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LAMPIRAN 
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PEDOMAN WAWANCARA & OBSERVASI 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas diri subyek 

a. Nama   :  

b. TTL   :  

c. Jenis Kelamin  :  

d. Usia   :  

e. Pekerjaan   :  

f. Asal Daerah  : 

 

2. Subyek dan hubungan subyek dengan keluarga subyek  

a. Bisa ceritakan perjalanan hidup mulai lahir hingga sekarang? 

(pengalaman berkesan, menyedihkan, teman sepermainan, pola 

asuh orang tua) 

b. Bisa ceritakan tentang Anda dan keluarga Anda? (hubungan 

dengan orang tua dan hubungan dengan saudara) 

 

3. Mengenai jati diri subyek dan krisis identitas sosial subyek 

a. Apa saja yang Anda ketahui mengenai orang Papua? 

b. Apa saja yang Anda ketahui mengenai orang Jawa? 

c. Pernah berkunjung atau tinggal di Papua atau Jawa? 

d. Lebih sering bergaul dengan teman-teman yang berasal dari 

Papua atau Jawa? 

e. Apa pendapat atau kesan mengenai anak-anak Papua? 
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f. Apa pendapat atau kesan mengenai anak-anak Papua? 

g. Sebagai anak campuran Papua-Jawa, pernah tidak ditanyakan 

asal-usulmu? 

h. Bagaimana perasaanmu menanggapi pertanyaan tersebut? 

i. Apakah kamu pernah merasa bingung dengan identitas sosialmu? 

j. Pernahkah kamu menanyakan identitas sosialmu pada orang tua? 

k. Apakah kamu pernah diejek oleh teman-temanmu? 

l. Apa pernah merasa minder? 

 

4. Upaya-upaya subyek dalam mengatasi krisis identitas sosial 

subyek. 

a. Apa yang kamu lakukan, atau upaya apa yang kamu lakukan 

untuk mengatasi krisis identitas yang kamu alami? 

 

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. Cara menjawab apakah saat mengungkapkan hal tersebut terdapat 

penekanan-penekanan, pengulangan. 
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PERNYATAAN KESEDIAAN 

 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat : 

bersedia menjadi responden dalam penelitian “Krisis Identitas Sosial Anak 

Hasil Perkawinan Campur Papua-Jawa” yang disusun oleh : 

Nama  : Niken Messianika Prameswara 

NIM  : 07.40.0093 

 

 

                       TTD 

 

       (             ) 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK I 

 

Identitas Diri Subyek 

7) Nama   : J 

8) TTL   : Semarang, 28 Januari 1986 

9) Jenis Kelamin : Laki-Laki 

10) Usia   : 25 tahun 

11) Pekerjaan  : Mahasiswa 

12) Asal daerah : Sorong dan Semarang 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Bisakah kamu 

menceritakan 
tentang 
dirimu?Seperti 
apa kamu dan 
bagaimana 
pengalamanmu 
menjadi anak 
dari perkawinan 
campuran Papua 
Jawa? 

Aku ini orangnya apa 
adanya, simpel, aku kalo 
misalnya marah sama 
cewekku atau dengan 
sapa aja gak langsung 
marah tapi aku pergi ke 
suatu tempat terus aku 
buang kesana. Biasa 
kalo aku marah gitu, 
dulu waktu disana aku 
pergi ke pelabuhan terus 
aku teriak. Aku tu 
orangnya gak banyak 
bacot, aku ikut bapakku 
pendiam tapi aku juga 
ikut ibuku cerewet, ya 
campur-campurlah. 
Saya tu ribut antara 
macam duit gak senang. 
Apa yang ada di diriku 
tak kasi semua, masalah 
untuk sahabat atau 
teman, aku gak 
memandang eee..si kaya 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senang 
menyimpan 
masalahnya 
sendiri. 
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si miskin, gak...saya 
anggap semuanya sama, 
cuma bedanya di profesi.
Jadi anak campuran 
Papua enjoy aja, gak 
ambil 
susah...hahaha..aduh ini 
ribet aja..(senyum kecil 
sambil menatap 
peneliti). 
Pernah waktu itu aku 
sebel, kan waktu itu aku 
dengan temanku orang 
Papua, pergi ke daerah 
Ungaran, kami pergi 
enggak pake helm terus 
ada Polisi, polisi itu 
bilang teman 
dibelakangku gini 
“Oh..masnya orang 
Papua to?” Aku sering 
iri kenapa mereka bisa 
dikenali sebagai orang 
Papua sedangkan aku 
tidak. 

 

 

 

E 

 

 

 

F 

 
 
 
 
Cuek dan lebih 
senang untuk tidak 
menghiraukan apa 
yang dialami 
 
 
Rasa iri pada orang 
Papua asli, karena 
secara fisik tidak 
dikenali sebagai 
orang Papua 

2. Bagaimana 
hubunganmu 
dengan keluarga? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada tiga bersaudara. 
Saya yang pertama. Aku 
laki-laki adekku dua 
cewek semua. Yang satu 
sekolah di Salatiga, terus 
yang satunya masih 
SMP di Papua. Adekku 
yang nomor dua bahasa 
Papuanya hebat (sambil 
mengacungkan jempol), 
logatnya Papua banget. 
Kalau yang nomor tiga 
itu malah lebih Papua 
lagi. Yang nomor dua itu 
sudah sejak SMA dia di 
Jawa, dia di SMA Stella 
Duce, kalau yang nomor 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rasa kagum pada 
kedua adiknya 
karena memiliki 
logat bicara seperti 
orang Papua. 
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tiga rencananya mau 
SMA disini juga. Tapi 
gak tau. Dengan adekku 
aku dekat banget. Kalau 
mereka ada masalah 
pasti mereka curhat. 
Kalau pacar mereka 
belum. Kalau adekku 
yang nomor dua itu 
sama dengan aku, diam 
orangnya. Kalau yang 
ketiga tu campur-
campur, namanya juga 
anak ketiga. 
Kalau sama bapak ibu 
lebih dekat lagi tu. 
Kalau hubungan sama 
Bapak baik-baik saja. 
Kalau pergi bareng 
jarang sih. Kalau pas 
berkumpul tu ketika hari 
Minggu, kumpul 
keluarga. Ada dirumah 
aja. Bapak itu kerja terus 
jadi jarang dirumah. 
Kalau yang kedua itu 
lebih dekat dengan 
bapak, yang ketiga itu 
dekat dengan semuanya. 
Aku tu kalo orang tuaku 
telpon sering gak tak 
angkat, aku biarin aja. 
Kalo aku, asal sudah 
dengar suaranya, baik ya 
sudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keberadaan Ayah 
yang jarang di 
rumah. 
 
 
 
 
 
 
 
Subyek yang 
terlampau cuek. 

3. Kalau dengan ibu 
gimana? Dekat 
apa gak? 

Lebih dekat. Ya curhat 
tentang masalah, tentang 
cewek gak pernah. Tapi 
aku kalau sama ibuku 
paling sering ribut di 
rumah. Ibuku itu kalau 
dengan aku tu beda, jadi 
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biasanya orang kan 
kalau anak perempuan 
pasti gak boleh pulang 
malam to? Kalau dengan 
ibuku itu justru aku yang 
gak boleh pulang 
malam, jam 9 gitu aku 
sudah dicari disuruh 
pulang, tapi kalo adekku 
dibiarin aja mau pulang 
jam berapa, makanya 
aku lebih sering tinggal 
di rumah. 

4. Biasa kalo sama 
ibu suka 
diceritain apa 
tentang Jawa? 

Sering menceritakan 
tentang orang Jawa dan 
mengajarkan tata krama. 

X 
 
 
 
 
 
 

 

Orang tua 
mengajarkan nilai-
nilai budaya Jawa 

5. Kalo Bapak suka 
cerita apa saja 
tentang Papua? 

Pernah sih diajarkan 
adat istiadat, soal 
kampung halamannya. 
Kalau masalah adat 
jarang ikut, paling 
pernah ikut tarian waktu 
acara perlombaan. 
Biasanya malah ibu 
kalau soal mas kawin. 
Mahal sekali mas kawin 
disana. Kalau anak 
campuran apalagi, 
mahal. Orang yang asli 
saja mahal apalagi yang 
campuran, apalagi yang 
berpendidikan.  

X Orang tua 
mengajarkan adat 
istiadat di Papua 

6. Kok yang cerita 
malah ibumu? 

Iya masyarakat bapak tu 
sudah pada kenal semua 
dengan ibu, jadi kalau 
minta tolong soal itu 
(mas kawin) selalu sama 
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ibu. 
7. Biasanya 

sewaktu 
dirumah, yang 
lebih dominan 
siapa? Bapak 
atau Ibu? 

Ibu. Ibu lebih keras, 
cerewet dan suka kasih 
masukan. Diajarkan 
lebih ke perilaku Jawa. 
Mmmmmm.....sebenarn
ya bukan perilaku tapi 
lebih ke cara bicara aja. 
Orang Jawa kan kalo 
bicara lebih halus, kalau 
logat Papua kasar 
dengarnya enggak enak.  
Sebenarnya..ini aku 
bilang aja ya sama 
kamu. Aku kalo cerita 
tentang orang tua gak 
sembarang orang, hanya 
orang khusus aja. 
Kecuali kalo aku udah 
eneg pasti aku cerita aja. 
Cewekku aja aku gak 
pernah cerita, gak semua 
aku cerita sama 
cewekku, kalau yang 
susah aku kerjain 
sendiri. Pernah ada yang 
ngotot, tapi gak, selama 
saya bisa atasi Sa atasi. 

 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 
 
Membandingkan 2 
kelompok yang 
merupakan bagian 
dari dirinya  
 
 
 
 
 
Tidak mudah 
mengumbar 
masalah pribadi 

8.  Kenapa kamu 
gak cerita sama 
cewekmu? 

Aku cerita tapi gak 
semua. Belum 
sepenuhnya jadi 
milikku, kalo lebih, baru 
pacar kok, kalo tunangan 
ya gak papa. 

  

9. Kamu udah 
berapa lama 
tinggal di Papua? 

Dari usia 2 tahun sampai 
SMA sudah tinggal di 
Papua. 

  

10. Terus selama 
kamu menetap di 
Papua, kamu 
pernah gak 
liburan ke Jawa? 

Pernah waktu itu pas 
SMP. Liburan kenaikan 
kelas tiga. Iya benar 
tidak?(sambil bertanya 
balik pada peneliti) 
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mmmm....iya benar itu 
aku libur 2 minggu. 

11. Menurutmu 
suasana tempat 
tinggalmu di 
Papua gimana? 

Menurut saya 
lingkungannya sangat 
keras. Kalau di Papua 
sudah adat istiadat 
macam seperti minum 
gitu.  

  

12. Gimana 
perasaanmu 
sewaktu tinggal 
di Papua? 

Ada bedanya ya. Yang 
saya tahu kalau di Papua 
yang pertama sih di 
Papua adat istiadat 
masih berlaku, yang 
keduanya keras sih 
orangnya, yang 
ketiganya masih saling 
menghargai orangnya. 
Ya bukannya di Jawa 
gak saling menghormati, 
tapi kalau di Papua 
kebersamaannya ada 
mbak. Lingkungannya 
akrab. 

C Membandingkan 
lingkungan tempat 
tinggal di Papua 
dengan di Jawa 

13. Kamu kan udah 
beberapa tahun 
nih di Jawa, nah 
kalau di Jawa 
menurutmu 
gimana? Ya 
lingkungan 
tempat tinggalmu 
atau yang lain? 

Pertama datang tu pasti 
was-waslah tapi 
berikutnya enak sih 
karena warganya enak 
untuk bergaul, 
lingkungan disini enak. 
Kalau di Jawa 
kesopanan.  
 
 

X Rasa was-was saat 
pertama kali datang 
ke Semarang 

14. Kenapa kamu 
was-was? Kan 
tadi katanya 
pernah ke Jawa? 

Iya tapi enggak kemana-
mana, cuma malam 
minggu aja, itu aja 
terpaksa. Soalnya 
sayang sama 
badan,hmhmhm...hahaha
ha...enggak sih, aku tu 
nyaman kalau dirumah 
udah lengkap. 
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15. Selama kamu 
bergaul sama 
temen-temenmu, 
ya yang di mess 
atau yang di 
kampus, kamu 
lebih sering 
kumpul sama 
anak-anak Papua 
atau sama temen-
temen yang 
Jawa? 

Kalau prinsip saya tu 
gak ada Jawa sendiri 
Papua sendiri. Semua 
satu gak ada 
perkumpulan-
perkumpulan gitu. 
Sebenarnya sama saja, di 
posisinyalah kalau 
kumpul sama orang 
Jawa ya kayak orang 
Jawa. Maksudnya ikut 
tata kramanya, aku ikut 
cara pergaulan mereka 
yang cara bicaranya 
baik. 

A 
 
 
 
 
 
 

B 
 

 
 

Mengkategorisasi 
diri dengan 
memposisikan diri, 
baik itu orang 
Papua ataupun 
orang Jawa 
 
Pembentukan citra 
diri yang dilakukan 
dengan berlaku 
seperti orang Jawa 
saat berkumpul 
dengan orang Jawa 

16. Nah kalau sama 
anak-anak Papua 
gimana? 

Kalau berkumpul 
dengan orang Papua 
seperti kembali ke 
kampungku sih. 

A 
 

 
F 

Kategorisasi pada 
ingroup 
 
Perasaan senang 
seperti kembali ke 
kampung halaman 

17. Selama kamu 
bergaul sama 
anak-anak Papua, 
terus sama orang 
Jawa, 
menurutmu ada 
bedanya gak, 
antara orang 
Papua sama 
orang Jawa? 

Ada. Kalau orang Jawa 
orangnya eeee...enak 
di........mmmmmmmmm
m.......kalem aja. Kalau 
Papua mungkin 
mbaknya bisa 
rasakanlah. Ya kalau 
sama orang Papua 
seperti kembali ke 
kampung. Seperti yang 
tadi aku bilang.  
Enak semua. Buat saya 
mau Jawa kek, Papua 
kek sama saja. 

C Pembandingan 
dengan kelompok 
orang Jawa 

18. Sebagai anak 
campuran Papua 
Jawa, apakah 
kamu merasa 
puas sama 
keadaan fisik 
yang kamu miliki 

Ya. Ya kadang orang 
sering bingung, rambut 
Papua tapi wajah itu 
bukan Papua, malah 
dikira aku ini orang 
Maluku, 
hahahahahahahaha.... 

D Respon lingkungan 
ketika melihat 
penampilan subyek 
secara fisik.  
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sekarang? 
19. Pernah gak kamu 

merasa minder 
dengan keadaan 
fisikmu? 
Ditambah lagi 
soal 
pengalamanmu 
waktu kamu 
ketilang Polisi di 
Ungaran. 

Tidak, gak sama sekali.  
Ya benar, tapi udah 
biarkan  jalani saja. 
Intinya gak ada rasa 
minder.  
Dulu pas SMP, sekarang 
biasa aja jalani apa 
adanya. Emang ada 
irinya tapi sekarang 
udah jalani apa adanya. 
Saya udah jalani 
hidupku seperti ini. 

 
 

X 

 
 
Rasa iri yang tidak 
dihiraukan 

20. Kamu pernah 
diejek atau 
dibilang apa gitu 
sama teman-
temanmu? 

Tidak pernah, paling 
cuma logat saja. Ya 
teman-temanku bilang 
kalau orang Papua kok 
bicara gitu, halus. Ya 
aku bawa bercanda saja. 
Kalau fisik tu rambut 
kayak orang Papua tapi 
wajahnya kaya orang 
Maluku. Sering kok aku 
dibilang gitu.  

D Respon orang lain 
ketika melihat 
subyek secara fisik 
dan mendengarkan 
logatnya. 

21. Apakah kamu 
pernah merasa 
marah sama 
logatmu yang 
kedengaran halus 
itu? 

Waktu SD tapi terus ak 
belajar dengan ikutin 
teman-temanku. 

A 
 
 
 

B 

Mengkategorikan 
diri pribadi dengan 
orang Papua 
 
Mendasarkan harga 
diri dengan belajar 
logat Papua 

22. Pernah gak ada 
orang atau 
temanmu yang 
bertanya kamu 
orang mana? Dan 
apa 
tanggapanmu? 

Pernah. Ya aku sempat 
bingung tapi dalam hati 
saja. Tapi aku jawab 
jujur saja, aku jelaskan 
kalau ibu dari Jawa dan 
bapak dari Papua.  
Ya biasa saja. Pernah 
ada yang kaget habis itu 
biasa saja (sambil 
menirukan97mimik 
wajah temannya yang 

X 
 
 
 
 
 
 
 

D 

Rasa bingung 
subyek saat 
pertama kali 
mendapat 
pernyataan yang 
berkaitan dengan 
asal-usulnya. 
 
Respon orang atau 
teman pada asal-
usul J 
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kaget). 
23. Sejak kapan 

muncul rasa 
bingung soal 
asal-usulmu? 
Apakah rasa 
bingung itu 
menghambatmu 
dalam bergaul 
atau beradaptasi? 

Sejak SMP sampai pas 
aku mau berangkat 
kesini.  
Biasa saja tidak jadi 
hambatan buat saya. 

 
 
 

 
X 

 
 
 
 
Tidak dijadikan 
hambatan 

24. 
 

 
 

Pernah gak kamu 
tanyakan hal ini 
sama Bapak atau 
Ibu kamu? Terus 
tanggapan 
mereka apa 

Pernah, terus bapak 
bilang ya orang Papua. 
Tapi kalau ada orang 
bertanya aku selalu 
jelaskan. 
Ibu biasa aj. 

B 
 

Pemaknaan 
identitas sosial 
 

25. Lantas sekarang 
apa kamu masih 
merasa bingung 
jika ada orang 
yang bertanya 
mengenai 
asalmu? Dan apa 
jawabanmu 
ketika ditanya?  

Sudah tidak. Aku bilang 
orang Papua.  
Ya karena Bapak. Ya 
senang aja.....(diam lama 
sekali sambil berpikir). 
Ya senang saja rasanya, 
dah itu saja. 
Mendingan aku jawab 
gini aja, saya kan dari 
kecil dari sana, dari 2 
tahun, lingkungan juga. 
Disana banyak yang 
kenal Bapak, seneng aja 
to. Memang bingung 
mau jawabnya gimana. 

B 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 

Pemaknaan 
identitas sosial 
yang di dukung 
dengan keberadaan 
orang lain 
 
 
Perasaan bangga 
dan senang pada 
Ayah 
 
 

26. Tadi kamu 
bilang, kamu 
merasa bingung 
mengenai 
identitasmu 
sampai sebelum 
kamu kuliah 
disini. Jadi 
sekarang kamu 
sudah bisa 
menentukan 

Sudah tapi kadang aku 
jelaskan ibuku dari 
Jawa, bapak dari Papua. 
Ya di tiap-tiap orang 
pasti gak tau saya orang 
Papua, Ntar temen-
temen pasti tanya 
“Papua? Papua dari 
mana?”, dari Sorong 
gitu, mereka pasti akan 
tanya to. Oooo Papua 

 
 

 
B 

 
 
 
Pemaknaan diri 
yang telah dicapai 
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kamu orang 
mana? 

ini, yang mana dari 
Papua, terus aku 
jelaskan, Bapak dari 
Papua, Ibu pasti saya 
jelaskan dari Semarang. 
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HASIL WAWANCARA ADIK SUBYEK I 

 
No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 

1 Menurutmu, J itu 
orangnya 
gimana? 

Gimana’e...hehehehehe..
saya harus bicara apa, 
bingung. Maksudnya 
gimana? 

  

2 Maksudnya, 
pendapatmu 
tentang J 
gimana? 

Mmmmmm.....Kak J itu 
orangnya gimana’e? Dia 
tu orangnya serumah 
paling tenang, tenang 
sekali orangnya, paling 
tenanglah pokoknya. Dia 
tu orangnya juga suka 
marah-marah sendiri. 
Marah-marahnya tu, 
misalnya ya..misalnya 
kalo dia mau pinjam Sa 
pu barang terus saya gak 
kasi, dia pasti marah 
terus ngomel-ngomel 
sendiri. Kalo sudah 
begitu Sa biarin saja, 
tidak Sa tanggapi 
soalnya kalo ditanggapi 
nanti jadi panjang. Kak J 
itu orangnya juga 
gampang badmood. Kak 
J itu orang yang paling 
ditakuti serumah setelah 
Bapak, misalnya kalo 
Bapak lagi dinas keluar 
kota gitu, Kak J 
penggantinya. Itu tu ya 
gak ada orang rumah 
yang berani nglawan dia 
kalo udah begitu, tapi 
kalo aku lawan saja, 
soalnya kan aku dekat 
dengan dia jadi ya aku 
lawan saja. Kak J itu 
kalo sudah di depan TV 

 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
Kepribadian J di 
mata adik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subyek merupakan 
figur kedua 
dirumahnya yang 
cukup memiliki 
pengaruh. 
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tidak ada yang berani 
ganggu dia, sudah 
biarkan saja dia sendiri. 
Tapi bagusnya dia itu 
ya, dia tu orangnya 
perhatian. Kayak waktu 
aku pertama kesini, dia 
minta Bibi tinggal 
dengan aku, soalnya dia 
kan cowo jadi dia bisa 
ngrawat diri sendiri 
sedang aku kan cewe, 
gitu..Perhatiannya itu 
sama aku. 

3 Kalau hubungan 
J sama orang tua 
dan adik-adik 
gimana? 

Kak J itu sebenarnya 
orangnya penakut, sama 
Bapak Ibu juga dia 
sebenarnya takut, 
makanya dia selalu 
turuti Bapak sama Ibu. 
Dia tu orangnya gak 
deket sama Bapak dan 
Ibu. Paling juga 
deketnya sama Ibu, 
kalau dengan Ibu dia 
dekat sekali itu, saking 
dekatnya sampai gak 
berani membantah kata-
kata Ibu. Tapi kalau 
sama Bapak gak dekat. 
Justru aku sama adekku 
nomor tiga yang dekat 
dengan Bapak sama Ibu. 
Soalnya dia tu dari SMP 
sudah tidak mau kalo 
diajak pergi sama orang 
tua, dia rasa malu kalo 
pergi bareng-bareng. Dia 
tu lebih sering maen 
dengan temannya, biasa 
dia futsal sama dance. 
Kak J itu kan paling 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Rasa takut J pada 
orang tua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebiasaan dan hobi 
yang berlanjut 
hingga sekarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedekatan subyek 
dengan adiknya. 
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suka sama dance dan 
futsal. Dia tu kalo udah 
sama teman satu tu, 
sama teman it terus, dia 
gak ganti-ganti. Dia tu 
kalo udah punya teman 
dan baik, dia tu akan 
ingat-ingat terus dia pu 
teman. Dia tu orangnya 
gitu, nanti dia cerita 
tentang temannya itu.  
Dia tu paling dekat 
dengan saya. Bahkan dia 
tu selalu cerita semua ke 
aku daripada sama Ibu. 
Dia juga sering maen 
kesini, setiap sabtu atau 
kalo gak pas libur. Dia 
paling cerita kalo soal 
cewe, dia lagi dekat 
sama cewe, tapi kalo 
yang lain-lainnya juga 
gak. Dia tu orangnya 
diam. Kalo dengan 
adekku yang ketiga dia 
gak terlalu dekat, 
soalnya mungkin karena 
umurnya yang jauh, kalo 
dengan aku kan jaraknya 
dekat jadi kita sering 
sama-sama, kayak 
kuliah ini. 
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Keterangan : 

A : Konsep Kategorisasi      

B : Konsep Identitas 

C : Konsep Perbandingan Sosial 

D : Respon Lingkungan 

E : Kepribadian 

F : Afektif 

X : Lain-lain 
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PERNYATAAN KESEDIAAN 

 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat : 

bersedia menjadi responden dalam penelitian “Krisis Identitas Sosial Anak 

Perkawinan Campuran Papua-Jawa” yang disusun oleh : 

Nama  : Niken Messianika Prameswara 

NIM  : 07.40.0093 

 

 

                       TTD 

 

       (             ) 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK II 

 

Identitas Diri Subyek 

1) Nama   : W 

2) TTL   : Manokwari, 7 Oktober 1984 

3) Jenis Kelamin : Laki-Laki 

4) Usia   : 26 tahun 

5) Pekerjaan  : Karyawan 

6) Asal daerah : Biak dan Purwodadi 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Bisakah kamu 

menceritakan 
tentang 
dirimu?Seperti apa 
kamu dan 
bagaimana 
pengalamanmu 
menjadi anak dari 
perkawinan 
campuran Papua 
Jawa? 

Saya adalah anak ketiga 
dari tiga bersaudara dengan 
Bapak orang Papua yang 
berasal dari Biak dan Ibu 
yang berasal dari 
Purwodadi. Saya lahir di 
Manokwari, pindah kesini 
waktu bayi sekitar 4 bulan. 
Karena waktu itu Kakek 
saya dari Ibu berharap kami 
tinggal di Purwodadi, 
karena Kakek saya juga 
tinggal di Purwodadi. 
Supaya dia dapat bertemu 
dengan anaknya, yaitu Ibu 
saya, suami Ibu saya, yaitu 
Bapak, dan kami sebagai 
cucu-cucunya. Sewaktu 
kecil saya banyak 
menghabiskan hidup di 
Purwodadi sampai SMP, 
dan SMA saya pindah ke 
Jayapura untuk bersekolah 
di salah satu sekolah negri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masa kecil dan 
kepindahan 
subyek ke 
Jayapura 
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di Jayapura. Karena Bapak 
waktu itu di tahun saya 
waktu SMA dipindahkan di 
Jayapura sehingga saya 
harus menemani Bapak 
disana. Ibu dan kedua 
kakak saya berada di 
Purwodadi, karena waktu 
itu saya dimarahi Bapak 
saya karena agak nakal. 
Sewaktu dinasehati, saya 
disuruh Bapak ikut ke 
Jayapura dan saya 
menyetujuinya dengan 
alasan untuk merubah pola 
pikir, sikap serta mengenal 
sedikit budaya Papua. 
Sewaktu kecil saya hanya 
mengetahui sedikit tentang 
Papua, dari cara memanggil 
saudara, sedikit cara 
makian Papua dan sewaktu 
ulang tahun sering 
didengerin nasehat dari 
nenek saya yang dari 
Bapak, walaupun saya 
belum pernah melihat 
mukanya secara langsung 
karena beliau sudah 
meninggal sewaktu saya 
belum lahir. Kurang 
persisnya saya tidak tau 
karena nenek memakai 
bahasa daerah Biak, tetapi 
waktu kecil ketika saya 
dimarahi Bapak, saya 
sering diceritakan 
perjuangan hidupnya 
sampai bosan, 
dimaksudkan agar saya 
lebih menghargai 
perjuangan hidup dan tidak 
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Menyadari 
identitasnya dari 
kelompok lain 
yang masih 
menjadi bagian 
dari diri subyek 
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menyia-nyiakannya 
sewaktu saya besar kelak. 
Dia hanya mengartikan 
nasehat-nasehat nenek 
kepada dia (bapak saya) 
agar itu juga paling tidak 
saya terapkan.  
Saya orang yang paling 
tidak suka dengan 
kesombongan, orang yang 
sok tahu, diktator. Karena 
itu membuat saya tidak 
semakin takut, justru 
memberontak. Saya orang 
cenderung segala sesuatu 
bisa menghandel sendiri 
tentang segala 
permasalahan saya yang 
saya hadapi, kisah asmara, 
kehidupan saya sendiri 
tanpa melibatkan orang lain 
karena segala sesuatu saya 
percaya bisa 
menyelesaikannya sendiri, 
karena saya takut 
membebani orang lain dan 
saya merasa nyaman 
dengan keadaan itu. 
Kadang saya suka untuk 
apa ya.........??suka untuk 
hidup dalam kesendirian, 
membuat suatu imajinasi, 
bayangan, impian yang 
membuat serasa hidup. 
Saya banyak mempunyai 
harapan, dari kecil saya 
banyak mempunyai 
harapan dan impian pada 
akhirnya sedikit banyak 
yang terwujud. Sa tu gini, 
bukan melamun, tapi 
emang saya orang seperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subyek lebih 
senang 
menyendiri dan 
mengatasi 
masalahnya 
sendiri. 
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itu dan suka sibuk untuk 
diri sendiri, dikamar nonton 
TV daripada keluar 
bermain bersama teman-
teman karena puji Tuhan 
barang di kos saya lengkap 
untuk ukuran mahasiswa. 
Sa kan dapat beasiswa to 
dulu, Sa mendapatkan 
beasiswa untuk membeli itu 
sehingga kamar 
memberikan kenyamanan 
bagi saya sehingga saya 
malas keluar.   

2. Loh katanya tadi 
nggak tau bahasa 
Biak? 

Kan sudah dibahasa 
Indonesiakan Bapak, 
karena Bapak kan tau 
bahasa Biak, walaupun 20 
tahun lebih Bapak sudah 
hidup di Jawa.  
 

  

3. Kamu gak pernah 
diajarin bahasa 
Biak? 

Saya tidak pernah diajarin 
bahasa Biak, karena waktu 
saya kecil, Bapak sibuk 
sendiri dan fokus pada 
kuliah lanjutannya di 
Bandung dan meneruskan 
sekolah lagi pasca sarjana 
di salah satu universitas di 
Jakarta. 
Mmmmmmmm......sewaktu 
kecil sebulan sekali biasa 
Bapak pulang kerumah 
ketika ada libur 
dikampusnya. Tetapi itu 
juga dari pagi sampai siang 
sering menghabiskan waktu 
di kantor karena Bapak 
juga harus menyelesaikan 
pekerjaan di kantor. 

X Ayah W lebih 
disibukkan 
dengan urusan 
pribadinya dan 
jarang berada di 
rumah. 

4. Lantas apa yang 
kamu ketahui 

Saya kurang mengerti adat 
Papua, tetapi saya sering 

X 
 

Kurangnya 
pengetahuan dan 



 

 
 

109

109

mengenai Papua? 
 
 
 
 

mendengar beberapa dialeg 
dan sedikit kata-kata yang 
diucapkan pada Ibu. Dan 
ketika saya diajak 
menelpon salah satu 
saudaranya yang ada di 
Papua dengan memakai 
dialeg tersebut. Beberapa 
kali sering Bapak 
mengundang temannya 
Papua datang ke rumah 
karena kebetulan ada orang 
Papua yang tinggal 
disekitaran kota saya 
tinggal. 

 
 
 
 
 
 
 

pengenalan adat 
istiadat Papua. 

5. Selai itu, ada lagi? Rata-rata kelebihan orang 
Papua, kalau bicara to the 
point, lebih kompak, antar 
saudara saling bantu.  
Kekurangannya, boros, 
lebih menyukai acara foya-
foya, keras kepala, kurang 
planning hal-hal yang 
bersifat urgent. Sedangkan 
orang Jawa kebalikannya. 

C Subyek 
membandingkan 
antara kebiasaan 
orang Papua dan 
orang Jawa. 

6. Kamu gak pernah 
tanya ke Bapak 
soal Papua dan 
adat istiadatnya? 

Gak pernah, gak tau. Saya 
juga tidak pernah 
menanyakan kepada Bapak, 
karena saya gak tahu apa 
yang harus saya tanyakan, 
belum terlalu penting bagi 
saya waktu itu. Karena saya 
merasa waktu itu saya 
orang Jawa. Saya tahu 
Bapak saya orang Papua 
tapi saya cuma tidak ingin 
menanyakan aja. 

 
 
 

 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
Identitas sosial 
yang dimengerti 
saat belum 
mengenal budaya 
orang Papua 

7. Tapi Ibumu bilang 
sewaktu kamu 
SMP, kamu tidak 
mau berbahasa 
Jawa karena kamu 

Saya lupa, gak smua hal 
saya ingat.  
Waktu semenjak sekolah di 
Jayapura, saya baru nyadar 
kalo Sa ternyata orang 

 
 

B 

 
 
Kesadaran akan 
identitas 



 

 
 

110

110

merasa kamu 
orang Papua? 

Papua juga, secara batin, 
tapi kalo dari kecil ampe 
SMP, Sa secara batin 
merasa orang Jawa. 

8. Loh kok baru 
nyadar pas di 
Jayapura? 

Teman-teman pada cerita 
ke saya. Terus waktu 
mereka ngobrol, aku 
dengerin. Baru aku tau, 
ternyata aku ini orang apa, 
suku apa. Jadi mengenal 
lebih jauhlah. 

B Kesadaran akan 
identitas melalui 
lingkungan sosial 

9. Terus apa yang 
membuatmu 
sadar? 

Ya sadar sendiri, seiring 
berjalannya waktu. 

B Kesadaran akan 
identitas akan 
adanya 
pengetahuan. 

10. Butuh waktu 
berapa lama? 

2 tahun.   

11. Bagaimana 
perasaanmu 
setelah kamu 
tahu? 

Biasa aja. Ouw gitu, cuman 
tau aja, ya udah. 

  

12. Lantas bagaimana 
dengan kedua 
kakak Anda? Apa 
mereka 
mengetahui adat 
istiadat mengenai 
Papua? 

Kedua kakak biasa saja. 
Sewaktu saya SMP, kakak 
perempuan saya sudah 
kuliah di kota lain sehingga 
saya jarang berkomunikasi. 
Kakak saya perempuan 
yang paling tahu histori dan 
kehidupan tentang Papua 
karena sewaktu SD dia 
sekolah di Papua, sekitar 
kelas 4 mungkin. Kakak 
laki-laki tidak terpaut beda 
dengan saya sehingga 
banyak menghabiskan 
waktu di Purwodadi dengan 
saya. Apa ya saya 
lupa....saya lupa kakak 
cowok kayaknya sekolah 
disana, seingat saya dia TK 
di Purwodadi. Hanya 
sebagian kecil saya 
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mendengarkan informasi 
tentang Papua ketika 
Bapak, Ibu dan Kakak 
sering ngobrol tentang 
Papua, saya hanya sebagai 
pendengar saja. Karena 
kebetulan Ibu saya sedikit 
banyak tahu tentang Papua. 

13. Bagaimana 
hubunganmu 
dengan kedua 
kakakmu? 

Baik-baik saja, tidak ada 
permasalahan. Saya orang 
yang paling jarang curhat 
karena masalah laki-laki 
sering berantem jadi 
curhatnya dengan kakak 
saya laki-laki. Jadi saya 
lebih banyak ngobrol 
dengan kakak laki-laki. 
Kalau dengan kakak saya 
perempuan pasti curhatnya 
tentang akademis, 
manajemen uang, dah itu 
aja. Kalau dengan kakak 
laki-laki waktu kecil sangat 
banyak, biasa curhat 
berantem dengan teman, 
masalah usaha karena 
waktu kecil saya usaha 
kecil-kecilan dengan kakak 
saya, jabutan, dodolan, 
kayun. Kayun itu 
permainan judi kecil-
kecilan. Sampai gede 
jarang karena kita sibuk 
masing-masing dan beda 
kota, kuliah pun beda kota. 
Tetapi kakak perempuan 
dan kakak laki-laki yang 
sering komunikasi selama 
masa kuliah karena mereka 
sempet satu kota sebelum 
kakak perempuan saya 
melanjutkan kuliah di kota 

 
 

E 

 
 
Lebih senang 
memendam 
masalah sendiri 
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lain. 
14.  Bagaimana 

hubunganmu 
dengan orang tua? 

Hubungan dengan orang 
tua sangat baik. Dengan Ibu 
(mikir lama), baik 
walaupun menurut saya 
waktu kecil agak pelit 
karena dia harus 
membiayai kebutuhan 
keluarga disamping Bapak 
saya yang sedang kuliah. 
Ibu saya orang yang sangat 
perhatian dari kecil, selalu 
membelikan makanan dari 
kantor, sering 
membawakan oleh-oleh 
sepulang dari kegiatan dari 
kantor. Baiknya tidak dapat 
diukirkan dengan kata-kata. 
Terus saya suka dinasehati 
tentang kehidupan yang 
lebih baik dan selalu 
menjaga kekompakan 
diantara saudara-saudara 
kandung saya, sehingga 
sampai saat ini saya merasa 
Ibu saya merupakan orang 
yang paling berkontribusi 
besar dalam pengembangan 
kedewasaan saya.  
Bapak adalah orang yang 
baik, tetapi mungkin cara 
pendekatan kedisiplinan 
yang diterapkan waktu 
kecil kepada saya agak 
menakutkan, kalau malas 
sekolah saya sering dipukul 
dengan sapu lidi, kadang 
kalo salah dimarahi dan 
disetrap, suruh berdiri 
terus, terus di nasehati 
sampai menangis, terus 
dipukul kalau sedikit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedisiplinan yang 
diterapkan Ayah 
sangat tegas 
namun 
memunculkan 
rasa takut. 
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melawan. Sehabis itu suruh 
tidur, tetapi besoknya dia 
menjadi pribadi yang 
sangat baik dan mengajak 
saya jalan-jalan untuk 
membelikan saya sesuatu.  
Trauma tidak karena dia 
jarang dirumah karena dia 
menghabiskan waktu untuk 
kuliah. Terkadang iya (jadi 
suatu ketakutan), ya karena 
mungkin saya termasuk 
orang yang banyak bermain 
sampai sore, malas belajar 
dan langsung tidur. Ketika 
Bapak pulang itu tidak bisa 
lagi, bukannya tidak bisa 
lagi tetapi kedisiplinan 
mulai diterapkan. 

15. Apa perasaanmu 
ketika kembali 
lagi ke Papua? 

Perasaan saya ketika saya 
harus tau kembali ke Papua 
lagi untuk bekerja, saya 
senang dengan kondisi 
yang ada tetapi sisi lain 
saya merasa kurang 
nyaman dengan 
lingkungannya karena 
bertemu juga dengan 
orang-orang yang 
sebenarnya baik, tetapi saya 
juga tidak nyaman dengan 
keadaan saya itu. Karena 
faktor-faktor tertentu 
sehingga mmmm.....saya 
merasa kurang nyaman saja 
untuk kembali ke 
lingkungan seperti itu. 
Walaupun dengan sisi lain 
saya termotivasi dengan 
pekerjaan karena gaji juga. 
Ketika misalnya semua itu 
tidak bisa saya dapatkan 

F Timbul perasaan 
senang, namun 
kurang nyaman 
karena olok-
olokan teman 
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mungkin saja saya akan 
kembali ke tempat lain 
yang mungkin menjanjikan 
gaji yang paling tidak 
sama, begitu.  

16. Apakah kamu 
bertemu dengan 
teman-temanmu 
semasa SMA? 

Sewaktu di Jayapura saya 
ketemu dengan ee..teman-
teman, teman-teman lama 
ketika waktu masih SMA 
mungkin eeee....salah satu 
dari teman saya memang 
ada yang waktu itu 
eee....menghina ya 
mungkin menghina-
menghina semacam 
meledek ya istilahnya 
mungkin panggil saya mas 
Jawa atau mungkin panggil 
saya semacam sebutan-
sebutan seperti itu. Ya ada 
salah satu dari teman saya 
yang memang waktu saya 
ke Jayapura lagi saya 
ketemu. Eeeee...perasaan 
saya ada sedikit tidak 
nyaman dan ada 
nyamannya. Nyamannya 
itu disebabkan karena Sa 
sudah kenal jauh sebelum 
saya ketemu lagi, tetapi 
waktu itu memang temen 
yang sudah sama historinya 
ketika SMA, jadi saya 
banyak tau tentang dia gitu. 
Walaupun saya mengerti 
banyak hal-hal yang saya 
tidak suka tapi paling 
banyak saya juga 
mengetahui mana teman-
teman yang baik kepada 
saya mana yang teman-
teman dulu istilahnya 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olok-olokan yang 
diterima subyek 
dan sikap yang 
membuat tidak 
nyaman 
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seperjuanganlah waktu 
SMA dulu. Sehingga 
sebagian besar saya sudah 
tahu karakter mereka, 
sehingga saya tahu mana 
teman yang paling enak, 
mana tidak enak, mana 
yang sering selalu 
memojokkan saya dengan 
kata-kata yang tidak enak 
di telinga, terkadang 
menyudutkan saya. Sa tahu 
yang mana dan Sa tahu 
yang mana juga yang teman 
yang baik yang bisa 
mengerti dengan keadaan 
saya, bisa membuat 
keadaan saya nyaman. 
Ha....gak nyamannya saya 
ketika sudah berbicara 
mengenai hal-hal yang 
sifatnya intern terutama di 
keluarga saya sendiri, 
tentang masa lalu ataupun 
mungkin tentang sesuatu 
yang menyindir tentang 
bagian ras atau campuran-
campuran, orang-orang 
campuran. Lha ini saya 
merasa sedikit sensitif dan 
tersinggung untuk 
membicarakan tentang 
masalah-masalah tersebut.  

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mulai mengenal 
teman yang mau 
menerima subyek 
dan teman yang 
tidak mau 
menerimanya 

17. Apakah kamu 
pernah merasa 
minder ketika 
sedang berkumpul 
dengan teman-
temanmu yang 
berasal dari Papua 
asli? 

Saya pernah merasa minder 
sewaktu main dengan 
teman-teman SMA saya 
karena melihat mereka 
sangat asyik bisa ngobrol 
panjang lebar tanpa 
ditutup-tutupi dan 
sedangkan saya ada hal-hal 
yang saya tidak bisa saya 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muncul rasa 
minder karena 
tidak bebas dalam 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sosialnya 
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kemukakan karena itu 
berkaitan dengan problem 
yang terjadi di keluarga 
juga, tetapi ada pula, ada 
temen juga yang dia bisa 
nerima dengan keadaan 
seperti itu dan dia santai 
saja dengan keadaan saya. 
Tetapi kebanyakan mereka 
selalu menghubung-
hubungkan saya dengan 
masalah eeee....keluarga 
yang sehingga membuat 
saya tidak nyaman saja. 
Sehingga akibatnya agak 
sedikit minder, was-was, 
gelisah dan 
eeeee....terkesan seperti 
memojokkan, gitu... 

 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respon teman 
yang 
menimbulkan 
rasa minder 

18. Bagaimana dengan 
logat Anda? 

Tentang logat dan sikap 
saya memang waktu 
pertama kali waktu 
semenjak saya SMA, 
ha...pertama kali saya 
memang masih memakai 
logat Jawa, sehingga 
banyak teman-teman yang 
tertawa terus karena sikap 
saya yang memang masih 
mmmm....sikap Jawa, sikap 
mmm...memakai sikap 
Jawa sehingga temen-
temen merasa eee...ketawa 
karena budaya-budaya 
seperti itu sudah nggak 
dipakai disana karena 
disana sudah mempunyai 
karakter orang-orang di 
Papua sudah sangat 
berbeda baik itu orang asli 
maupun penduduk yang 
transmigran ataupun yang 

D Tanggapan 
lingkungan 
dengan sikap dan 
perilaku yang 
ditunjukkan 
subyek 
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eeeee.....yang pendatang-
pendatang begitu.  

19. Bagaimana 
tanggapanmu 
dengan 
penghinaan yang 
kamu terima dari 
teman-temanmu? 

Tanggapan saya tentang 
hina dan segala macam itu 
mungkin bagi saya adalah 
biasa tetapi sewaktu saya 
semakin mengenal tentang 
Papua berapa tahun 
akhirnya saya merasa itu 
semacam sebuah sindiran 
dan sedikit penghinaan bagi 
saya karena eeee...saya tau 
keseharian ketika bersama 
mereka, mereka selalu 
membicarakan 
eeeeee.....sedikit apa ya? 
menganggap remeh seorang 
pendatang atau menjelek-
jelekkan orang daerah lain 
yang pendatang, sehingga 
saya tahu tanggapan 
mereka dengan menghina 
dengan cara-cara seperti 
itu, itu membuat saya 
seperti disamakan dengan 
orang-orang pendatang 
lainnya yang mempunyai 
sikap yang sama begitu, 
yang mereka benci begitu. 
Itu makanya kenapa saya 
terkadang sensi atau marah 
yang saya rasakan ya saya 
merasa tidak nyaman saja 
dengan panggilan-
panggilan atau hinaan-
hinaan kecil yang membuat 
saya tidak nyaman aja. 
Sampai sekarang pun saya 
tentang masalah adaptasi 
eeeee....paling tidak saya 
menyesuaikan, 
menyesuaikan dengan 

C 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B 
 
 
 

 

Membandingkan 
sikap yang 
ditunjukkan 
ingroup kepada 
outgroup 
 
Respon 
lingkungan yang 
tidak 
menyenangkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasa tidak suka 
disamakan 
dengan orang 
pendatang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemaknaan dan 
perbaikan citra 
diri dengan 
beradaptasi 
semaksimal 
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kondisi yang ada karena 
sekarang saya bekerja di 
Papua juga, tetapi untuk 
masalah adaptasi yang 
terlalu jauh, paling tidak 
saya berusaha 
memaksimalkan seluruh 
keinginan saya dan sikap 
saya untuk bisa membaur 
dengan budaya yang ada di 
Papua tapi itupun tidak 
menjamin 100% untuk saya 
beradaptasi dengan sukses 
karena ada hal-hal yang 
saya tidak bisa menjadi 
seperti mereka entah karena 
saya sewaktu kecil memang 
budaya saya di Jawa, dan 
dikenalkan dengan 
karakter-karakter seperti itu 
eeeee....tetapi beda ketika 
saya sudah lama di Jawa 
ketika kembali ke Papua, 
menerapkan hal-hal yang 
saya ketahui di Jawa. Itu 
akan berbeda karena 
mereka menganggap bahwa 
saya adalah separuh dari 
orang Papua maka saya 
diharapkan dari mereka 
untuk mengetahui karakter 
dasar orang Papua itu 
sendiri. Tetapi itu sangat 
bertolak belakang dengan 
karakter saya pribadi, 
dengan histori saya karena 
memang sudah dari kecil 
saya di Jawa. Berbeda 
perlakuannya dengan 
pendatang lain yang 
memang eeeee...dari 
memang tidak ada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mungkin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harapan orang 
Papua pada 
subyek tapi 
bertolak belakang 
dengan keinginan 
subyek 
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campuran, seperti saya.  

20. Bagaimana ketika 
kamu bertemu 
dengan orang yang 
biasa saja, atau 
netral? 

Eeee...ketika bertemu 
dengan orang netral yang 
bilang saya ee..karena saya 
orang campuran. Orang 
netral itu dalam arti adalah 
orang Papua yang tidak 
mau tau asal-usul terus 
eeee....sedikit lebih cuek 
dan mengerti dengan apa 
yang saya alami, 
eeeee.....itu saya merasa 
fine-fine aja, saya merasa 
nyaman dengan mereka 
karena mereka tidak 
berpikir terlalu jauh, terlalu 
ingin mengerti jauh tentang 
pribadi saya atau tentang 
keluarga ataupun tentang 
hal-hal lain yang membuat 
saya merasa tidak nyaman 
atau sensitif.  

D Respon 
lingkungan yang 
tidak mau tahu 
membuat W 
merasa nyaman 

21. Lantas apa yang 
kamu katakan 
ketika kamu 
dengan orang 
Papua, Jawa atau 
manapun dan 
ditanya mengenai 
asal-usulmu? 

Kalau ketemu sama orang 
Papua ya saya bilangnya 
saya orang Papua, kalau 
ketemu dengan orang Jawa 
saya bilang orang Jawa, 
kalau kepepet ya saya 
bilang orang campuran. 
Kenapa..karena itu 
berpengaruh dengan 
budaya chauvinisme di 
Papua itu sendiri. Kalau 
orang Papua berpikir 
bahwa ketika, ketika tau 
bahwa saya orang Papua 
tetapi......(diam lama), 
tetapi ketika saya tau saya 
orang Papua tetapi ee...dari 
mereka terkadang itu 
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D 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pemaknaan 
identitas sosial 
yang ditemukan 
W  
 
 
 
Konsekuensi 
yang diterima W 
ketika tidak 
mengakui sebagai 
orang Papua 
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eee...masih memaksakan 
dengan budaya-budaya 
cinta kedaerahan yang 
sangat tinggi atau 
chauvinisme, budaya 
kedaerahan yang sangat 
tinggi. Sehingga ketika 
saya bilang saya orang 
campuran atau saya orang 
Jawa, mereka seperti 
layaknya mereka 
menghujat secara tidak 
langsung tidak mengakui 
dan merasa benci dengan 
keadaan seperti itu 
makanya kenapa saya 
bilang saya orang Papua 
ketika bertemu dengan 
orang Papua dan kenapa 
dengan orang Jawa saya 
selalu bilang orang Jawa 
karena memang saya lahir 
besar di Jawa dan Sa 
merasa Jawa ini sudah 
kampung halaman saya 
walaupun nyatanya saya 
orang campuran. Tetapi 
saya sangat nyaman berada 
disini, di Jawa, dengan 
karakter yang sudah 
terbentuk seperti ini, karena 
karakter itu lah yang dari 
dasar karena memang 
sudah ada pada diri saya 
sehingga saya tidak bisa 
tolak lagi dan merasa 
nyaman berada di 
lingkungan orang Jawa. 
Ha..ketika misalnya ada 
orang Jawa yang melihat 
seperti aneh ya kepepet 
saya bilang orang 
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campuran. Tetapi saya tahu 
saya tetap mengedepankan 
saya orang Jawa, karena 
memang karakter saya 
adalah saya merasa seperti 
orang Jawa.  

A Mengedepankan 
sebagai orang 
Jawa 

22. Kalau sekarang, 
jika kamu ditanya 
kamu jawab apa? 

Kalau sampe sekarang saya 
tetap menjawab seperti itu. 
Tetap menjawab saya orang 
campuran (dengan nada 
tinggi), ketemu orang 
Papua saya bilang orang 
Papua, ketemu orang Jawa 
saya bilang Jawa. 
Kenapa..karena saya 
merasa nyaman dengan hal 
seperti itu juga karena saya 
tidak tahu apa yang 
dipikirkan orang lain 
mungkin berbeda. 
Kelihatannya sepele seperti 
permasalahan seperti itu, 
tetapi itu tidak bagi suku 
lain, seperti untuk orang 
Papua ketika 
misalnya..ketika di tanya 
orang Papua, Sa bilang Sa 
orang Papua, itu akan 
menjadi biasa saja, tetapi 
ketika ketemu dengan 
orang Papua Sa bilang Sa 
orang Jawa atau orang 
campuran, sedangkan 
mereka sendiri taulah 
bahwa saya ini ada darah 
Papua atau orang Papua itu 
akan menjadi berbeda, 
mereka akan bisa menjadi 
sangat marah atau sangat 
sensitif terhadap saya atau 
terkadang jengkel karena 
emang masalah budaya 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

Subyek 
mengkategorikan 
diri sebagai orang 
Papua, orang 
Jawa dan anak 
campuran Papua-
Jawa 
 
 
 
 
 
 
 
Pemaknaan diri 
yang diyakini 
hingga sekarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subyek menilai 
dan memaknai 
diri setelah 
mengenal budaya 
Jawa dan Papua 
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kedaerahan yang mereka 
junjung itu terlalu tinggi 
tentang orang Papua. Kalau 
misalnya ada orang Papua 
sampai tidak pernah 
mengakui itu orang Papua, 
nah itu akan menjadi 
penilaian tersendiri bagi 
mereka, biasanya seperti 
itu. Karena saya juga 
sebagai laki-laki, karena 
emang mereka kadang 
membedakan antara peran 
laki-laki dengan 
perempuan. Kalau laki-laki 
yang tidak mau mengakui 
dia itu orang Papua, itu 
akan berbeda di mata 
mereka. 

23. Kamu pernah 
bilang bahwa 
kamu harus 
sedemikian rupa 
menyimpan rapat-
rapat di 
lingkungan tempat 
kerja Anda, bahwa 
Ibu Anda adalah 
orang Papua? 

Eeeeeee......untuk masalah 
ngumpetin atau tidak 
sebenarnya tergantung 
orang sewaktu kerja. 
Sewaktu kerja itu 
tergantung dariiii.....saya 
paling tidak saya ingin 
melihat karakter seseorang, 
apakah orang Papua atau 
misalkan orang pendatang 
itu dikatakan itu yang 
mengetes saya itu orang 
yang benar-benar 
chauvinisme atau orang 
yang netral sehingga 
dengan budayanya yang 
sangat modern. Itu akan 
berpengaruh, ketika 
misalkan saya bilang saya 
orang campuran ketika 
yang ngetes memang orang 
Papua yang mempunyai 
karakter kedaerahan atau 
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chauvinisme yang tinggi 
sehingga itu akan 
berpengaruh, 
secaraaa...secara apa ya 
istilahnya itu, 
secaraaa....subyektif. 
Penilainnya akan menjadi, 
saya takutnya akan menjadi 
seperti subyek, gitu. Ketika 
saya bilang saya orang 
Papua itu akan paling tidak 
mengurangi rasa-rasa 
seperti itu. Walaupun orang 
netral tidak akan masalah, 
tetapi kalau misalnya bagi 
orang yang mengetes 
nnnngggggg......mempunyai 
jiwa kedaerahan tinggi itu 
akan sangat berpengaruh 
besar.  

 
 
 
 
 
 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
Muncul rasa takut 
terhadap respon 
lingkungan akan 
jawaban yang 
diberikan subyek 

24. Apa yang kamu 
lakukan ketika 
bertemu dengan 
teman-teman 
SMA? Apakah 
akan menghindar 
atau bagaimana? 

Temen-temen SMA pada 
dasarnya saya tidak akan 
menghindar kalau bertemu, 
tetapi eee....ini terjadi 
masalah pola pikir saja, 
sedangkan saya, sering dari 
kecil disini dan saya juga 
kuliah di Jawa juga, 
sehingga kalau ketemu lagi 
dengan teman SMA, 
sebenarnya biasa saja, 
tetapi ketika sudah mau 
masuk kepada suatu hal-hal 
yang sifatnya negatif atau 
misalkan eeee.....itu akan 
menyesatkan saya, 
sedangkan saya sendiri tau, 
hal yang di tekan yang saya 
ingin eeeee...saya cita-
citakan akan berbeda 
dengan mereka, itu akan 
sangat mengganggu. 
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Dengan pembicaraan, 
dengan obrolan-obrolan 
yang membuat saya tidak 
nyaman, itu akan sangat 
mengganggu saya. 
Sehingga saya seringkali 
cenderung untuk mencari 
temen-temen yang 
membuat hati saya nyaman. 
Ketika saya tidak nyaman, 
saya akan berlaku seperti 
menghindar.  

25. Apakah kamu 
pernah merasa iri 
dengan teman-
temanmu yang 
lain, yaitu yang 
Papua, yang dapat 
dengan mudah 
diterima? 

Saya tidak pernah iri 
eee.....menjadi orang Papua 
asli, tidak pernah iri dengan 
mereka karena mereka 
mempunyai budaya sendiri 
yang saya sendiri tidak tau 
jelas seperti apa, 
eeee......dengan karakter 
mereka, tetapi saya tidak 
pernah merasa iri dengan 
orang Papua asli.  

  

26. Kalau dengan 
orang Jawa, 
apakah kamu 
merasa iri? 

Kalau dengan orang Jawa 
asli, saya terkadang merasa 
justru iri. Ha..irinya ini 
karena saya merasa 
karakter saya orang Jawa, 
tetapi dengan eee...secara 
fisik, saya ni campuran. 
Nah ini akan berbeda, 
biasanya dalam bentuk 
eeee.....hal-hal tertentu ya, 
misalnya dengan 
pandangan orang, orang 
memandang...lho ..mungkin 
seperti orang dari luar 
Jawa, padahal sebenernya 
hati saya seperti orang 
Jawa. Dan dengan masalah-
masalah lain cara 
menanggapinya. Karena 
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Timbulnya rasa 
iri W pada orang 
Jawa asli 
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orang seringkali dalam 
bentuk fisik dulu, belum 
melihat kedalaman dari 
orang tersebut dan 
karakternya seperti apa. Ya 
itu smua karena eeee....saya 
sudah terbentuk dari dasar 
dari kecil memang 
historinya saya di Jawa, 
sehingga karakternya itu 
banyak bertumbuh. 
Sedangkan di lingkungan 
keluarga pun, Ibu yang 
sering mengajarkan banyak 
tentang tata krama, tata 
cara yang ada di Jawa, cara 
menghormati sikap dan 
segala macemnya. 
Eeee....sedangkan Bapak 
kurang terlalu dominan 
dalam hal itu, dalam 
hal...dalam hal untuk 
menanamkan sikap dari 
kecil. Bapak lebih sering 
disibukkan oleh eee....eee.. 
kuliahnya waktu itu 
memang. Semenjak kecil 
dengan sampek besar. 
Kenapa saya cenderung di 
budaya Jawa karena itu 
memang ajaran dasar, yang 
diajarkan saya tau dari 
budaya Jawa, sedangkan 
Papua itu hanya sekilas 
saja, ya berapa tahun, tetapi 
lebih cenderung ke Jawa 
karena karakter itu memang 
sudah terbentuk dari awal, 
kecuali kalo memang saya 
waktu kecil di Papua, itu 
akan berbeda lagi karakter  
saya mungkin. Kira-kira 
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Orang tua 
mengajarkan 
nilai-nilai budaya 
Jawa 
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seperti itu saja. 
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HASIL WAWANCARA TEMAN SUBYEK II 

 
No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Selama kamu 

mengenal W, apa 
saja yang kamu 
ketahui tentang 
dia? 

Sejauh ini yang aku tau 
soal dia tu dia orangnya 
baik, baik banget. Aku tu 
gak pernah liat dia marah, 
pernah sekali dia marah 
tapi gak tau marah sama 
sapa, wah ngeri. Dia tu 
kalo marah ngeri, tapi aku 
jarang banget liat dia 
marah. Dia tu kalo sama 
temen pokoknya suceng 
banget. Tau suceng gak? 
Suceng itu pokoknya 
carelah sama temen, baik, 
perhatian, yang gitu-gitulah 
artinya. 
Dia juga bukan orang yang 
suka pilih-pilih temen, 
semua jadi temennya. 
Ibaratnya dia tu gak pernah 
tutup mata tutup telingalah. 
Kalo di kampus dia ya 
main sama semua orang. 
Pertama kali aku liat dia 
waktu nyanyi itu ya, wah 
dia nih orang Ambon neh 
pasti. Tapi lama-lama kenal 
dia, kok bahasanya 
Jakartanan, terus aku tanya 
eeee...ndilalah’e bener, dia 
tinggal di Jawa sini, 
pantesan boso jowone kok 
lancar banget. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D 

W di mata teman 
dekatnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respon 
lingkungan terkait 
dengan identitas 
sosial W dilihat 
dari segi fisik 
 

2. Dia pernah gak 
cerita soal 
masalah 
keluarganya atau 
dia sebagai anak 
campuran, 

Gak tu. Dia tu biasa aja, 
selalu fun. Kalo kumpul-
kumpul gitu ya ketawa-
tawa, bercanda ya 
pokoknya seneng-
senenglah. Dulu pernah sih 

 
 

 
X 

 
 
 
W pernah sekilas 
menceritakan 
mengenai 
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pengalamannya 
mungkin? 

dia cerita masalah 
keluarganya tapi cuma 
sekilas, kayak sekedar 
ngomong aja. Dia tu gak 
suka orang lain tau soal 
masalah pribadinya yang 
pait yang menimpa dirinya. 
Dari dulu dia gak pernah 
berubah. Selama aku kenal 
sama dia, dia tu ya kayak 
gitu, selalu seneng. Ya 
paling kita kalo melepas 
kepenatan main musik gitu, 
ngeband, jadi sama kayak 
aku, ngelepas penat aja. 

masalah. Seperti 
yang telah 
dikatakan 
sebelumnya 
bahwa W ingin 
menyelesaikan 
masalahnya 
sendiri. 

3. Kamu pernah liat 
dia lebih sering 
bergaul dengan 
siapa? Apa ada 
orang luar Jawa 
lain selain W? 

Ya kayak tadi aku bilang, 
dia tu gak pandang siapa 
aja. Tapi cenderung Jawa 
kok kalo kumpul-kumpul. 
Sekampus tu yang aku liat 
kayaknya cuma dia. 
Kita tu kalo panggil dia 
“mbon ambon” gitu, 
hahahahahahahahahahaha. 
Ya dia tu bukan orang 
tertutup, kalo tertutup aja 
ditanyain gak jawab, tapi 
dia tu mau cerita tapi yang 
perlu aja. Kita kan sebagai 
teman juga gak maksa ya, 
kalo masalah pribadi itu 
kan haknya dia. 

 
X 
 
 
 

 
Kecenderungan 
W bermain 
dengan orang 
Jawa 
Sebutan untuk W 
semasa kuliah. 
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Keterangan : 

A : Konsep Kategorisasi    

B : Konsep Identitas   

C : Konsep Perbandingan Sosial  

E : Kepribadian 

D : Respon Lingkungan  

F : Afektif 

X : Lain-lain
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PERNYATAAN KESEDIAAN 

 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat : 

bersedia menjadi responden dalam penelitian “Krisis Identitas Sosial Anak 

Hasil Perkawinan Campur Papua-Jawa” yang disusun oleh : 

Nama  : Niken Messianika Prameswara 

NIM  : 07.40.0093 

 

 

                       TTD 

 

       (             ) 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK III 

 

Identitas Diri Subyek 

1) Nama   : K 

2) TTL   : Semarang, 29 September 1989 

3) Jenis Kelamin : Perempuan 

4) Usia   : 21 tahun 

5) Pekerjaan  : Mahasiswa 

6) Asal daerah : Sorong dan Yogyakarta 

 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Bisakah kamu 

menceritakan 
tentang dirimu? 

Saya lahir di Semarang 
tanggal 29 September 
tahun 89, jadi sekarang 
usia saya 21 tahun, 
hampir 22 tahun besok 
September. 
Mmmmmm...saya 
disini tinggal dengan 
nenek saya, mama saya 
dan adek saya. Saya 2 
bersaudara, adek saya 
laki-laki. Terus apa? 
Ouw..kalo Papa 
tinggalnya di Jakarta, 
kerjanya disana, Mama 
disini Ibu rumah 
tangga. Saya lahir di 
Semarang dan besar 
juga di Semarang. 
Saya? Saya tipe orang 
yang apa ya..di bilang 
cuek, cuek, di 
bilang...di bilang 
perhatian ya perhatian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K adalah tipikal 
orang yang cuek. 
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Terus rajin olahraga, 
tapi kalo di bilang 
orang nakaaaal...yo 
nakalnya itu nakal 
wajar, dalam artian apa 
ya? Kalo membantah 
orang tua tu kadang 
kan gak sesuai sama, 
maksudnya sama 
pikiran kita, sama 
perkataan kita, 
membantahkan wajar, 
tapi kalo nakal-nakal 
yang liar, macam 
maen-maen dengan 
orang-orang nakal, itu 
bukan menjadi sifat 
saya. Karena saya kan 
punya prinsip to, saya 
kan anak pertama, jadi 
saya harus 
punya....maksudnya 
buat contoh buat adek 
saya. Papa saya kan 
jauh, yang disini cuma 
Nenek sama Mama, 
jadi kan saya harus tau-
tau mereka to. Kalo mo 
nakal yo nakal, tapi gak 
liar macam kalo pergi 
kemana..kemana..ya 
cuman maen-maen aja. 
Saya tipikal orang yang 
kaya gitu. Nakal sih 
nakal, tapi kalo suruh 
merokok ka, ato punya 
jalan pikiran yang lain-
lain memang gak suka. 
Karena itu tadi, seneng 
olah raga to, jadi 
menjaga kesehatan.  

2. Hubunganmu Sebetulnya dua-duanya   
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dengan kedua 
orang tuamu 
gimana? 

sama-sama deket. Tapi 
kalo sama Mama jujur, 
kadang tu apa ya?gak 
sesuai pikiran. Kalo Sa 
tu pemikirannya kali 
sama Papa tu yang 
sama, Sa bisa 
nyambung, tapi kalo 
sama Mama kurang. 
Banyak cekcoknya Sa 
kalo sama Mamaku, 
tapi kan maksudnya 
gimana ya orang tua 
cewek itu kan pengaruh 
besar sama anak itu 
kan pasti besar. Sa 
mulai menyadari to 
mbak, waktu itu ada 
cerita, temenku, kan 
orang Jawa juga. Nama 
I, dia punya nenek kan 
meninggal, dia punya 
nenek kan 
meninggal..baru dia 
punya tante, terus 
neneknya itu dah 
meninggal, terus 
tantenya itu to, itu kan 
ibunya tantenya 
temenku, nyembah 
kakinya neneknya itu, 
disitu aku mulai 
menangis, terus dalam 
hati kecilku ya ampun 
ya Tuhan kenapa 
sampai....maksudnya 
itu awalnya nyambung, 
tapi Sa sering apa 
ya....gak sesuai, sama 
pemikiran Mama tu 
gak sesuai. Sering 
berontak, 
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teruuusss....itu yang 
yang pertama. Kejadian 
lagi tentang orang tua, 
eeee...waktu itu Mei, 
Mei baru Mei kemarin 
2010, April pa Mei ya? 
Sa punya pakde, 
pakdeku tu meninggal 
gara-gara sakit kanker 
usus, Sa kalo habis 
pulang ke kampus ka, 
pulang les, terus Sa 
njenguk to di Elisabet, 
sampai saat gak ada 
meninggalnya itu, 
kakakku yang laki-laki 
anaknya pakdeku 
sujud, lha dari situ tu 
aku dalam hati, ya 
ampun Sa melihat 
banyak contoh yang 
maksudnya 
eeee....ketika orang tua 
itu ada, mereka tu baik 
gitu lo, sampai gak 
adapun mereka punya 
rasa hormat dengan 
orang tua. Sa mulai 
mengubah, mengubah 
sikap, kalo misalnya 
seandainya Mama saya 
meninggi yo Sa yang 
merendah, Sa 
menghindar ka, atau 
apa. Tau sendiri kan 
Mamaku, 
Mamakuuu....jadi 
wataknya sama-sama 
keras, gak ada saling 
mengalah, kalo Papaku 
mungkin orangnya 
tenang ya. Jadi..jadi 
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aku ngeliat sendiri aku 
tipe orangnya orang 
keras, nah Papaku tu 
orangnya, kalo ngasi 
saran tu istilahnya bisa 
Sa terima. Tapi kalo 
Mama kan kadang 
keras Sa tambahi keras, 
jadinya kan gak bisa 
nyambung. Begitu juga 
adekku, adekku kalo 
sama Mamaku juga 
kayak gitu, gak begitu, 
ya itu sesekali sih, kalo 
pas cocok ya cocok, 
kalo gak ya mendingan 
Sa yang menghindar 
dulu.    

E 

 

X 

Subyek adalah 
orang yang keras 
 
Tidak ada 
kedekatan dengan 
Ibu 

3. Kalo sama Bapak 
hubunganmu 
gimana? 

Kalo sama Papa baik. 
Ya nyambung, ya 
maksudnya dalam 
artian ya saya bicara 
tentang apa, tentang 
perkuliahan, ya saya 
curhat-curhat, 
nyambung. Tapi karna 
Papa jauh, jadi kan 
komunikasi agak susah, 
karna jauh to, gak 
dekat. Papa gak tau 
saya disini, saya gak 
tau Papa disana, gitu. 
Mungkin karna itu 
yang membuat saya, 
maksudnya dekat karna 
jauh itu kan jadi dekat 
to. Misalnya gak tau 
saya disini seperti apa, 
gak tau nah kalo 
mungkin disini tau saya 
bandel ya Papaku 
punya rasa jengkel, tapi 

X Subyek merasa 
dekat dengan 
Ayahnya, namun 
dipisahkan oleh 
jarak 
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kalo jauh kan cuma 
kontak-kontak gini kan  
oia..taunya kan cuma 
sebatas aja. Mungkin 
mendukung soal 
perkuliahan aja to.  

4. Bagaimana 
hubunganmu 
dengan adekmu? 

Adekku baik..baik. 
Justru seandainya kalo 
saya yang pas 
bertengkar sama 
Mamaku atau gak baik 
sama Mamaku, itu 
adekku yang kasi tau, 
padahal dia di bawah 
saya tu 2 tahun, tapi 
walaupun laki-laki dia 
dewasa, gitu. Kalo 
seandainya Sa mulai 
emosi ya adek saya 
yang kasi tau, 
begitupun kalo adek 
saya nakal, Sa yang 
kasi tau, gitu. Ya 
bercanda sama, 
bercandanya masih 
kayak dulu. Dulu 
waktu saya dari kecil 
sampek besar, 
bercandanya masih 
sama gak berubah. Sa 
kalo ketemu tu kejar-
kejaran, masih tetep 
sama kayak anak kecil 
tu. Masih akrab sampai 
sekarang.  

  

5. Didikan yang 
paling dominan 
dirumah? 

Pastinya Mama to, 
karna Mama kan yang 
maksudnya tinggal 
dengan saya, yang tau 
saya. Kalo Papa kan 
sebatas tau, ouw..ini 
anak saya sekolah ini, 

X Pola asuh orang tua 
lebih dominan pada 
Ibu. 
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gitu. Tapi kan gak tau 
keseharian saya seperti 
apa. Papa pulang gak 
mesti, kalo misalnya 
Papa ada tugas di 
Semarang ya Papa 
pulang. Kebetulan ini 
Papaku pulang karna 
ngurus KTP.  

6.  Papa kerja 
dimana? Kerja 
apa? 

Papa kerja di Jakarta. 
Papa dulu kontraktor 
tapi sekarang sudah 
gak jadi kontraktor, 
sekarang jadi kerjanya 
tu gak pasti. Jadi 
misalnya di Jakarta pun 
gak lama, paling cuma 
dua minggu di Jakarta, 
nanti terus kadang ke 
Bogor, kadang ke 
Padang, karna Papa 
kan kerjasama sama 
orang India, untuk ini, 
apa namanya, ya 
ekspor untuk coklat, 
terus ini tau bumbu-
bumbuan to mbak? 
Orang India kan seneng 
to, apa macam itu, 
ambilnya dari sana, gak 
mesti, kalo di Jakarta tu 
gak lama-lama.  

  

7. Mama kalo 
ngajarin kamu 
cenderung ke 
Papua atau 
Jawanya? 

Ya Jawanya. Papa saya 
pun mungkin apa ya? 
Mungkin sudah adat 
Papuanya sudah 
berkurang, karna kan 
SMA juga sudah gak di 
Papua, di Manado to. 
Dan Papaku kan 
ck..Kristen Adven, 
Kristen Advent tu 

X Ditanamkan nilai-
nilai budaya Jawa 
sejak kecil. 
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gak..gak apa ya 
maksudnya itu, kayak 
hampir kayak Muslim 
itu loh, maksudnya gak 
makan babi, hewan-
hewan gak makan, 
makannya ya tumbuh-
tumbuhan. Gak mabok, 
gak minum-minum 
apa. Kan kebiasaan 
Papua yang gak ini 
Papa tinggalkan to. 
Orang Papa, Papa juga 
anak pertama gitu lo, 
kasi contoh buat adik-
adiknya di Papua sana. 

8. Pernah gak kamu 
liburan ke 
Papua? 

Baru satu kali ke 
Papua, waktu kemarin 
akhir Desember 2010.  

  

9. Apa perasaanmu 
ketika pertama 
kali datang ke 
Papua? 

Perasaan saya? Jujur 
sebetulnya sudah agak 
lama to aku pengen ke 
Papua, tapi kan 
kesempatannya, karena 
Papa jauh juga, gak 
tinggal sama-sama 
dengan saya. Jadi 
memang punya 
keinginan tu banget, 
berdoa tu sudah lama 
tu saya berdoa, kapan 
saya ke Papua? Kapan 
saya ke Papua? Tapi 
dalam hati kecil saya 
pasti Tuhan suatu saat 
pasti Tuhan kasi saya 
kesempatan untuk 
kesana, ntah itu kapan, 
mau saya mau lulus 
kuliah ka, terus nanti 
saya mau bekerja pasti 
saya punya kesempatan 
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Muncul rasa takut 
pada orang-orang 
Papua, namun di 
sisi lain ada 
kerinduan untuk 
berkunjung ke 
Papua 
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kesana. Terus jujur, 
tadinya tu kalo saya 
bergaul dengan orang 
Papua tu merasa 
macam takut ya, karena 
kan disini saya tinggal 
dengan orang Jawa, 
jadi gak tau budaya 
orang Papua seperti 
apa, tidak bergaul-gaul, 
maksudnya kan banyak 
orang Jawa yang 
bilang, kalo kebiasaan 
orang Papua kan 
mabuk, segala macem 
to. Jadi kan Sa pu 
nenek jaga saya terus, 
pantau to. Kalau 
bergaul dengan...tapi 
dalam hati kecil saya, 
kenapa maksudnya 
saya gak bisa membuka 
diri untuk bergaul 
dengan orang Papua 
gitu lo, kenapa gak? 
Saya berdoa, lama-
lama Sa berdoa. Terus 
Oktober, baru Oktober 
kemarin 2010, Sa ke 
Ambarawa to, gak di 
sengaja, Sa kan 
orangnya biasa, malas 
tau orang cuek-cuek 
aja, jalan cuek-cuek 
aja. Terus waktu di bis, 
sama-sama dengan 
orang Papua, Sa minta 
kenal. Mulai dari situ 
Sa kenal, terus itu ada 
acara apa ya? Ulang 
tahun gereja, mulai dari 
situ aku tau, dia buat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timbul kesadaran 
untuk membuka 
diri terhadap 
orang-orang Papua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengenalan akan 
budaya Papua dan 
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tarian, terus dia punya 
suku to, tarian-tarian. 
Sa mulai bergaul, biar 
bisa dekat-dekat 
dengan orang Papua, 
gak macam-macam, 
malah tau Sa di Unika 
ada orang Papua Sa 
gak nyapa, dulu Sa 
kayak gitu mbak. Yo 
karna itu, Sa menjaga 
diri Sa saja. Karna 
Papaku juga orang 
Papua tapi tinggalnya 
juga gak lama-lama di 
Papua, dan Papa 
sendiri pun kalo Sa 
bergaul dengan orang 
Papua tu Papaku agak 
khawatir tapi tu..karna 
Papaku sudah tau 
kebiasaan orang Papua 
kayak apa, orang Papua 
tu seperti apa, bukan 
maksudnya menjelek-
jelekkan orang Papua 
sendiri, tapi kan karna 
saya kan tidak tau 
kebiasaannya, dan 
segala macemnya. 
Gitu, supaya menjaga 
to, hati-hati, karena ya 
itu kebiasaan orang 
Papua mabuk dan 
segala macem. 
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usaha subyek untuk 
mendekatkan diri 
dengan orang 
Papua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian terhadap 
orang Papua 
 

10. Kamu kan tadi 
bilang pengen 
banget ke Papua, 
itu kenapa? 

Ya karna Sa besar 
disini, sayang sekali 
aku punya darah disana 
tapi kenapa Sa gak tau 
sana to. Karena pikiran 
orang Jawa kan pasti 
banyak khawatir, 

B 

 

 

 

 

Adanya kesadaran 
yang muncul dalam 
diri subyek bahwa 
subyek juga 
merupakan bagian 
dari orang-orang 
Papua. 
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mungkin khawatirnya 
mungkin gak pernah 
liat Papua, mungkin 
Papua itu, 
aduuuhhh.....jauh, yang 
satu jauh, mungkin 
yang kedua mungkin 
transport to, takut kalau 
naek pesawat tu kayak 
apa, naik kapal tu 
kayak apa. Ya 
namanya orang Jawa 
to, Sa pu nenek itu kan 
orang Jawa, gitu. Itu 
gak rencana, cuma 
Papaku yang ngajak, 
“K mau ke Papua 
gak?” 
Langsung...langsung 
berangkat, disana yo 
seneng, ouw..ternyata 
tu Papua tu seperti ini, 
dan gak cuman yang 
tinggal Papua tu gak 
cuman orang-orang 
hitam saja, beragam to, 
ada orang Toraja, disitu 
Sa mulai tau semua. 
Kenal-kenal orang 
disana. 
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Penilain subyek 
tentang orang Jawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses pengenalan 
secara langsung 
mengenai pulau 
Papua setelah 
subyek berkunjung 
ke Papua. 

11. Terus selama ini 
apa yang kamu 
ketahui tentang 
Papua? 

Tentang Papua? Yang 
pertama mungkin pulau 
yang indah yang 
mungkin jarang orang 
tau dan pulau yang 
kaya, kalau 
dibandingkan dengan 
Jawa pun mungkin 
Papua lebih bagus. 
Tapi kan, mmm...apa 
ya? macam kayak 
pemerintah mungkin 

C 

 

 

Penilaian subyek 
tentang pulau 
Papua dan orang 
Papua 
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kurang...kurang apa 
namanya, kurang ini, 
otonomi daerahnya 
kan, eee...maksudnya 
gak kesebar sampek 
sana to, jadi banyak 
orang yang gak tau 
tentang Papua. Ya itu 
sayang banget. Terus 
apa ya? Kalau dari 
orangnya ya yang saya 
liat, kalo liat 
mahasiswa Papua yang 
disini contohnya ya, 
satu, mereka malas, itu 
masih, kebiasaan 
mereka yang disana 
mungkin mereka bawa 
disini to, masih malas, 
teruus...tapi kalo 
sifatnya mungkin kalo 
mereka tu jujur, 
ekspresif ya orang tu 
ekspresif, kalo 
misalnya mereka punya 
rasa senang ya mereka 
ungkapkan, kalo gak 
senang ya gak senang 
dengan kamu, Sa 
bilang A ya A, Sa 
bilang D ya D. Tapi 
jeleknya itu, karna ini 
to, mereka terbiasa 
minum-minuman 
keras, kalo yang 
terbiasa, kalo yang gak 
terbiasa ya itu gak tau, 
tapi umumnya yang 
saya tau kan minum-
minuman keras, 
mereka harus hindari 
itu. Sebenarnya kalo 
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mereka punya sikap tu 
udah bagus. 

12. Lantas apa yang 
kamu ketahui 
tentang orang 
Jawa? 

Jawa itu banyak 
peraturannya. Detail to, 
orang mau bilang 
apaaaa...misalnya 
duduk ya bahasanya 
lain-lain, ada banyak 
bahasa tentang bahasa 
Jawa. Yang saya tau 
tentang Jawa, karna 
saya sudah tinggal di 
Jawa dan Sa asli orang 
Jawa sini, Sa lahir di 
Jawa to, Mama saya 
kan orang Jogja to, jadi 
saya tau. Orang tu mau 
cara bahasa, mau kasar, 
mau halus, orang Jawa 
tu ajarannya disitu. Ya 
yang saya lihat dari 
Mama saya ya, 
mungkin kalo ini 
tentang bergaul. Kalo 
bergaul gak boleh liar-
liar to, macam kalo 
pergi malam-malam, 
itu kan aturan yang 
sampe sekarang orang 
Jawa tu kalo cewek itu 
kan tabu, dalam artian 
jangan sering keluar 
malam, terus apalagi 
dengan laki-laki, orang 
gak pantes aja, masak 
cewek perginya sama 
laki-laki sampai larut 
malam, aturan orang 
Jawa ya, kurang sopan 
kok. Terus apalagi 
ya....mungkin cara 
pakaian, sopan santun, 
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Penilaian mengenai 
orang Jawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemaknaan diri 
sebagai orang Jawa 
 
 
 
 
 
 
Pengetahuan akan 
budaya Jawa 
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yang saya tahu cara 
berpakaian, cara kita 
menghadapi 
seandainya ada tamu, 
terus bahasa juga 
seandainya kita ada 
tamu lho, kita bicara 
sama temen yang 
sebaya ya ngomongnya 
banyakan kebanyakan 
yang saya liat ngoko 
kasar to, tapi kalo yang 
orang Jawa kasi tau, 
misalnya kita 
mmmm....sama orang 
dewasa atau orang 
lebih tua dari kita kan 
ada unggah-
ungguhnya. Tata krama 
dan bahasa to, dan 
mungkin dalam bahasa, 
tingkah laku, mungkin 
kan harus hati-hati, 
itulah orang Jawa yang 
saya tau. Yo saya 
ngerti..yo saya ngerti, 
saya..saya dengan Ibu 
saya sudah kenal akrab, 
tapi eee....apa ya..beda 
to, orang Jawa bisa 
membedakan, 
ouw..saya ni dengan 
Ibu, saya harus 
berbicara dengan 
bahasa apa, ouw..saya 
ni dengan adek-adek 
sebaya saya harus 
bercanda seperti apa. 
Kalo orang Jawa 
kebanyakan seperti itu. 
Ya nggak tau ya kalo 
budaya yang lain. Yang 

 

C 

 
 
Subyek 
membandingkan 
antara kebiasaan 
orang Papua 
dengan kebiasaan 
orang Jawa. 



 

 
 

145

145

kalo saya lihat...Sa 
lihat, kalo orang Papua 
yang saya lihat, adek-
adek Papua bercanda 
itu ya pasti ekspresif to, 
jadi gak..gak ada, 
carane wong Jowo gini 
lo mbak tedeng aleng-
alengnya. Sa ngomong 
dengan sebaya saya, Sa 
ngomong dengan orang 
tua saya itulah saya, 
kalo orang Papua itu 
seperti itu, ekspresif to, 
mereka lebih ekspresif, 
ungkap Sa gak suka 
dengan A, si A gitu ya 
Sa gak suka dengan 
kamu. Tapi kalo 
misalnya kita masih 
menutupi, ya 
to?adatnya kan masih 
ouw...harusnya saya 
wong saya tau kamu 
orang tua. Walaupun 
saya gak suka dengan 
kamu, Sa harus tau cara 
mengungkapkan rasa 
saya pada kamu tu saya 
harus tau seperti apa, 
kalo orang Jawa kan 
kayak gitu.  

13. Selama ini, kamu 
lebih sering 
kumpul dengan 
orang mana? 
Papua atau Jawa? 

Tentunya orang Jawa 
to. Tapi mungkin 
akhir-akhir ini sejak 
Oktober itu, Sa 
mungkin sering...sering 
dengan orang Papua. 
Mungkin..karna 
mungkin ya saya 
sendiri pengen ngerti 
Papua. Aku pengen 
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Ingin mengenal 
budaya, terutama 
belajar bahasa 
Papua 
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sekali ngerti Papua, 
maksudnya dari 
budayanya mungkin, 
Sa pengen belajar 
mereka punya bahasa, 
dari mereka punya 
sikap tingkah laku, 
karna Sa punya daerah 
disana tapi saya ini, 
masih kurang...kurang 
ngerti to, ya karna lama 
tinggal disini sampe 
saya melupakan, 
maksudnya gak tau 
budaya tentang Papua. 
Yo Jawa saja to karena 
Sa tinggalnya di Jawa.  

 

B 

 
 
Adanya keinginan 
yang timbul karena 
kesadaran subyek 
yang juga menjadi 
bagian dari orang 
Papua. 

14. Apa perbedaan 
yang kamu 
rasakan ketika 
kamu berkumpul 
dengan orang 
Papua atau 
dengan orang 
Jawa? 

He’em..yo pasti ada. 
Ya sama-sama 
enaknya. Itu kan kalo 
kita bergaul belum 
percaya ya, itu kan 
bukan..bukan orang 
lain yang mauuu....apa 
yang....yang yang 
nyaman ke kita tapi 
misalnya kayak kita 
kan harus 
menyesuaikan ke orang 
lain to. Misalnya kita 
bergaul dengan orang 
Papua yo kita harus 
menyesuaikan. 
Ouw..orang Papua 
seperti ini, ouw..orang 
Jawa seperti ini, kita 
yang harus berusaha 
buat nyaman mereka 
to, bukan..kalo mau 
bergaul bukan mereka 
yang maksudte 
condong ke kita tapi 
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Perubahan 
pandangan serta 
sikap subyek yang 
awalnya menolak 
untuk bergaul 
dengan orang 
Papua, namun 
sekarang sudah 
dapat 
memposisikan diri 
dimana dan 
bagaiman subyek 
harus berlaku. 
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bagaimana kitanya to 
ke dia. Kalo saya 
menurut saya begitu. 
Yang bisa buat 
nyaman..kalo misalnya 
seandainya Sa punya 
pemikiran sendiri yo Sa 
gak bisa bergaul 
dengan orang Papua, 
dengan orang Jawa pun 
Sa tidak bisa 
menyesuaikan karna Sa 
maunya sendiri. Lho Sa 
nyamannya dengan 
orang Jawa tok oq, ya 
saya gak bisa bergaul 
dengan kamu-kamu, yo 
lain ras Sa gak bisa, 
kan nyoba..nyoba 
ngerti...ouw ternyata 
orang Papua seperti ini, 
orang Jawa ni seperti 
ini, orang Chinese ini 
seperti ini. Nyaman. 

15. Terus kamu 
merasa nyaman 
dengan 
keduanya? 

He’em..tapi kalo untuk 
percayaa..karna Sa kan 
baru kenal dengan 
orang Papua jadi kalo 
Sa mo crita lebih 
tentang siapa saya dan 
mau tentang bagaimana 
saya ya saya gak bisa 
menceritakan secara 
banget-banget tu Sa 
gak bisa. Tapi kalo 
dengan orang Jawa 
yang Sa kenal, Sa tau 
adatnya seperti apa, Sa 
tau sikapnya seperti 
apa ya saya percaya. 
Seandainya 
nek...itupun tertentu, 
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Rasa percaya lebih 
cenderung pada 
orang Jawa karena 
sudah mengenal 
kebiasaan dan 
budaya orang Jawa 
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dengan orang tertentu. 
Terus Sa tau dia, 
ouw...dia orangnya 
seperti ini, Sa punya 
masalah yo bisa gak ya 
Sa percaya untuk dia 
tau masalah saya. Tapi 
kalo dengan orang 
Papua sampek 
sekarang pun Sa gak 
bisa cerita sampe ouw 
saya ni gini Sa punya 
masalah ni gini. Sa 
belum bisa, maksudnya 
mencurahkan, curhat 
ke orang Papua terlalu 
banyak, Sa belum bisa. 
Ya gak tau 
kenapa...mungkin ya 
gimana ya? Mungkin 
karna gak tau, misale 
diluarnya kan kita bisa 
liat orang, ouw ini baik 
tapi di dalamnya kan 
Sa gak tau budaya 
kamu, saya tau ininya 
kamu, ya jadi kalo 
orang Jawa ya mungkin 
ouw..orang ini di liat 
pun di liat dari punya 
wajah, punya sikap, Sa 
sudah tau orang itu 
seperti apa, kalo orang 
Papua kan tanda tanya 
to karna kan gak 
pernah saling bersama, 
dalam jangka waktu 
yang lama. Untuk 
mengenal orang tu kan 
susah, gak cuma satu 
jam dua jam atau 1 
taon, itupun gak cukup 
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Belum mampu 
untuk percaya 
dengan orang 
Papua 
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kalo menurut saya lho. 
Mengenali orang ya 
setiap hari, ouw orang 
ini seperti ini, seperti 
ini baru saya bisa 
percaya sama orang itu. 
Gak bisa langsung Sa 
percaya sama kamu, 
susah to, susah to 
percaya sama orang.  

16. Kalau misal pas 
kenalan, kamu 
pernah gak 
ditanya orang 
mengenai asal-
usulmu? Kamu 
jawab apa? 

Ya Sa bilang Papa saya 
orang Sorong, tapi Sa 
sendiri Sa orang Jawa 
karena lahirnya di 
Jawa. Tapi kalo..Sa 
punya Papa, Sa punya 
Papa adek yo kalo 
kamu ditanya yo 
bilangnya kamu orang 
Papua. Ya karna 
kebanyakan orang kalo 
liat saya itu kan dari 
face pun mereka sudah 
tau, ouw ini orang 
Timor, ouw ini orang 
Papua. Gak mungkin 
orang tau saya tu wah 
kamu orang Jawa ya, 
pastinya orang wah 
kamu tu orang Timur 
ya bukan orang Jawa, 
padahal kan Sa punya 
logat kan jauh, lebih 
mungkin Sa dikatakan 
orang, Jawa to. Sa kan 
memang gak sama 
macam ka orang 
Papua. Sa bicara to 
kayak gini, Sa lahirnya 
di Jawa, tapi Sa tu 
punya Papa orang 
Papua, bilang gitu. 
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Kesadaran diri 
pada subyek 
sebagai orang Jawa 
karena dilahirkan 
dan dibesarkan di 
Jawa dan dengan 
nilai-nilai yang 
berlaku disini. 
 
Tanggapan orang-
orang di sekeliling 
subyek, selain 
melihat dari faktor 
Ayah karena orang 
Papua, juga karena 
terlihat secara fisik 
bahwa subyek 
nampak sekali 
seperti orang 
Papua. 
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Kalo orang Jawa 
ngeliat saya yo “kamu 
orang mana?”, “Sa 
orang Jawa”, “ya gak 
mungkin kamu orang 
Jawa wong keliatan 
kamu orang Papua”. 
“Yo betul Sa tu 
lahirnya di Jawa, 
cuman Sa punya Papa 
memang asli orang 
Papua”, “nah berarti 
kamu orang Papua”. Sa 
tetap ngotot to, yo gak 
wong saya lahirnya di 
Jawa ya saya orang 
Jawa. 

17. Pernah gak kamu 
sempat merasa 
bingung dengan 
identitasmu? 
Kamu merasa 
hatimu orang 
Jawa tapi kok 
keluargamu 
bilang kamu 
orang Papua? 

(tersenyum) Kalau 
bingung ya mungkin 
ya..ya ini, ternyata 
malah gini lho mbak, 
aduh Tuhan seandainya 
Sa ni kalau bisa duh 
Papua ya Papua aja, 
kalau Jawa tu ya Jawa 
aja, jangan campuran 
begini, cinta Sa tu 
terbagi, Sa tu cinta 
Jawa ya cinta Papua. 
Yang mbuat saya 
bingung tu ya kayak 
gitu, tapi yo bersyukur 
aja, kan jarang orang 
yang bisa merasakan 
saya to. Sa punya...Sa 
bisa bergaul dengan 
orang Jawa, Sa bisa 
bergaul dengan orang 
Papua, Sa tau tentang 
orang Papua, kan enak 
to bagi saya, mungkin 
bagi orang lain 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

Bingung dan protes 
yang muncul pada 
diri subyek sebagai 
anak campuran 
karena harus 
membagi 
perasaannya dan 
bukannya fokus 
pada satu budaya. 
 
Subyek merupakan 
orang yang religius 
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banyak...banyak orang 
yang gak bisa 
merasakan, tapi saya ya 
justru saya bisa 
merasakan gitu lo. Sa 
mungkin Sa mau 
kemana, ke Jawa Sa 
punya sodara, ke Papua 
Sa punya sodara, ke 
Jogja Sa punya sodara, 
kan enak. Bersyukur 
gitu lho. Seandainya Sa 
orang Jawa saja, 
mungkin Sa gak kenal-
kenal dengan orang 
Papua. 

18. Tapi sempet gak 
perasaan itu 
mengganggu 
kamu? 

Mengganggu?? Gak sih 
yo sebetulnya pernah, 
tadinya kalo karena 
eeee....gak pernah ke 
Papua to heran-heran, 
duh kenapa Sa harus 
kenal-kenal dengan 
orang Papua, Sa malas 
kenal orang Papua 
sekali, dulu Sa tak 
gituin. Yo dulu ya Sa 
orang Jawa sini, Sa 
kalo liat orang Papua 
Sa cuek-cuek aja. Tapi 
karna Sa sudah buka 
diri, banyak orang-
orang Papua yang di 
Unika to Sa harus 
mengenal. Dulu ada 
yang bilang lho, saya 
punya kakak kelas 
orang Papua, dulu 
katanya saya “ni K ni 
kenapa dia punya 
bahasa tu orang Jawa 
punya, dia tu orang 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 

D 

Perasaan dan 
tanggapan subyek 
yang terheran-
heran dan malas 
karena belum 
mengenal orang 
Papua secara 
langsung. 
 
 
 
 
 
 
Kesadaran yang 
muncul pada diri 
subyek karena 
subyek juga 
merupakan bagian 
dari orang Papua. 
 
 
Tanggapan negatif 
dari orang yang 
berasal dari Papua 
mengenai sikap 
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Papua, baru dia tu 
malas tau-tau kita, gak 
sapa-sapa kita”. Itu 
kakak kelas saya yang 
namanya R orang 
Timor Leste to bilang 
sama saya “ada kakak 
Papua yang gak suka 
sama kamu”, “lho 
kenapa?karna apa gak 
suka sama saya?”, 
“karna kamu cuek-cuek 
dengan orang Papua”. 
Sa jawab to, karna 
budaya orang Jawa, 
masak sih saya yang 
cewek harus kenal 
kamu yang laki-laki, ya 
gak to. Wong saya 
biasa aja, kalo mau 
lewat ya biasa. 
Mungkin saya senyum-
senyum aja, tapi saya 
tu gak “halo kakak, hei 
kakak, bisa kenalan 
gak?”, kalo orang Jawa 
kan gak bisa orang 
yang kayak gitu kan 
gak bisa langsung to 
mbak. Tapi kalo 
menurutku kan kalo 
orang Papua yang 
ketemu dengan orang 
Papua langsung 
hei..hei..say helo dan 
bagaimana, dan 
bagaimana. Tapi kalo 
orang Jawa kan punya 
bahasa wah jangan-
jangan ini nanti 
orangnya. Lha kalo 
orang Jawa kan mesti 

subyek kepada 
orang Papua asli. 
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punya..punya apa ya, 
was-was..jangan-
jangan, jangan-jangan 
itu orang Jawa punya 
itu kayak gitu kadang. 
Jangan-jangan 
seandainya saya kenal 
dengan orang ini, nanti 
orang ini terus mbatin 
aku yang ini cewek ini 
kenapa?mau kenal-
kenal saya, saya tidak 
kenal dia kok dia mo 
kenal saya kan dia 
punya gitu ya saya 
cuek-cuek aja. 

19. Terus 
tanggapanmu apa 
soal itu? 

Ya saya biasa aja wong 
saya..saya merasa 
budaya saya sudah 
Jawa kok, walaupun Sa 
punya wajah orang 
Papua, tapi jujur 
selama ini saya gak 
pernah ke Papua dan 
Sa tidak pernah kenal-
kenal dengan orang 
Papua, tidak tau 
budayanya, tidak tau 
mereka punya bahasa 
dan segala macamnya, 
kan saya buta karena 
Sa kenal dengan orang 
Jawa aja to, Sa pikir 
kalo orang Jawa 
memang gak bisa 
sembarangan to kita 
kenal, orang baru 
ketemu di jalan terus 
langsung say helo, 
hei..hei..halo..kan harus 
kenal. Orang Jawa kan 
biasanya lebih, aduh ini 

B Kesadaran subyek 
bahwa ia 
merupakan orang 
Jawa dan belum 
mengenal adat 
istiadat orang 
Papua sebelumnya. 
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siapa ya, langsung 
tanya kan tanyanya gak 
langsung hei...tapi kan 
punya cara sendiri, 
pelan-pelan, mungkin 
pendekatan. Kalo dia 
menyangka aku 
sombong ya itu 
terserah dari dia to, 
karna Sa kan gak 
mengenal, maksudte 
belum, waktu itu belum 
mengenal budaya 
orang Papua seperti 
apa, tapi sekarang 
karna Sa kenal, Sa 
ketemu dengan orang 
Papua yo pasti saya 
hei..hei..hei. Tapi kan 
gak mungkin kalo 
namanya orang Jawa 
gak kenal langsung, 
hai..hai..hai..kan gak 
mungkin. 

20. Kalau tadi kan 
kamu bilang, 
kalau ditanya 
sama orang kamu 
bilang kamu 
orang Jawa, terus 
orang bilang, gak 
ah kamu orang 
Papua. Itu kamu 
merasa risih atau 
gimana gak? 

Gak..kenapa harus 
risih, kan karna 
memang saya berasal 
dari situ, saya punya 
Ayah juga orang 
Papua, Sa punya Mama 
juga orang Jawa, jadi 
Sa gak merasa 
maksudnya risih, kalo 
saya risih mungkin 
sudah dari dulu Sa 
mungkin yo gak disini, 
Sa mungkin ikut sapa 
yang mau ngaku-ngaku 
saya to. Mau 
menyadari....menyadari 
Sa punya Papa ni orang 
Papua, Sa punya Mama 

B Subyek akhirnya 
menyadari bahwa 
dirinya memiliki 
dua budaya yang 
harus dan tetap ia 
akui sebagai bagian 
dari dirinya. 
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ni orang Jawa  
21. Kamu pernah 

gak sih merasa 
protes, kan kamu 
ngerasa kamu 
orang Jawa, tapi 
secara fisik kamu 
orang Papua. 
Pernah gak? 

Ouw itu jaman SD 
mbak..aduh kenapa kok 
saya beda dengan 
orang lain, kenapa 
nama saya K. Sa dulu 
sempet lho mbak minta 
ganti. Mah ya ampun 
mah..Mamaku dulu 
sebenernya mau ngasi 
nama K tu bukan, tapi 
mau ngasi nama tu 
nama lain, nama Jawa 
tetapi aduh namaku tu 
mbok jangan ini Mah 
diganti aja, kenapa 
nama saya kok kayak 
gini...tak suruh ganti. 
Tapi yo lama-lama 
bersyukur, ternyata 
unik juga ya, jarang 
yang punya nama 
seperti yang Sa punya 
nama. 

  

22. Kalo secara fisik 
kamu pernah gak 
merasa minder 
atau gimana? 

Gak juga, justru saya 
maksudnya, ouw saya 
menyadari, menyadari 
kalo Sa anak orang 
Papua, yo Tuhan sudah 
kasi saya seperti ini, yo 
Sa bersyukur.  

B 
 
 

E 

Sadar akan 
identitas diri 
 
Subyek merupakan 
orang yang religius 

23. Waktu SD 
pernah diejek 
gak? 

Papua...Papua..Papua 
gitu ya sempet. Ya itu 
tu kenapa orang itu kok 
ngejek, tapi itu justru 
tambah banyak orang 
mengejek saya semakin 
saya tu kuat, dalam 
artian bahwa saya 
orang Papua, wong 
saya uang tidak minta 
kamu kok, kamu tidak 

E Sikap cuek yang 
ditunjukkan subyek 
pada respon 
lingkungan sekitar 
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tau keseharian saya, 
kamu tidak tau siapa 
saya ko, saya kenapa 
harus menyesal saya 
punya diri to? Saya 
pikir begitu. Sampek 
sekarang kalo memang 
orang heran, heran..yo 
kenapa mereka harus 
heran dengan saya 
wong Tuhan yang 
ciptakan saya tidak 
heran to. Kalo saya 
gitu. Sudah ubah 
prinsip, justru kalo 
banyak orang, semakin 
mereka heran semakin 
mau mengejek ka, mau 
tertawa ka, berarti 
ouw..mereka belum 
tau. Maksudnya wajar 
aja karna mereka tidak 
pernah tau tentang 
Papua. Mereka malas-
malas tau, gitu. 
Minder gag, saya gak 
pernah minder. Sa 
kenal dengan orang 
Jawa temen ya banyak, 
dan kalo orang mau 
ejek apapun biarkan. 
Dalam pelajaran dalam 
apa, Sa tidak pernah 
merasa aduh kenapa 
saya harus jadi orang 
Papua, gak ada 
penyesalan, justru saya 
merasa bangga to 
karena kamu tidak 
seperti saya, saya 
punya ciri tersendiri, 
gitu.  
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24.  Terus ketika 
kamu kumpul-
kumpul gitu, 
kamu bilang 
kamu orang apa? 

Ya Sa bilang to, Sa 
punya Papa orang 
Sorong tapi Mama saya 
orang Jawa. Sa sudah 
lama tinggal di Jawa 
sini, gitu. Ya itu 
terserah ya mereka mau 
bilang kalau orang 
Papua ya katakan saya 
“kamu orang Papua”, 
yo sudah terserah dari 
kamu, kalo kamu 
menyebut saya orang 
Papua yo orang Papua, 
tapi kalo orang tau Sa 
punya logat yo orang 
Jawa. 

X Pasrah pada 
tanggapan 
lingkungan sekitar 

25. Tapi logatmu 
orang Papua lo? 

Ya saya kan bergaul-
gaul dengan orang 
Papua, tadinya yo saya 
gak ngerti. Wong Jowo 
to. Ya kalo seandainya 
mbak Niken mau 
bilang saya kayak 
orang Papua ya saya 
bersyukur, berarti kan 
selama ini sudah kenal 
dengan orang Papua 
banyak. Selama ini kan 
maksudnya pingin 
belajar mereka punya 
logat, sampai sekarang 
Sa to Sa punya Bapak 
adek smua tinggal di 
Papua, Sa punya adek-
adek, adek-adek dari 
Papa to, maksudnya 
kalo orang bilang kan 
keponakan, kalo orang 
sini kan bilang 
keponakan, sepupu-
sepupu, sodara sepupu 
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kan disana. Kan kalo 
mereka untuk 
maksudnya ngerti 
logatnya kita, 
bahasanya Jawa dan 
sini kan kok beda ya, 
harusnya kan saya yang 
mengerti 
mereka,mmm...logat 
Papua tu seperti ini, 
kalau Sa tinggal disana 
ya saya belajar logat 
Papua  

26. Lha terus 
sekarang kamu 
nyebutkannya 
apa? 

Ya campuran to, wong 
saya berasal dari 
campuran, masak yo 
saya Mama saya tidak 
saya akui dong kalo 
gitu. 

B Identitas sosial 
yang akhirnya 
dipilih subyek 
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HASIL WAWANCARA TEMAN SUBYEK III 

 
No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Apa yang 

kamu ketahui 
mengenai K? 

K tu orangnya baik, 
tidak terlalu pilih-
pilih teman, dengan 
siapa aja dia teman, 
macam orang gila 
juga jadi teman. Iya 
lho, aku saja kaget, 
itu orang gila yang 
di Jatingaleh badan 
besar, dia pegang 
tangannya, dia 
belikan makan, 
sering. Coba kamu 
tanya aja sama 
orang disini smua, 
satu deret dari 
tukang ojek, 
pedagang-pedagang 
dia kenal semua. 
Dia orangnya baik 
banget. Apalagi ya, 
orangnya biasa aja, 
tapi dia orangnya 
tertutup, orang aku 
pernah tanya ke dia 
soal pekerjaan 
Bapaknya, dia cuma 
bilang pengusaha, 
aku tanya 
pengusaha apa, dia 
cuma bilang 
pengusaha tok. 
Paling kalo dia 
sudah tidak tahan, 
baru dia cerita ke 
aku soal 
masalahnya. 

X 
 
 
 
 
 
 
 

E 

Pandangan teman 
subyek mengenai 
diri subyek 
 
 
 
 
 
 
Subyek 
merupakan orang 
yang tertutup, 
terlihat dari 
jarangnya subyek 
bercerita 
mengenai 
masalah 
pribadinya pada 
orang lain, sesuai 
dengan yang 
dikatakan subyek 
bahwa ia harus 
berhati-hati 
dengan orang. 

2. Tentang 
keluarganya, 

Bapaknya kan 
sudah lama 

X 
 

Ayah subyek 
sempat 
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apa yang 
kamu ketahui? 
Misalnya 
hubungan K 
dengan adik 
atau orang 
tuanya? 

tinggalin mereka, 
dari umur 4 tahun K 
ditinggal sama 
Bapaknya. Baru 
ketemu Desember 
kemarin di Jakarta 
langsung mereka 
pergi ke Sorong. 
Mungkin karna liat 
anak-anak sudah 
pada besar jadi 
sekarang kembali 
lagi, Mamanya 
sama Bapaknya 
tinggal di Bogor. 
Disini dia tinggal 
sama Eyang sama 
adiknya. Dengan 
keluarga K tu 
sayang sekali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

meninggalkan 
keluarganya, hal 
ini tak disebut 
oleh subyek sama 
sekali saat 
wawancara antara 
subyek dan 
peneliti 
berlangsung. 
 
 
 
Saat ini subyek 
hanya tinggal 
dengan nenek dan 
adiknya, sedang 
Mamanya sudah 
tinggal dengan 
Papa subyek. 

3. Dia kan anak 
campuran. 
Menurut kamu 
hubungannya 
dengan teman-
teman dari 
Papua dan 
Jawa gimana? 

Baik, baik semua. 
Dulu awalnya dia 
benci dengan orang 
Papua karna 
Bapaknya yang 
udah ninggalin dia, 
dia pikir semua 
orang Papua sama 
seperti Bapaknya, 
kebiasaan orang 
Papua yang suka 
minum juga to. 
Dulu waktu K 
masih kecil, kalo 
ketemu dengan 
orang Papua, dia tu 
pasti lari terus 
ngumpet, dia takut. 
Sekarang masih 
benci.  
Sekarang dia sudah 
mulai buka diri. 

 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
Rasa benci pada 
orang Papua yang 
muncul karena 
anggapan bahwa 
perilaku orang 
Papua sama 
dengan Ayah 
subyek. Sehingga 
timbul rasa takut 
pada orang 
Papua. 
 
 
 
 
 
Subyek sudah 
mulai membuka 
diri untuk 
mengenal orang 
Papua serta adat 
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Dulu dia pengen 
kenal aku karna 
rambutku yang 
gimbal ini, dia 
bilang rambutku 
unik, padahal sama 
dengan rambutnya 
juga kribo. Terus 
aku kenal-kenalin 
dia sama teman-
teman Papua yang 
lain biar dia kenal, 
baru dia tau gak 
semua orang papua 
seperti itu. 

istiadatnya. 

4. Waktu kamu 
kenal dia, 
logatnya saat 
berbicara 
gimana? 

Dia pake bahasa 
Jawa. Baru aku 
bilang sama dia, dia 
harus belajar logat 
Papua. Terus dia 
mulai belajar tari-
tarian Papua, 
bahasa. Dia ikut aku 
karna aku ajarin dia 
logat Papua.  

  

5. Sekarang 
orang tuanya 
sudah 
kembali? 

Sudah sekarang 
mereka tinggal 
bareng di Bogor. 
Dulu kan K sering 
kirim surat dengan 
Bapaknya, surat 
terus jadi ya 
mungkin karna liat 
anak-anaknya sudah 
besar makanya 
Bapaknya kembali 
lagi 
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Keterangan : 

A : Konsep Kategorisasi    

B : Konsep Identitas   

C : Konsep Perbandingan Sosial  

E : Kepribadian 

D : Respon Lingkungan  

F : Afektif 

X : Lain-lain 
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