain selama pacaran? Ya penuh tantangan dimana orang tua gak setuju, 
dimana aku senang. jadi kayaknya itu perjuangan 

A.1.m Keluarga subyek 
kurang setuju 
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banget, namun buat aku sia-sia, karena ngelawan 
orang tua itu. Aku ngerasa kok aku pacaran malah 
lebih jelek ya, lebih banyak ngomongin orang tua. 
dulu pernah pulsa ku mau di stop pas aku kerja 
praktek, disuruh milih kuliah atau pacar. Disitu 
saya malah bohong, bilang dah putus, padahal 
masih jadian. 

ketika subyek 
berhubungan 
dengan lawan jenis 
karena melihat asal-
usul dan perilaku 
wanita tersebut 

42 tanggapan ortu ketika tau frater 
punya pacar gimana atau 
setidaknya ketika ortu frater 
mengeliat frater deket ama 
teman cewe? 

Gak setuju sih. Dulu dianggep masih kecil, bahkan 
pas kuliah tetep aja dibilang masih. Makanya aku 
bilang dipersembahkan ya itu, saking gak usah 
pacarannya tu jadi romo aja. 

A.1.m Keluarga subyek 
kurang setuju 
ketika subyek 
berhubungan 
dengan lawan jenis 
karena melihat asal-
usul dan perilaku 
wanita tersebut 

43 Kalo ngomongin sosok cewek 
ideal? 

Gak pernah sih, Cuma memperhatikan kalau aku 
deket dengan cewek. 

  

44 Mantan memberi perhatian 
dengn cara apa? 

Ya sama sih. Lebih menjaga perasaan. Jangan 
sampai dia keluar trus aku kepikiran dan kacau, 
takut kenapa-kenapa karena gak bisa ngawasin. 
Lebih banyak ngobrol smsan, lebih menjaga hati 

B.2.b  
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juga 
45 Kalau pas tidak bisa 

mengerjakan PR, Anda bertanya 
dengan orang lain atau diam 
saja? Mengapa? 

Nyoba ngerjain ndiri, kalo gak bisa baru Tanya 
orang lain. Ya kan saya perfeksionis, apa yang 
saya buat harus bagus. Kalo gak bisa ya nanya. 

A.2.a 
 
 
 

A.2.b 

Subyek merasa 
bahwa semua yang 
dilakukan harus 
baik dan benar 
Subyek 
membutuhkan 
bantuan orang lain 

46 Dalam memilih sekolah, siapa 
yang menentukan? Anda atau 
orang tua? 

Aku dulu bingung sih mau kuliah ngambil apa, 
karena pengennya ke gambar. Tapi harus mikir, 
adek saya masih ada, kalau kuliah di atmajaya kan 
mahal. Saya juga pengen beda dengan saudara-
saudara, yang udah ngambil teknik elektro, 
informatika, yang bisa saya nalar ya udah teknik 
mesin. Orangtua pengaruh juga sih. Penjurusan tu 
harus ngambil yang eksak. Anak laki-laki pertama 
sih. Kalau dari SMP saya nyari sendiri. Ada rasa 
malu gitu lah kalau dianter ama orang tua. 

  

47 Biasanya apa yang Anda 
lakukan ketika menghadapi 
suatu masalah? 

Biasanya kalau ada kesulitan saya punya rencana 
lain dulu, kalau plan lain juga gagal, baru tanya 
orang lain. Kalau ada masalah saya diem dulu, 

 
 

A.2.b 

 
 
Terkadang ketika 
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kalo dah bunek saya pengen ngomong, saya pilih-
pilih, gak semua temen. Temen curhat sih, Tanya 
pendapatnya sperti apa, gitu. Yang dipikirin 
kenapa sih bisa dapat masalah seperti itu, apa yang 
harus aku perbuat, langkah-langkahnya harus 
sperti apa. Kalo ada masalah kebiasannya aku 
diem, trus aku luapin lewat gambar. Aku seneng 
nggambar.  

 
 
 
 
 

B.2.d 

subyek memiliki 
masalah, akan 
mencari teman 
cerita 
Subyek 
mengalihkan 
masalahnya dengan 
menggambar 

48 Apakah Anda sering bertengkar 
dengan saudara kandung? Siapa 
(kakak atau adik)? Apa 
alasannya? Kemudian 
bagaimana pertengkaran itu 
akhirnya selesai? 

Ya sering. Apalagi sama yang adek pertama. Kalau 
berantem tu bisa diam-diaman seminggu dua 
minggu. Ntar kalau ada kasus apa, baru bisa 
ngobrol lagi. Ernah pada maen semua, aku kunci 
pintunya dari dalam, gak ada yang bisa masuk. 
Tapi akhirnya aku sadar sendiri ngapain kaya gitu. 
Biasa sih ibu kalau tau kita ada masalah, pas adek 
pergi, ibu deketin saya. Biasa sih ujung-ujungnya 
karena saya paling tua ya disuruh ngalah, tapi ya 
saya gak mau, pengennya dia yang minta maaf. 
Akhirnya sih gak ada yang minta maaf. Karena 
kayanya tu sama, jaraknya kan gak beda jauh. 

  

49 Waktu kecil, yang sering 
menemani (misalnya 

Ngerjain sendiri sih. Kalau SD tu saya inget 
kumpul satu meja, terus ibu nungguin. Tapi 

A.2.a  
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mengerjakan PR) siapa? akhirnya pas saya dah punya kamar sendiri tu saya 
maunya belajar sendiri walaupun banyak tidurnya. 
Kalau gak bisa tu larinya ke temen. 

50 Biasanya kalau dulu Anda 
bertengkar atau berbuat 
kesalahan? Bagaimana respon 
dari orang tua? Bagaimana 
responnya sekarang ? 

Ya itu, karena setiap pulang bawaannya capek. 
Pasti kalau ada masalah, yang bermasalah tu diajak 
ngobrol. Rasanya tu kalau digituin tu dimarahin. 
Kalau sama orang lain sih pernah, disuruh minta 
maaf, waktu itu sampe tonjok-tonjokan pas maen 
voli. Saya gak mau paling juga ntar baik sendiri. 
Ya udah bener, ketemu dah ngobrol lagi, dah lupa 
aja. 

  

51 Apakah anda pernah melihat 
ketika orangtua anda betengkar? 
Seperti apa? Bagaimana 
penyelesaiannya? 

Pernah, penyelesaiannya pasti ada satu pihak yang 
mengalah. Dan saya lihat biasanya ibu yang 
ngalah. Ibu gak diam aja, tapi sharing ke anaknya. 
Ibu dengan bapak tu sperti apa, mana yang baik 
ikutlah, yang gak baik, jangan. Lebih banyak ibu 
sih yang sharing. 

  

Bentuk-bentuk 
52 Apa yang biasanya 

menyebabkan anda dapat merasa 
dekat dengan seseorang, 

Ya mungkin karena ngobrol, bisa dekat, bisa 
sebagai bahan untuk sharing, teman curhat. Kalau 
dirumah lagi berantem, curhat. Butuhlah sosok 

A.1.e 
 

A.1.k 

Subyek merasa 
dekat dengan 
wanita karena 
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terutama lawan jenis? yang bisa dibilang memberi semangatlah. sering bertemu dan 
bercerita 
Subyek merasa 
butuh seorang yang 
dapat memberi 
semangat 

53 ketika anda sedang berdekatan 
dengan lawan jenis, apa yang 
dirasakan? 

Kalau ketemunya di organisasi, ya semangat, kalau 
gak berangkat ya lemes. 

  

54 Kriteria teman Ada sih, kayak pemikirannya diajak maju tu mau. 
Kalau dia lebih sebagai yang dibelakang tu males. 
Teman yang bisa mendengarkan juga, sebaliknya 
saya juga. Kalau untuk status kaya miskin sih gak 
ada, lebih banyak ke sifat. 

  

55 Perbedaan antara di seminari Ya bedalah. Disini ada jabatan fraternya gitu jadi 
berat, apalagi untuk hubungan dengan cewek. Aku 
yang dulu sih biasa-biasa aja dengan cewek gitu, 
kalau jualan kayak canda-canda pegang tangan, 
rangkulan, pegang pundak sih gak apa-apa dulu. 
Tapi kalau sekarang itu dikiranya ada apa-apanya. 
Disini ada sih, pendampingan, beda gitu, kayanya 

B.2.a 
 
 
 
 
 
 

Subyek menyadari 
statusnya dan 
memberi jarak 
dengan lawan jenis 
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ada gelagat aneh ke aku. Aku pengen ngerjain 
temenku yang satu dampingan dengan mbak itu. 
Lha terus aku ajak dia, dia mau ikut. Terus 
pendampingan tu berangkatnya gak dari tempat 
biasa. Disitu aku pengen cepat, karena takut 
kesorean, kita dah lambat, di rel itu lama, jaraknya 
lebih jauh. Di jalan, mbaknya tu ngelendotin 
tanganku, aku lagi megang gitar tak pindah. Terus 
kayanya dia ngerasa, dilepas. Terus udah gak 
lendotan tak pindah lagi gitarnya, eh begitu lagi. 
Ini kenapa. Terus kedua pulang, dia pengennya 
jalannya jejeran terus, gak mau aku jalan di depan. 
Dia cari perhatian kaya pengen mati, pengen 
ditabrak kereta aja. Terus lengket aja kayak orang 
pacaran. Disitu aku bawa gitar, dimana dia berdiri, 
gitar tak taruh disebelah itu, biar dia gak lendotan. 
Terus habis itu, dia datang sini, di angkot aku 
harus tegas aku ini frater, hari berikutnya dia 
datang minta maaf. Terakhir dia datang pas acara. 
Padahal dia lagi sakit deman berdarah ama tipes, 
tapi dia kabur dari rumah sakit. Kata temen-temen 
tu mau ngeliat aku terakhir sebelum aku ke 

 
 
 
 
 
 

B.2.b 
 
 

 
 
 
 
 
 
Subyek berusaha 
menghindari 
rangkulan dari 
lawan jenis 
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kentungan. Disitu aku jadi takut sama mbak itu. 
Jadi bisa dilihat lah bedanya sikap aku yang dulu 
ama yang sekarang. 

56 Selama anda dalam masa 
pendidikan menjadi imam, 
apakah ada pengalaman dekat 
dengan lawan jenis?  

Kalau lebih dekat sama sebagian aja sih. Yang 
aneh-aneh yang di rel itu. Kalau dari akunya sih 
gak ada. Emang gak ada perasaan lebih dengan 
teman-teman ini sih. Kalau sama yang mantan itu 
habis putus aku minta gak ada komunikasi lagi, 
ntar takutnya dia minta balik lagi. Tapi saya tetap 
njaga komunikasi dengan keluarganya, ibunya.  

 
 
 

B.2.c 

 
 
 
Subyek meminta 
agar mantannya 
tidak 
berkomunikasi lagi 

57 Ada gak kerinduan untuk punya 
kedekatan dengan lawan jenis 
seperti dulu? 

Ya ada lah kan aku laki-laki normal, tapi itu aku 
kembalikan lagi ke motivasi awalku disini mau 
ngapain. Munculnya tu mungkin kalau saya lagi 
sendiri, kalau saya lagi inget rumah, gitaran. 

B.2.a Subyek mengingat 
kembali 
motivasinya 
menjadi calon 
imam ketika ada 
kerinduan dekat 
dengan wanita 

58 Apa yang dirasakan kalau dekat 
dengan lawan jenis tersebut? 

Biasa aja, gak ada yang lebih, karena memang 
teman aja. 

  

59 Yang dibicarakan dengan teman-
teman? 

Yang sehari-hari, tugas-tugas, kadang guyonan.   
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60 Kalau yang sering curhat? Itu saya anggap lebih ke kakak sendiri, satu di 
stikes elisabet, satu guru. Kadang saling cerita, 
kalau ada masalah, ngasi dukungan, ngasi saran, 
jadi lega.  

 
B.1.a 

Subyek saling 
bercerita mengenai 
masalah, memberi 
dukungan dan saran 
dengan teman 
wanita yang dekat 
dengannya 

61 Ada gak perasaan khusus ke 
cewek itu untuk lebih dari 
sekadar teman? 

Gak ada lah.   

62 Pendapat anda mengenai 
kedekatan dengan lawan jenis 
sebagai seorang calon imam? 

Ya untuk relasi aja. Kan besok terjunnya ke umat, 
kalau kita gak bisa berelasi dengan teman cewe 
masa temennya cowok semua. Ya pelajaran 
membuat relasi dan menjaga relasi. Ya saling 
menghormati status masing-masing. 

B.2.a 
 
 

Kedekatan dengan 
lawan jenis yang 
ada dianggap 
sebagai suatu 
latihan untuk saling 
menjaga relasi 

63 Frater menanggapi yang aneh-
aneh itu gimana? 

untuk hal sperti itu, saya langsung tanya teman 
saya, apakah selama pendampingan dulu kaya gitu, 
ternyata belum. Saya gali lagi, saya olah. Saya 
sharing ke temen dekat saya disini. Setelah sharing 
ya saling mengingatkan aja. Karena mbaknya yang 

B.1.h  
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ini memang agak-agak kurang perhatian. Sekali 
dikasi perhatian tu dia seneng banget. 

64 Bagaimana cara menghindari 
agar gak kebablasan? 

Ya inget aja saya tu siapa. Pastinya kan ntar 
muncul sendiri batasan-batasannya. 

B.2.a Subyek menjadi 
ingat untuk 
menjagaperilakunya 
ketika ia mengingat 
kembali statusnya 
sebagai calon imam 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK III 
 

5. Identitas diri subyek 
a. Nama : C 
b. TTL : Sleman, 26 Oktober 1980 
c. Usia : 29 tahun 
d. Pendidikan sebelum masuk seminari : S1 
e. Suku : Jawa 
f. Asal : Sleman 
g. Tahap pendidikan imam : tahun orientasi rohani 

 
NO PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISIS 
1 Alasan masuk ke pendidikan 

menjadi imam 
Karena saya merasa dalam hidup saya, saya 
dicintai Allah melalui peristiwa hidup yang 
saya alami, dari saya lahir, kanak-kanak, 
remaja, sampai sekarang ini saya bisa 
merasakan itu. Saya berpikir bagaimana saya 
ingin bersyukur, berterima kasih atas hal itu, 
dan menurut saya tidak ada yang bisa saya 
persembahkan selain diri saya, kesediaan 
saya, jawaban “ya” sebagai panggilan khusus 
ini. Jadi ini sebagai ungkapan syukur saya, 

  



206 
 

seluruh diri saya, keinginan-keinginan saya, 
saya ingin berjuang di jalan panggilan ini. Ya 
gak tiba-tiba muncul, awalnya saya tidak 
punya ketertarikan sjak kecil, paling ketika 
dikenalkan dalam arti lebih mengenal dari 
keluarga yang mengajarkan hidup sebagai 
seorang katolik itu bagaimana, diajari cara 
berdoa, ke gereja. Mulai belajar bahwa 
digereja tu ada misa, ada imamnya, ada 
umatnya, kemudian saya melihat imam tu 
seperti itu, seorang pemimpin umat, yang 
bertanggung jawab terhadap iman umat. 
Kemudian saya mulai ada ketertarikan 
terhadap cara hidup mereka. Ingin tahu dulu, 
kemudian selama 3 tahun sejak 2005 sampai 
saya ke sini 2009, saya tinggal di paroki, 
pastoran untuk lebih mengenal kehidupan 
para imam seperti apa, kesehariannya seperti 
apa, bagamana karya-karya mereka, akhirnya 
saya dilibatkan. Boleh dikatakan saya live in, 
keseharian saya disana.sebenarnya saya 
berpikir apakah hidup ini linear, lurus saja, 
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dari lahir kalau digambarkan dengan grafik 
itu lurus. Yang dulu saya hidupi kan seperti 
itu, dari lahir ke kanak-kanak, kemudian 
dewasa, sekolah, bekerja menikah, punya 
anak, sakit, mati. Itu kan jalan hidup yang 
umum, apakah jalan hidup itu hanya seperti 
itu. Kemudian saya membuka diri dan 
menemukan jalan hidup imamat sebagai 
seorang rohaniwan, coba saya kenali akhirnya 
saya sampai di tempat ini. 

2 Pendapat keluarga mengenai 
keinginan tersebut 

Waktu itu menentang, gak boleh waktu saya 
mengatakan keinginan saya itu, karena kami 
bertiga laki-laki semua, yang lain sudah 
berkeluarga, saya paling kecil. Secara 
sederhana maksudnya sudah tidak usah 
mengambil jalan itu, kamu bekerja saja dan 
berkeluarga. Sepertinya kalau saya 
menangkap keluarga berharap agar saya 
meneruskan sejarah keluarga, meneruskan 
keturunan, juga agar secara ekonomi 
menopang keluarga. Mungkin itu juga jadi 
yang dianggap orang tua saya, kan dipandang 

A.1.m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keluarga subyek 
menentang keinginan 
subyek menjadi imam 
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sudah beberapa kali punya teman lawan jenis, 
beberapa kali berpacaran. Mereka menduga 
apa saya kecewa dengan hubungan saya, 
jangan-jangan hanya sebagai pelarian. Saya 
lumayan lama itu juga, berusaha untuk 
memurnikan dan bertanya pada diri saya dan 
akhirnya bertanya juga pada Allah apakah ini 
sungguh-sungguh panggilan saya atau ini 
emosi sesaat karena kegagalan hubungan. 
Dari itu juga, saya bisa menarik kesimpulan 
bahwa, dalam prosesnya sampai disini, saya 
mengalami kemurnian itu. Prosesnya juga 
tidak begtu berhenti, selesai. Proses itu lama 
dan terus menerus, kan yang namanya 
hubungan dengan lawan jenis itu apalagi  
ketika menjadi pemimpin umat nanti kan 
tidak mungkin dihindarkan. Kalau tidak bisa 
dikelola dari sekarang kan bisa jadi bomerang 
bagi diri saya, dan jadi batu sandungan ketika 
jadi imam dan tantangan menjadi semakin 
besar. Dulu yang sangat mudah tahu-tahu 
menjadi sangat sulit dan kemudian saya 

 
 

A.2.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2.b 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Subyek berusaha 
menemukan apakah 
keputusannya adalah 
benar panggilan atau 
hanya emosi sesaat 
 
 
 
 
 
 
Subyek menyadari 
posisinya sebagai 
calon imam sehingga 
subyek berusaha 
mengelola hubungan 
dengan lawan jenis 
agar tidak menjadi 
bumerang di 
kemudian hari 
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lampiaskan, kan itu gak benar juga. Ya itu 
saya berusaha memurnikan, dan juga dibantu 
disini, dengan program-program disini. Jadi 
ya kembali ke awal tadi, ijin orang tua sulit 
keluar. Waktu itu, saya kuliah tahun 2000, 
terus keluar kuliah, baru lulus tahun 2008, 
saya terlalu menunda skripsi saya. Karena 
tertunda terus akhirnya baru 2008 selesai 
skripsi. Tahun 2005 saya masuk paroki, 
mungkin orang tua saya was was juga ya, 
takutnya anaknya gimana. Dulu saya 
mikirnya skripsi akan saya selesaikan di 
pastoran. Tapi waktu itu saya tidak serius, 
saya lebih menikmati kehidupan disana 
daripada ngerjain skripsi. Orang tua saya mau 
ngelarang, tapi takutnya semakin dilarang 
kuliahnya makin gak selesai-selesai. 
Kemudian mereka mengultimatum, sekolah 
selesaikan sesudah itu mau jadi apa terserah, 
Itu jadi semangat saya yang baru, saya 
dituntut untuk bertanggung jawab. Ini 
menjadi konsekuensi saya, ketika saya mau 
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menjadi imam, saya harus lulus S1 dulu. Dan 
saya juga menanamkan dalam diri saya, saya 
tidak akan masuk pendidikan calon imam 
kalau saya tidak lulus. Jadi sebagai tanggung 
jawab saya pada orang tua. orang tua hanya 
mengharapkan itu, ketika mereka 
menyekolahkan, dan saya selesai, berarti kan 
tanggung jawab mereka selesai. Saya juga 
kemudian berusaha untuk mewujudkan itu, 
bagaimana caranya tahun 2008 itu saya 
selesai. Ketika selesai dan mengatakan 
keinginan ke orang tua saya kembali, orang 
tua saya menolak lagi. Pada akhirnya ketika 
orang tua saya memberi lampu hijau dan saya 
menyatakan kembali ternyata mereka 
melarang. Saya bingung, saya percaya kalau 
ini sungguh panggilan Tuhan, pasti akan 
memberi jalan keluar, melunakkan hati orang 
tua saya, pada akhirnya mereka melunak dan 
memberikan ijin pada saya. Ternyata ada hal 
lain yang ingin diungkapkan oleh mereka. 
Dalam silsilah keluarga saya itu gak ada yang 
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namanya jadi imam, jadi suster, bruder itu 
gak ada, mungkin dari besan si mbah sih ada, 
tapi keturunan langsung itu gak ada. Ini jadi 
sesuatu yang baru dan orang tua juga 
mungkin berpikiran jadi imam itu berat, 
terutama di hidup selibatnya itu, gak boleh 
punya istri, gak boleh punya suami. Itu yang 
jadi kekhawatiran mereka apa ya saya kuat. 
Harapan mereka ya kalau sudah dimantapi 
harus konsisten dengan apa yang dipillih, 
harus sampai jadi imam yang benar-benar 
imam, yang tidak boleh tolah-toleh, selang-
seling. Itu jadi perjuangan saya, jadi pesan 
yang harus saya junjung tinggi harapan 
mereka. 

A.2.b  
Orang tua subyek 
berharap bahwa 
apabila subyek sudah 
memilih untuk 
menjadi imam, harus 
konsisten 

Faktor-faktor 
3 Keadaan keluarga Kakak saya itu sudah berkeluarga, punya 

rumah sendiri. Akhirnya orang tua saya kitu 
berdua saja. Bapak saya itu pernah kecelakaan 
dan patah tulang, agustus kemaren itu 
meninggal. Tahun-tahun terakhir itu keadaan 
makin menurun, dan sudah tidak bisa 
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berjalan. Mungkin itu juga yang menjadi 
pertimbangan agar saya bisa merawat mereka, 
karena tinggal saya saja kan. Mengharapkan 
kakak-kakak saya kan juga lebih tidak 
mungkin, sudah berkeluarga semua, dan saya 
sendiri yang masih single, gak punya 
tanggungan masih bisa merawat. Mungkin itu 
juga pertimbangan orang tua saya ketika 
melarang saya. Orang tua saya  sudah 
pensiun, sekitar 2002 dan 2004. Orang tua 
saya guru, bapak itu kerja sampai sore karena 
sibuk jadi wakil kepala sekolah di SMP. Ibu 
juga ngajar di SMP yang beda. Selisih saya 
dengan kakak-kakak cukup beda, kemudian 
tidak mungkin main bareng. Waktu kecil 
lebih ke ngerawat, tapi sudah gede ya sendiri-
sendiri. Kalau di rumah ya SMA sudah pisah, 
tinggal di rumah nenek di kolunprogo. 

4 Waktu kecil, Anda lebih dekat 
dengan ayah atau ibu? 
Mengapa? 

Dua-duanya dekat, tapi relatif dekat dengan 
ibu, karena biasanya cowok itu biasanya 
dekat dengan ibunya. Prinsip saya kalau dekat 
itu kan pasti ada sesuatu yang dibicarakan ada 
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sesuatu yang diminta juga. Kalau dengan ibu 
itu lebih mengerti, kalau bapak kan sama-
sama laki-laki. Ketika saya sudah agak besar, 
saya mencoba untuk terbuka pada semua, 
pada ayah dan ibu. Sering saya kalau ada 
masalah daripada ngomong satu-satu, saya 
kumpul dan omongin bareng. Orang tua saya 
juga nanamin mari kita kumpul ngobrol 
bareng. Ya membuat saya bisa belajar dari 
situ, keterbukaan, diskusi. Ya memang ada 
beberapa hal yang tidak saya bicarakan 
dengan mereka, tapi umumnya selalu saya 
diskusikan. 

 
B.1.b 

 
Subyek dekat dengan 
kedua orang tuanya 
terutama ketika sudah 
beranjak dewasa 

5 Kalau sekarang lebih dekat 
dengan ayah atau ibu? 
Mengapa? 

Kalau sekarang karena tinggal ibu ya jadinya 
dekat dengan ibu saja. 

A.1.b Subyek dekat dengan 
ibunya karena 
ayahnya sudah tidak 
ada 

6 Selain orang tua, biasanya lebih 
dekat dengan siapa (teman, 
saudara kandung atau sepupu, 
om, tante, pacar)? 

Ya kalau saya dekat dengan keluarga saja, 
utamanya dengan bapak ibu, dengan kakak-
kakak saya juga gak terlalu. Kalau bicara 
masalah serius ya kita bisa, tapi kan tidak 
selalu ketemu terus, tapi juga gak ada konflik 

A.1.b Subyek dekat dengan 
orang tuanya, subyek 
tidak terlalu dekat 
dengan saudara-
saudaranya karena 
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karena apa gitu. Kalau secara khusus ya pada 
romo saya, dimaan saya menyampaikan 
keinginan saya menjadi imam itu. Kalau 
dengan teman-ya sekedar cerita-cerita, teman 
–teman kecil, SD, SMP, SMA, kami juga 
punya kelompok-kelompok gitu, dolan 
bareng. Sekiranya ada yang bisa saya 
sampaikan ke mereka ya saya sampaikan. 
Yang biasa diceritakan yang jelas hubungan 
dengan teman lain, misalnya sengang dengan 
oranh. Atau mungkin masalah studi atau ada 
issue apa, gossip apa. Pada prinsipnya yang 
saya omongin itu selain masalah keluarga. 
Jadi diselesaikan di keluarga saja. 

perbedaan usia yang 
cukup jauh. 

7 Apa yang sering dibicarakan 
dengan ayah? Lalu bagaimana 
responnya 

Sembarang, apa aja. Saat saya ingin bercerita, 
ibu mendengarkan…saat ibu hal yang serius 
seperti hal masalah ekonomi keluarga, 
hubungan saya dengan teman wanita, selalu 
saya obrolkan semua. Ketika dalam 
perjalannya saya menjalin relasi, seingat saya 
semua pernah saya kenalkan dengan keluarga 
saya.sejak SMP itu keluarga saya juga tahu 
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orangnya yang mana. Waktu SMP saya diajar 
ayah saya, juga tahu istilahnya cinta monyet 
saya, waktu itu juga tahu itu anaknya 

8 Kalau sekarang biasanya curhat 
dengan siapa? 

Dengan orang tua, akhir-akhir ini dengan ibu, 
dah sakit, juga gak ada kan. Akhir-akhir ini 
dengan romo, teman kerja saya disini.  

B.2.b Subyek bercerita 
dengan romo dan 
teman sekerja di 
seminari ketika ada 
masalah 

9 Menurut Anda, ayah Anda itu 
ibaratnya siapa? Bisa ceritakan 
yang Anda sukai dari ayah 
Anda? Kalau yang tidak disukai 
dari ayah Anda 

Bapak saya itu terbuka dan tidak suka sesuatu 
yang disembunyikan, kemudian diomongkan 
segala sesuatu, ga dipendam sendiri. Orang 
tua saya keras, dalam arti tegas apalagi waktu 
masih sehat. Dulu itu bisa tegas, galak. 
Perubahan itu terjadi ketika beliau mengalami 
kecelakaan, mungkin waktu itu berubah 
karena jadi cacat. 

  

10 Menurut Anda, ibu Anda itu 
ibaratnya siapa? Bisa ceritakan 
yang Anda sukai dari ibu Anda? 
Kalau yang tidak disukai dari ibu 
Anda? 

Kalau ibu itu sabar, dan mau mengerti dan 
sangat menyayangi anak-anaknya, bapak juga 
dan bisa jadi orang tua itu pernah menarik 
kesimpulan terlalu berlebihan pada anak-
anaknya, terutama dalam hal keuangan ya, 
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terlalu jor-joran, yang menurut saya harusnya 
tidak perlu dikeluarkan, tetap dikeluarkan. 
Lama saya baru bisa menangkap maksudnya 
itu. Bisa jadi itu aktualisasi mereka sebagai 
tanggung jawab orang tua hingga bisa 
melakukan hal-hal seperti itu, yang menurut 
saya kalau diakal sehat harusnya tidak sampai 
seperti itu, tapi mereka tetap melakukan apa 
yang seharusnya mereka lakukan. Ya itu yang 
saya tangkap sebagai tanggung jawab sebagai 
orang tua. 

11 Dalam keluarga, siapa yang 
paling Anda benci? Mengapa? 

Dengan kakak-kakak saya. Ya itu tadi, 
soalnya kongkretnya dalam hal ekonomi. 
Mereka itu sering berbuat yang 
mengakibatkan keluarga harus mengeluarkan 
uang karena perbuatannya itu. Saya 
merasakan bahwa itu seharusnya tidak perlu 
terjadi. Imbasnya ke orang tua saya harus 
mencari uang kesana kemari. Ketika saya 
sudah mulai bisa mencari uang, sedikit demi 
sedikit saya mulai mengalokasikan uang saya 
itu kesana, tapi kekesalan saya itu ketika saya 
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belum bisa memberikan. Saya kasihan sama 
orang tua saya, tapi saya tidak bisa membantu 
apa-apa. saya berusaha membantu 
meringankan mereka lah, karena saya sudah 
mulai mengerti apa yang mereka perjuangkan. 
Sampai pada akhirnya saya menjadi 
pemasukan utama di keluarga, saya yang 
menghidupi, ketika orang tua sudah tidak bisa 
apa-apa lagi. Ketika masuk sini, saya juga 
masih belajar bagaimana tanggung jawab 
kasih sayang orang tua saya sampai berbuat 
seperti itu ke anak-anaknya, ya saya berbela 
rasa lah dengan mereka. Secara ekonomi 
seharusnya kami itu menengah keatas, orang 
tua saya pensiunan pegawai negeri, orang tua 
saya sudah bekerja, saya juga bisa mencari 
nafkah sendiri. Tapi kenapa tidak bisa seperti 
itu, ketika kakak-kakak saya sudah bekerja 
menikah, dan punya anak, kenyataannya 
keluarga itu masih ditopang oleh keluarga 
saya. Itu mungkin jadi perjuangan semasa 
hidup orang tua saya, karena sampai ayah 
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saya meninggal, belum bisa melihat anaknya 
berdiri tegak sendiri, teta masih ditopang 
orang tua.   

12 Dalam keluarga, siapa yang 
paling Anda sayang? Mengapa? 

Ibu saya, karena akhirnya saya bisa 
menemukan kasih sayang di dalam diri ibu 
saya, dan itu menjadi kekuatan dalam hidup 
saya. Ketika saya merasa diterima oleh orang 
tua saya, apa lagi saat saya tidak ada, orang 
tua tinggal ibu, mau tidak mau harus saya 
sayangi dan merupakan suatu kehormatan 
bagi saya untuk bisa menyenangkan dan 
menyayangi dia. Itu yang bisa saya berikan 
pada beliau di masa tuanya.  

  

13 Bagaimana kedekatan / 
komunikasi yang terjadi dalam 
keluarga, antar anggota? (apakah 
setiap hari pasti menyempatkan 
untuk ngobrol, sering bercerita, 
dsb) 

Sejauh memungkinkan kami kumpul bareng. 
Kan kami tidak tinggal bareng lagi, sudah 
tinggal di kota lain. Ada yang di Yogya, ada 
yang di Batam, paling bertemu setahun sekali, 
dan sejauh dimungkinkan, kami ngobrol, 
cerita. Ketika di rumah ya iya. Kami tidak 
punya kebiasaan makan bersama, itu akhir-
akhir ini saja, ketika saya sudah 5 tahunan 
cuma saya bapak ibu makan bersama, 

A.1.b Sedapat mungkin, 
subyek dan saudara-
saudaranya 
menyempatkan untuk 
berkumpul ketika 
sudah tidak tinggal 
serumah, selebihnya 
subyek hanya bersama 
ayah dan ibunya pada 



219 
 

setidaknya waktunya bareng, bapak di kamar. 
Jarang sih dengan kakak-kakak. 

tahun-tahun terakhir 
sebelum masuk 
seminari 

14 hubungan dengan orang-orang 
dan teman-teman di sekitar 
tempat tinggal 

Ya pertemanan saja. Kan ada gradasinya, 
kedekatannya, kalau sering ketemu dekat, 
kalau tidak sering ketemu bisa jadi tidak 
dekat. 

A.1.k Subyek menjadi dekat 
bila sering bertemu 
dengan orang tersebut 

15 perlakuan teman-teman di rumah 
dan di kampus 

Pada umumnya baik. Saya di desa, situasi 
keluarganya masih cukup kental, kuat 

  

16 cara agar bisa diterima oleh 
teman-teman? 

Kalau saya itu mau kenalan ya tinggal 
kenalan, pendekatannya kalau dengan teman-
teman saya apa adanya, tidak perlu dipoles, 
apa adanya. Kalau mau kenalan, ya kenalan. 
Selama ini saya merasakan lancar-lancar saja.  

A.1.c Dalam berkenalan, 
subyek cenderung 
untuk apa adanya, ia 
tidak ingin berpura-
pura 

17 perlakuan anggota keluarga yang 
lain 

Baik, mereka yang jelas tidak melakukan 
kekerasan pada saya. Mereka menyayangi 
saya, memperlakukan saya sebagai anak 
mereka, saudara mereka, menyayangi saya 
sebagai anak mereka. Menempatkan saya 
pada porsi dan posisi yang seharusnya dalam 
keluarga itu. Saya tetap jelas sudah punya 

 
A.1.b 

 
Subyek merasa 
disayangi dan 
mendapat tempat 
sebagai seorang anak 
dan saudara di 
keluarganya 
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tempat di dalam keluarga, sama dengan yang 
lain. Kalau perlakuan khusus sebagai anak 
bungsu, saya ngerasa waktu kecil lebih 
diperhatikan daripada dua kakak saya, lebih 
dimanja walaupun tidak dimanja sekali. Saya 
ngerasa mendapatkan yang seharusnya saya 
dapatkanlah, perhatian, dicukupkan 
kebutuhan saya, mungkin itulah yang 
dipandang perlakuan lebih pada saya, saya 
juga tidak pernah menanyakan hal itu pada 
mereka. 

18 Menurut frater, apakah orang tua 
ikut andil dalam memutuskan 
sesuatu? 

Kalau sekolah SD, TK, SMP relatif dekat 
dengan rumah saya, ketika mulai SMA, saya 
di kota, sekitar 17 kilo dari rumah dan itu 
menjadi perkenalan saya dengan dunia luar, 
gak berkutat di desa, saya berusaha keluar ke 
kota. Waktu itu juga saya ditanya betul, mau 
sekolah dimana SMA. Karena dirumah itu 
cuma ada 1 SMA negeri, dan kurang begitu 
bagus, saya mau pendidikan berkualitas dan 
hanya dapat di kota, dari nilai saya berani lah 
untuk masuk kota. Tapi karena anak lulus 
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SMP, akhirnya saya mantapkan saja sekolah 
di kota dan orang tua setuju. Memang tahun 
pertama saya diantar oleh kakak saya, tapi 
kemudian saya naik motor sendiri. 

19 Menurut Anda, Apakah orang 
tua ikut menentukan siapa yang 
menjadi pasangan atau temen 
Anda? 

Kalau dalam masalah misalnya saya dengan 
teman perempuan, pasti saya komunikasikan 
dengan orang tua, bukan hanya mengenalkan 
tapi juga pandangan bapak-ibu. Sebagai 
sarana awal saya ajak ke rumah, saya 
kenalkan, entah itu sudah jadian atau tahap 
perkenalan saja, saya kenalkan dengan orang 
tua dan mereka ikut menilai apakah saya 
harus terus atau jangan terus. Ketika mereka 
bilang biar jangan terus, setidaknya mereka 
tahu dengan siapa saya sekarang, saya tidak 
langsung cuek, tapi dengan eprtimbanagn 
mereka, saya mulai membuktikan apa yang 
dikatakan mereka benar atau idak, belajar 
dengan melakukan. Kalau dalam 
perjalanannya tidak cocok. Kadang orang tua 
oke saya oke, atau mereka tidak oke. Saya 
tidak menelan mentah-mentah perkataan 

B.2.b Subyek biasa 
memberitahu 
mengenai 
hubungannya dengan 
lawan jenis pada 
orang tuanya dan 
orangtuanya member 
pertimbangan-
pertimbangan kepada 
subyek 
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mereka, tapi saya tetap jalani dulu. 
20 Ada kriteria tertentu dari orang 

tua dalam memilih teman atau 
pacar? 

Kalau yang seperti itu mereka tidak memberi 
masukan, saya sudah punya standar sendiri, 
standar umum dan standar khusus. Umum itu 
ya pendidikannya baik, latar belakang 
keluarga baik, kepribadian baik, syukur punya 
pekerjaan baik. Untungnya standar saya bisa 
diterima, dan mereka oke saja, atau ketika 
misalnya saya merasa ini bakal dilampu 
kuning oleh orang tua saya, paling tidak 
sudah saya kenalkan semua, gak yang baik aja 
yang dikenalin. Kalau menyuruh cari yang 
seperti apa tidak pernah, paling mengingatkan 
jangan yang begini begini, bukan cari yang 
begini-begini. Mereka tidak ngatur, harus cari 
yang bagaimana, tapi menyarakan jangan 
yang seperti apa. Kebetulan standar saya bisa 
mereka terima. 

  

21 Menurut anda, sifat-sifat anda 
seperti apa? 

Saya itu punya kecenderungan untuk lugas, 
sederhana, tidak hanya dalam penampilan tapi 
lebih pada sikap. Saya tidak mau menjadi 
orang yang rumit. Kalau dalam berelasi, 

A.1.c Subyek cenderung 
berbicara apa-adanya 
dan to the point 
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misalnya aku seneng sama kamu, ya sudah, 
tidak muter-muter. Kaya kalau mau ke yogya 
ya lurus aya, gak usah cari jalan lain. 
Sederhana dalam bersikap, berbicara juga, 
dan apa adanya. Saya gak seneng kok ditutup-
tutupi. Kalau ada yang gak seneng ya saya 
ungkapkan, kalau gak benar ya saya bilang 
gak benar. Kalau benar ya saya biarkan dan 
saya puji. Sifat dasarnya itu. 

22 Menurut anda, apakah anda 
seorang yang mudah menjalin 
suatu kedekatan dengan orang 
lain dan percaya pada mereka, 
atau anda agak sulit untuk dekat 
dengan orang lain, atau anda 
orang yang sulit percaya dengan 
orang lain? 

Kalau saya cenderung tidak mudah dengan 
orang lain, apalagi dengan perempuan tidak 
mudah untuk gaul. Saya wajar saja, 
cenderung malah ambil jarak dulu. Saya lihat 
dulu perkembangannya, bagaimana orang ini, 
apa saya bisa masuk berelasi dengan dia, 
apakah enggak. Kan saya juga lihat apakah 
kehadiran saya menguntungkan bagi dia, dan 
sebaliknya. Kalau ada kecenderungan awal 
tidak berpengaruh positif dengan saya, saya 
akan ambil jarak dengan orang itu. Gaul ya 
gaul, tapi sebatas itu saja, tidak berusaha lebih 
dalam lagi. Tapi sekali saya percaya, saya 

 
 

A.1.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam bergaul dengan 
orang lain terutama 
lawan jenis, subyek 
tidak mudah untuk 
dekat. Subyek 
biasanya mengambil 
jarak dan menimbang-
nimbang apakah orang 
tersebut akan cocok 
dengan dirinya dan 
apakah mereka akan 
saling menguntungkan 
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bisa setia dengan relasi itu. Saya bisa 
melakukan hal-hal yang lebih dalam relasi. 
Itu, kalau sudah enjoy. Tapi kalau belum ya 
begitu. Butuh waktu. 

23 Apakah ada perbedaan antara 
pria dan wanita dalam menjalin 
suatu kedekatan? 

Tentu berbeda ya, Itu sudah menjadi sopan 
santun juga. Mungkin dengan laki-laki, saya 
bisa ngobrolin tentang hal-hal tertentu. 
Ngobrolin masalah-masalah A, tetapi dengan 
cewek tentu saya tidak bisa ngomongi 
masalah itu. Jadi tetap ada perbedaan. Dalam 
sikap, tentu jelas berbeda. Bagaimana saya 
berelasi dengan perempuan atau laki-laki. 

A.1.a 
 
 

A.1.c 

Subyek merasa bahwa 
apa yang dibicarakan 
dengan laki-laki 
tentunya berbeda 
dengan yang 
dibicarakan dengan 
perempuan dan 
subyek merasa bahwa 
hal tersebut 
merupakan suatu 
sopan santun 

24 Anda paling tidak suka dengan 
teman yang seperti apa? 
Mengapa? 

Saya paling tidak suka itu dengan orang yang 
tidak jujur. Tidak jujur itu akhirnya 
menggunakan topeng-topeng. Di sini 
ngomong ini. Di sana ngomong itu. Tidak 
bisa menjaga rahasia. 

A.1.d Subyek tidak suka 
dengan orang yang 
tidak jujur, yang tidak 
bisa menjaga rahasia 

25 Anda paling suka dengan teman temen yang saya senangi itu yang fair. Dalam A.1.d Subyek menyukai 
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yang seperti apa? Mengapa? arti, terbuka dan apa adanya. Tidak over. 
Tidak berlebihan. Jeneng e lebay iki ya wis 
over.  

orang yang terbuka 
dan apa adanya, tidak 
berlebihan 

26 Lebih senang dengan orang yang 
sependapat dengan anda atau 
bagaimana? 

Kepribadian saya yang cukup tegas itu 
kadang menebarkan dominasi dalam 
lingkungan yang saya tinggali. Prinsipnya 
saya tidak saklak. Saya tetap terbuka dengan 
pendapat orang lain.  Kalau mungkin berbeda, 
mari kita diskusikan. Kalau itu memang 
pendapat dari apa yang saya yakini, ya ayo 
kita jalankan bersama-sama. Jadi kalau satu 
hal yang kamu miliki tidak benar, ya 
berendah hati lah untuk menerima apa yang 
sarankan. 

  

27 Sebelum masuk ke sini, pernah 
pacaran? Kalau pernah berapa 
kali? Bagaimana sih caranya 
Anda untuk mendapatkan pacar?  

Saya merasa mungkin itu ya bisalah. Saya 
sudah mengatakan saya sudah punya standar 
sendiri. Harapannya dia masuk ke dalam 
kriteria. Dan yang jelas saya mempunyai 
ketertarikan kepada dia. Ketertarikan dalam 
arti secara khusus ingin membina relasi yang 
lebih khusus lagi, mungkin pacaran. 
Nampaknya ada kemungkinan ke sana. Ya 
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seperti itu kan bisa dilihat. Kiranya bisa 
diteruskan atau hanya sebatas ‘ketok e 
menemukan’ 
Yang pertama, tertarik dulu. Kalau sudah 
tertarik, relasi dibangun. Dari relasi itu, kita 
kemudian mempelajari. Kita bisa tahu 
kehidupannya. Kalau saya ingin pacaran 
berarti saya maunya serius. Serius dalam arti 
tidak ada kamus main-main dalam 
berpacaran. Entah nanti pada akhirnya 
kandas, tetapi saya tidak ingin menjalani itu 
dengan main-main karena kalau sudah 
seenaknya ya tidak dapat apa-apa. Segala 
sesuatu kalau dilakukan dengan seenaknya 
jatuhnya tetap tidak baik. Maka saya selalu 
berusaha serius untuk segala hal.  Contohnya, 
jangan jalan dengan yang lain. ya saya 
menintensifkan perjumpaan. Yang namanya 
cowok itu takdirnya lebih offensive lah. Lebih 
ngambil inisiatif. Saya datangi kosnya, saya 
datangi rumahnya. Entah ngobrol. Entah 
gimana. Yang terakhir, malah ndak jadi. 
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Pendekatannya ada yang lama. Terakhir itu 
tahun 2006. Kalau mungkin dibuat kurva, 
berakhirnya itu sudah tahun 2000 itu putus. 
Kemudian saya coba lagi dua dan ya awalnya 
yang satu ini temen kuliah saya. Ya dari awal 
kuliah sampai mencoba untuk serius. Berhenti 
lama. Kemudian karena saya melihat tidak 
ada harapan lagi, maka saya mencoba lagi ke 
orang lain. Kemudian semua selesai itu tahun 
2008. Selesai dalam arti, mereka menikah itu 
tahun 2008. 

28 waktu pacaran tu berapa lama 
sih? braopa bulankah, atau 
berapa tahun kah pacarannya?  

Kalau pacaran dalam arti pacaran yang sudah 
sepaham, baru sekali. Sekali dalam arti sudah 
rak tak anggep. Tetapi justru itu yang 
pertama. Pas SMP, hanya mong ajaran-ajaran 
wae. Tapi merasakan sekali itu. Kalau 
berproses, mungkin tiga kali. Proses itu 
proses pendekatan tetapi kemudian kandas, 
itu tiga kali.  Yang jadi, itu sekali. Kalau 
dihitung dari SMP itu lima kali lah.  

  

29 ada gak cara khas antara frater 
dan pacar untuk nunjukin rasa 

kontak fisik seperti gandengan, atau 
merangkul. Itu saja. Tetapi itu tidak menjadi 
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sayang? sarana. Saya hanya belajar untuk saling 
menjaga. Saya menjaga dia. Dia juga harus 
bisa menjaga saya. Jangan sampai kita jatuh 
bareng-bareng. Dan itu luar biasa waktu itu 
saya bisa menemukan itu. Pengungkapan saya 
ya kalau dalam pacaran ya itu memberi hal-
hal yang kecil. 

30 Kalau cara pacar 
mengungkapkan rasa sayang? 

jarang. Untungnya dia tahu. Saya tidak suka 
diberi. Saya itu mempunyai ego dan 
mempunyai harga diri. Isin kalau ditraktir.  
Dia sering memberikan. Tetapi jelas 
intensitasnya tidak sesering saya. 

 
A.1.c 

 

 
Subyek memiliki 
prinsip dan harga diri 
dalam menjalin 
hubungan 

31 Komunikasi dengan pacar itu 
seperti apa? 
 

Saya waktu masih menggunakan berbagai 
media karena HP waktu itu masih sangat 
jarang dan saya belum punya. Saya 
mendatangi dia. Kemudian surat juga.  
Pada waktu itu pas kuliah awal. Sekitar 6 
bulan. Pas itu dikenalin sama teman saya. Pas 
kuliah ini, saya berusaha menunjukkan saya 
sebagai pribadi yang dewasa. Ya pacarannya 
ala orang-orang yang dewasa. Ya kalau mau 
pacaran, datangi ke rumahnya. Orang tua 
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ngerti tho dengan siapa dia berelasi. Biasa 
saja ngobrol dengan orang tua mereka. 
Dengan itu mereka jadi tahu saya. Dan saya 
mencoba ketika ada sesuatu nanti, ya sama-
sama tahu dan sama-sama enak. Pengalaman 
itu saya dapatkan pada saat awal kuliah ini.  

32 Yang dirasain selama pacaran? kalau pacaran ya seneng (sambil agak 
tertawa). Dalam arti, pacaran itu saya merasa 
saya bisa belajar  banyak hal dari situ. Saya 
bisa belajar menjadi seorang laki-laki yang 
dewasa. Menemukan identitas seksual saya. 
Normalah pacar saya perempuan, bukan laki-
laki. Saya bisa menemukan cinta antara laki-
laki dan perempuan. Saya juga bisa belajar 
untuk menunjukkan eksistensi dan harga diri 
cah lanang. Belajar berelasi dengan yang beda 
jenis itu gimana. Dalam arti, sebagai seorang 
laki-laki, saya juga belajar untuk memberi. 
Memberi dalam arti, tidak hanya memberi 
cinta kepada teman perempuan saya itu, ya 
sedikit ngasih sesuatu yang wajar sajalah. 

  

33 tanggapan ortu ketika tau frater Orang tua menanyakan bagaimana kondisi   
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punya pacar gimana(ortu tau 
kan?) atau setidaknya ketika ortu 
frater mengeliat frater deket ama 
teman cewe? 

perekonomiannya. Lalu saya menjawab 
tengah cenderung ke atas. Ya rupanya 
ekonomi saya mendukung. Saya bisa pergi ke 
sana kemari. Saya bisa memberikan ini itu. 
Ya itu pemberian orang tua. Belum bisa cari 
sendiri. mereka dukungannya financial. 

34 Ada norma tertentu mengenai 
kedekatan dengan lawan jenis? 

Kalau saya prinsipnya ya saling menjaga. 
Pertahanan yang kuat karena kalau dua orang 
berkumpul di situ hal-hal diinginkan bisa 
terjadi. Itu yang kedua. Yang pertama, iman 
harus kenceng. Norma agama harus kenceng. 
Karena kalau tidak, kita akan menjadi 
permissive. Boleh ini boleh itu. Ya berbuat 
sesuatu yang selayaknya belum boleh 
dilakukan. Dan itu yang berusaha saya jaga. 

  

35 prinsip seperti itu frater dapat 
darimana? 

ya orang tua sudah menanamkan. Dari kecil, 
saya sudah ditanamkan untuk bisa menjaga 
diri. 

  

36 Menurut Anda lebih susah 
mendapat teman wanita atau 
teman pria? 

Sama gampang-gampang karena jujur saya 
tidak terlalu mempunyai banyak teman. Ya 
ini subyektif saya saja. Contoh di sini. Di sini 
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ada komunitas Garam. Di komunitas ini, juga 
ada teman-teman dari luar, entah cowok entah 
cewek. Mungkin sifat dasar saya dan juga 
ditambah dalam rangka membangun rambu-
rambu saya sebagai seorang rohaniwan, 
akhirnya saya menjadi yang terakhir 
mengenal teman-teman. Memang pada 
akhirnya, saya tahu orang itu. Tidak pas 
ketemu, langsung dekat. Karena ya intensitas 
perjumpaan, ya itu baru dekat. Perlu waktu 
untuk menjalin relasi. Mungkin cuma say 
hello. 
Itu menjadi suatu yang luar biasa dalam diri 
saya kalau langsung dekat dengan orang lain. 
Kecuali kalau itu dalam rangka keadaan 
memaksa. Misalnya dalam suatu kesempatan, 
saya dipertemukan dengan orang dan orang 
ini jauh tempatnya, dan saya harus segera 
mencairkan suasana dan menjalin keakraban, 
ya saya bisa. Tetapi itu tidak biasa, hanya 
dengan satu atau dua orang saja. Mungkin 
karena hubungan pekerjaan atau hubungan 

 
 

A.1.c 
 
 

B.2.a 
B.2.b 

 
 
Subyek bukan orang 
yang mudah bergaul 
dan langsung dekat 
Subyek sedang 
membangun suatu 
rambu-rambu untuk 
kedekatan dengan 
orang lain dan 
berusaha mengontrol 
diri 
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apa. Tidak mengandalkan pada suatu yang 
alamiah. Saya bisa seperti itu, tetapi pada 
dasarnya itu bukan menjadi kebiasaan saya. 

37 Lebih banyak teman pria atau 
teman wanita? 

imbang. Simpel lah kalau lagi pengen deket, 
ya deket saja. Kalau ngga, ya ngga dekat. 
yang jelas, kalau saya ada kepentingan 
dengan orang itu. Misalnya saya harus 
mengerjakan sesuatu bersama-sama orang 
lain. Akhirnya saya harus bisa dekat. 

  

38 Kalau pas tidak bisa 
mengerjakan PR, Anda bertanya 
dengan orang lain atau diam 
saja? Mengapa? 

Kalau pas SD atau SMP itu, saya punya 
kelompok belajar. Di rumah itu, kebetulan 
ada tiga laki-laki, termasuk saya dan tiga 
perempuan. Dari SD, karena kami sudah 
teman sepermainan, kami sering belajar 
bareng. Kemudian ketika SMP, oleh bapak 
saya, kami dijadikan satu kelas. TIap malem 
itu kami belajar bareng. Ketika SMA, 
mengerjakan tugas ya sendiri karena teman-
teman agak jauh. Kalau pas kuliah, yang 
sendiri lagi. Trus kalau ada kesulitan 
mengerjakan tugas 
Ya minta tolongnya dengan teman, tidak di 
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rumah. Tanyanya kalau ketemu di sekolah. 
39 Biasanya apa yang Anda 

lakukan ketika menghadapi 
suatu masalah? 

Diam pastilah. Ada saatnya menyendiri, entah 
di kamar, berdoa di gua maria. Prinsipnya 
awal-awal pengelolaan itu sendiri. Lebih 
membatinkan, membatinkan itu mencoba 
untuk mengolahnya sendiri dulu. Memang 
campur dongkol, campur jengkel, campur 
marah itu biasa, tetapi biar itu didiami dulu 
lah. Rasa yang campur aduk itu diendapkan 
dulu. Kalau sudah mengendap dan dengan 
sendirinya masalah itu selesai, ya sudah. 
Tetapi kalau memang belum, cerita ke orang 
tua atau dengan teman yang biasa saya ajak 
ngomong. 
Artinya saya itu bukan orang yang serta merta 
arahnya cengeng. Dalam arti, begitu ada 
masalah, panik trus ngomong sana sini. Saya 
tidak seperti itu. Saya coba selesaikan sendiri 
dulu. Kalau sudah mentok, ya baru cerita 
sama orang tua atau teman. 

A.2.a 
& A.2.b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.b 
 

Biasanya, ketika 
menghadapi masalah, 
subyek cenderung 
untuk memberi jarak 
waktu, menjauhkan 
diri, berdoa, dan 
mengendapkan 
permasalahan 
 
 
 
 
Bila masalah tidak 
dapat diselesaikan 
sendiri, biasanya 
subyek akan bercerita 
pada orang tua atau 
teman 

40 Apakah Anda sering bertengkar 
dengan saudara kandung? Siapa 

kalau sering, ya tidak.  Tetapi bahwa yang 
namanya keluarga pasti ada emosi yang agak 
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(kakak atau adik)? Apa 
alasannya? Kemudian 
bagaimana pertengkaran itu 
akhirnya selesai? 

tinggi. Tetapi itu tidak menjadi warna harian 
dan akhirnya bisa dibicarakan. 

41 Biasanya kalau dulu Anda 
bertengkar atau berbuat 
kesalahan? Bagaimana respon 
dari orang tua? Bagaimana 
responnya sekarang ? 

kalau membuat kesalahan, saya berani 
bertanggung jawab. Ya sekurang-kurangnya 
ngomong dengan mereka. Awal mungkin 
biasalah..’dikandani ora gugu’. Tetapi mereka 
tidak hanya berhenti sampai di situ. Mereka 
lebih memikirkan bagaimana selanjutnya. 
Jadi tidak hanya sekedar menyalahkan saja, 
tetapi menegaskan saja. Dan memang 
akhirnya menerima. Tidak kemudian 
membuatnya berlarut-larut. 

  

42 Apakah anda pernah melihat 
ketika orangtua anda bertengkar? 
Seperti apa? Bagaimana 
penyelesaiannya? 

ya saya pernah melihat orang tua saya cekcok 
karena masalah beda cara pandang saja.  
Kemudian satu atau dua hari terpisah. Ketika 
sudah jernih, kembali kompak sebagai bapak-
ibu. 

  

Bentuk-bentuk 
43 ketika anda sedang berdekatan secara normal, kadang muncul keterarikan   
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dengan lawan jenis, apa yang 
dirasakan? 

dengan beda jenis. Saya merasa itu wajar. 
Intensitas pada diri orang itu kan beda-beda. 
Bagaimana saya bisa menyalurkan itu dengan 
wajar dan normal. Jadi kalau merasakan hal 
itu, saya tidak menyuekan. Justru saya 
menyadari perasaan itu. Tetapi tidak 
kemudian setiap ketemu perempuan, trus 
jatuh cinta. Dari kewajaran saya, kenormalan 
seksual saya seperti. Dan kemudian 
mengelola itu dengan baik. tetap harus 
batasnya karena bisa jadi orang dengan si A 
mempunyai pertahanan yang luar biasa. Saya 
punya kelemahan saya dan saya tahu posisi 
saya, dan dengan itu saya bisa membuat 
batasan-batasannya. Ada warningnya, ketika 
ada kecenderungan ke sana. 

B.2.a 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2.b 

Subyek menyadari 
perasaannya dan 
subyek berusaha 
menyelurkan perasaan 
tersebut dengan wajar. 
Subyek tidak berusaha 
menghindari namun 
berusaha mengolah 
agar dapat bertahan 
Secara otomatis, 
subyek memiliki 
rambu-rambu apabila 
ada kecenderungan 
hubungan akan 
mengarah ke 
hubungan khusus 
dengan lawan jenis 

44 kalau pas di sini, gimana? 
 

kalau ngobrol-ngobrol sih biasa. Untuk yang 
khusus, saya dekat dengan suster dan sama-
sama sebaya. Sama-sama tau problematika 
pada masa-masa usia panggilan yang masih 
muda. Kami sering ngobrol tentang itu. Kalau 

 
A.1.h 
A.1.f 
B.1.f 
B.1.k 

Subyek menjadi dekat 
dan sering 
berkomunikasi dengan 
suster yang sebaya 
dengannya karena 
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hal-hal yang khusus seperti itu tentang 
panggilan, saya merasa pas dengan orang-
orang yang terpanggil.  

merasa akan lebih 
saling memahami 
persoalan hidup yang 
dialami sehingga 
subyek dapat bercerita 
mengenai perasaan-
perasaan yang 
dialaminya selama di 
seminari dan nilai-
nilai spiritual 

45 Selama anda dalam masa 
pendidikan menjadi imam, 
apakah ada pengalaman dekat 
dengan lawan jenis?  

tidak ada. Ya sekedar kagum saja. Cuma 
physicly saja. Nampaknya tidak ada 
kecenderungan untuk ke sana. Kalau yang 
namanya hasrat itu kadang ada juga sih 
muncul. Dan kesadaran itu harus 
dimunculkan bahwa menjadi konsekuensi 
saya ketika saya sudah mulai membuka itu, 
berarti saya sudah membuka sesuatu yang 
seharusnya tidak saya lakukan. Saya seperti 
bunuh diri. Masuk ke dalam lubang. Sekali 
saya melangkah, sudah semakin mendekati. 
Dan itu seharusnya tidak. Semakin jauh kita 

 
 

B.2.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Subyek menyadari 
perasaan tertarik pasti 
muncul, namun harus 
sadar untuk tidak 
memulai hubungan 
dekat dengan lawan 
jenis, karena akan 
menajdi sulit ketika 
hubungan tersebut 
sudah terjalin lama 
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melangkah, maka penanganan semakin sulit. 
Apalagi ketika gayung bersambut, ya sudah 
ada kelekatan di sana. Dan ketika kita tidak 
bisa keluar dari kelekatan itu, ada sesuatu 
yang tergerus. Panggilan itu kadang 
tergerusnya karena itu. 
Ya kalau dari luar sih belum pernah. 
Sekurangnya dari saya sendiri. ketika 
mikirnya sudah kayak gitu, lebih baik diolah 
di awal daripada nyesal di belakang. Kayak 
benih ketika di awal dicabutnya mudah, tetapi 
ketika itu sudah lama dan mengakar, itu 
dicabutnya susah. Ketika diawal sudah bisa 
dikelola, ya sudah. 

 
 
 
 

B.2. c 

dan sudah ada 
kelekatan 
 
 
 
Subyek berpendapat 
sebaiknya memang 
harus mempersiapkan 
diri dari awal agar 
tidak jatuh di 
kemudian hari karena 
hubungan dengan 
wanita 

46 pas masuk sini, memang sudah 
berusaha? 
 

maka kenapa dihitung-hitung sudah berapa 
tahun untuk menyeterilkan itu karena yang 
terakhir itu saya dengan anaknya ketua dewan 
paroki. Anda bisa membayangkan sendiri. 
saya tinggal di pastoran, memang itu tidak 
jadi, tetapi orang tahu semua bahwa saya 
mempunyai kedekatan dengan itu. Dan 
mereka tahu kalau saya sudah jadian, sudah 

 
 
 
 
 
 
 

A.2.b 

 
 
 
 
 
 
 
Subyek memiliki 
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jalan. Dan akhirnya, dia menikah dengan 
orang lain dan dalam tempo yang sangat 
singkat. Itu sesuatu yang heboh dan kalau 
waktu itu saya sudah bisa berlari. Saya 
berlari. Artinya berlari itu tahun itu saya 
masuk. Saya juga meragukan, jangan-jangan 
karena saya kecewa dengan perempuan, 
kemudian saya masuk sini. Tanggal 29 Juni, 
dia menikah. Yang jelas dalam setahun itu 
saya harus menyelesaikan kuliah saya dan 
masuk ke seminari. 

pengalaman yang 
pahit dengan lawan 
jenis 

47 Begitu masuk sini, berarti sudah 
melepaskan semua keinginan? 
 

Saya harus berani melepaskan semuanya. Itu 
juga menjadi bahan yang saya olah. Saya bisa 
berdamai. Berdamai dalam arti bisa 
tersenyum ketika Anda menanyakan itu dan 
bisa menceritakan itu. Ketika saya 
menceritakan itu, saya bisa jauh lebih bisa 
menerima realita kenyataan (dengan intonasi 
yang agak diperkuat dan menghela napas). 
Ya piye meneh itu sudah kenyataan dan 
menjadi realita. Saya percaya Tuhan memilih 
saya. 

B.2.a Subyek mencari 
pemahaman bagi 
dirinya sendiri bahwa 
ia harus menerima 
pengalaman pahitnya 
sehingga ia bisa 
meneruskan hidupnya 
sebagai calon imam 
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48 Kalau untuk sekarang ini sudah 
ada rambu-rambunya? 
 

Itu sebagai wujud antisipasi atau bagaimana 
saya bersikap karena meski saya tidak 
mengucapkan kaul, tetapi kami menghidupi 
kaul kemiskinan, kemurnian dan ketaatan. 
Maka ya ini mungkin kalau saya lakukan ini 
tidak menekan tetapi saya mengelola dengan 
batas-batas yang saya miliki. Kemudian saya 
juga mengasah kepekaan saya. Saat ini saya 
tertarik kepada dia. Kemudian besok banyak 
yang tertarik dengan saya. Ya bagaimana saya 
menempatkan diri saya. Kaitannya tidak 
hanya sekedar imam tidak boleh menikah 
saja. Tolong tidak dipandang hanya sebatas 
itu. Tetapi lebih pada tidak menikahnya itu 
untuk apa. Akhirnya harus saya 
persembahkan untuk Kerajaan Allah. Agar 
saya tidak terikat, saya bisa lepas bebas dalam 
melayani semua orang. Kalau berelasi itu, 
jangan sampai kita tidak berdaya dengan 
relasi itu. 

B.1.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2.a 
 

Subyek 
mengantisipasi 
bagaimana harus 
bersikap kepada lawan 
jenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subyek memahami 
bahwa jangan sampai 
terikat dengan 
hubungan, berusaha 
menghindari 

49 berarti untuk pendekatan dengan 
lawan jenis tidak menjadi suatu 

ya normal saja lah. Wajar-wajar saja. Saling 
menghormati lah. Saya menghormati saya. 

B.2.a 
B.2.b 

Subyek berusaha agar 
menghormati 
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masalah? Dan Anda juga harus menghormati panggilan 
saya. Ketika itu sudah dilanggar, saya harus 
berani mengatakan stop. 

statusnya, dan bila ada 
yang melanggar harus 
bisa tegas 
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