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1 P: Selamat siang L ... 

2 I: Selamat siang juga .. 

" P: Sudah siap ya wawancaranya ya? .) 

4 I: Ya silahkan ... 

5 P: aku tanya-tanya dulu nama lengkap kamu siapa? 

6 I: TLG 

7 P: tanggallahirmu? 

8 I: 3 oktober 1983 

9 P: kamu sekarang sek kuliah? 

10 I: masih .. 

11 P: kuliah ndek mana? 

12 I: di UPN 

13 P: o ... UPN itu ndek mana? 

14 I: rungkutindustri 

15 P: ngambiljurusan apa? 

16 I: ekonomi pembangunan 

17 P: ekonomi pembangunan itu diajari apa ya? 

18 I: ekonom ya .. calon ekonom 

19 P: o .. ya kaya ekonomi management biasa gitu? 

20 I: e .. teori-teori kebijakan ekonomi 

21 P: e .. kalo nama papamu sapa? 

22 I:VDG 

23 P: pekeijaanya? 

24 I: TNIAL 
TNIAL 

25 P: kalo mamamu? 

26 I: ibu rumah tangga 

[27 P: namae mamamu sapa? 

28 I: C S I 

29 P: ibu rumah tangga ya ... kalau alamat lengkapmu lin? Ibu rumah tangga 

30 I: pondok maritim lama 23A Surabaya 
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31 P: e .. gimana sih kedekatanmu dengan orangtua? 

32. 1: ya lumayan dekat khususnya dengan mama .. kalau 
Dekat marna, papa 

33 dengan papa nggak. .kurang, kurang de kat. kurang dekat. 

34 P: lebih dekat sama mama ya? 

35 1: lebih deket.sama mama Deketmama. 

36 P: lo kenapa kok lebih deketnya sama mama? 

37 1: soalnya mama kan sering ketemu dirumah kalo papa Mama sering ketemu, 

38 kan sibuk ketja .. jadi ya .. waktu ketemu itu .. sebentar 
papa sibuk keija. 

39 P: tapi tiap hari ketemu? 

40 1: ya tiap hari ketemu 

41 P: cuman .. kalau ketemu itu dari jam berapa sampai jam 

42 berapa sih? 

43 1: malamjam 9 ya .. sampai pagi .. ya sekitar jam 7 

44 P: gitu biasanya kalau ketemu ya sering cerita-cerita atau 

45 curhat..ya atau bicara-bicara biasa gitu? 

46 1: ya untuk ... mulai akhir-akhir ini ya sering cerita-cerita AkhiT-rudrirllrisering 
cerita. 

47 soal apa seng tak alami masalah-masalah kuliah atau 

48 sama dengen temen-temenku ... masalah-masalah sama 

49 temen 

50 P: berarti sebelumnya ndak? 

51 1: ndak sebelumnya .. kurang .. kurang komunikasi Sebelumnya kurang 
komunikasi. 

52 P: kurang komunikasi ... lo itu apa namanya .. kalau sama 

53 mama dari dulu? 

54 1: dari dulu deket..ya .. 

55 P: karena mama sering di rumah gitu ya? 

56 1: sering di rumah . .jadi .. saya kalau mau cerita- Sering curhat ke 
mama. 

57- cerita .. curhat-curhat..ya semuanya ke mama .. 

58 P: kalau .. pernah bertengkar nggak..atau berselisih sama 

59 orangtua? 

60 1: ya pernah dengan mama .. dengan papa .. paling ya hal-
Pernah dengan mama 
dan papa. 

61 hal sepele 
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62 P: hal-hal sepele .. hal-hal yang kaya gimana? 

63 1: ya paling nggak ... masalah mengatur rumah .. atau yang 
masalah mengatur 
rumah. 

64 berhubungan dengan adik..adik saya .. nggak terlalu 
Nggak terlalu sering. 

65 senng 

66 P: nggak terlalu sering .. trus biasanya .. e .. gimana cara 

67 nyelesain masalahnya .. kalau bertengkar gitu? 

I diambil jalan tengah 68 1: ya diambil jalan tengahnya .. ya nggak membela aku 
yang terbaik. 

69 atau membela orangtua .. tapi ya j alan tengah yang 

70. terbaik 

71 P: maksudnya diomongin gitu .. kalau ada masa1ah 

72 langsung diomongin 

73 1: ya langsung didiskusikan langsung 
didiskusikan 

74 P: oo .. oya aktifitasmu sehari-hari ngapain aja? 

75 I: ya kuliah .. ya kaya aktifitas di gereja .. 
kuliah, aktifitas di 

76 P: kamu ikut gereja .. apa? gereja. 

77 1: di mudika .. sama PD,persekutuan doa, sama di KTM .. Mudika, PD, KTM 

78 P: waduh banyak .. banyak kegiatan doa ini ya .. aktif 

79 ya .. kalau di kegiatan doa ini aktif? 

80 I: ya di PD sama di mudika .. kalau di KTM kan cuma KTMseminggu 

81 seminggu sekali sekali. 

82 P: biasanya acaranya kalau mudika, KTM itu setiap hari 

83 atau gimana .. ada jadwal-jadwal tertentu? 

84 1: ndak setiap hari .. kalau di PD kan setiap PD setiap senin, 

85 senin .. mudika . .latihan mudika setiap jumat..itupun kalau 
rnudika setiap jurnat. 

86 ada pelayanan aja ada latihan .. nggak pelayanan nggak 

87 latihan. Terus kalau di KTM ya setiap minggu 

88 P: setiap minggu .. berarti itu aktifitasmu selain kuliah ya 

89 itu aja? 

90 I: ya kadang main sama temen-temen .. jalan ... jalan Main & jalan-jalan 
sama temen-temen. 

91 bareng .. kadang ya pergi kerumah temen 

92 P: kalau di kampus kamu ikut organisasi nggak? 
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93 I: nggak ikut 

94 P: jadi di kampus ya cuman kuliah aja? 

95 1: cuman kuliah aja .. Kulia.'J. aja. 

96 P: ikut apa .. yang kaya ikut kegiatan KTM..PD . .itu sudah 

97 lama? 

98 I: PD sudah tujuh tahun .. kalau KTM 1 tahun lebih 4 

99 bulanapa .. 

100 P: aktif..maksudnya sering .. sering ada acara? 

101 1: ya kalau di PD aktif .. AktifdiPD. 

102 P: di bagian apa .. kalau di PD kamu bagian apa? 

103 I: jadi sekretaris .. 

104 P: sekretaris .. ooo . .lo kalau sekretaris ketjanya apa? 

105 I: (tertawa) ... mengedarkan undangan .. trus ya kalau ada 

106 rapat-rapat gitu 

107 P: aktifya berarti ya .. berarti ya banyak kegiatan 

108 ya ... kegiatan doa. Kalau misalnya ada waktu luang, 

109 selain ikut kegiatan-kegiatan itu biasanya ngapain aja? 

110 1: kalau ada waktu luang ya buat istirahat..tidur .. ya Waktu luang buat 
istirahat. 

111 nonton TV .. 

112 P: lo kamu kalau dirumah itu .. e .. ya biasa .. apa 

113 mengetjakan peketjaan rumah sendiri atau ada pembantu 

114 biasanya? 

115 I: mengetjakan peketjaan rumah sendiri .. nggak ada 
mengeijakan 

116 pembantu .. ya aku sama mama pekeijaan rumah 
sendiri 

117 P:o .. kamu sama mama .. berarti bagi tugas .. gimana bagi 

118 tugasnya? 

119 I: ya bagi tugas .. paling mama cuma masak aja .. kalau 

120 bersih-bersih rumah, cuci pakaian, setrika itu aku .. 
Bagi tugas. 

121 P: lo kamu kan kuliah .. gimana bagi waktunya? 

122 I: bisa .. ya bangun pagi bersih-bersih rumah .. trus kalau pagi bersih-bersih 

123 waktu 1ibur ya cuci baju, setrika .. rumah libur, cuci baju, 
setrika. 
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124 P: lo kamu berapa bersaudara? 

125 1: dua 

126 P: laki atau perempuan? 

127 1: adik perempuan 

128 P: o ... adikmu perempuan.ndak ikut bantu-bantu? 

129 1: ndak dia cuma sekolah aja .. 

130 P: sekolah dimana? 

131 1: tapi sekarang sudah lulus 

132 P: sekolah dimana? 

133 I: ya .. sudah lulus SW ... 

134 P: o .. kerja berarti sekarang? 

135 1: di TNI AL juga .. 

136 P: o .. TNI AL .. berarti satu rumahjuga? 

137 1: ndak..ndak satu rumah .. adik di asrama .. asramanya itu 
Adik di asrama. 

138 di semolowaru. 

139 P: lo berarti mulai kapan ndak tinggal bareng adik ini? 

140 1: mulai 2005 

141 P:o .. berarti ndak pemah ketemu .. jarang ketemu sama 

142 adik ini? 

143 I: ketemu .. seminggu sekali paling nggak Seminggu sekali 

144 P: hari apa aja ketemunya? 
bertemu. 

145 1: kalau nggak sabtu ya minggu .. 

146 P: o .. berarti dia baru bisa pulang kalau nggak sabtu atau 

147 minggu? 

148 1: ya sabtu apa minggu .. 

149 P: berarti .. kalau hubunganmu sama adik itu gimana? 
Baik, cuman nggak 

150 I: ya baik sih baik..cuman nggak terlalu dekat terlalu dekat 

151 sekali .. kalau ada masalah .. curhat-curhat apa cerita itu 

152 nggak..(tertawa) 

153 P: dari dulu seperti itu atau .. ? 

154 1: ya dari dulu seperti itu .. 
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155 P: lo kenapa .. kok..rnaksudnya biasanya saudara kan ya 

156 deket gitu? 

157 I: ya rnungkin adik kurang dewasa kali (tertawa) .. Adik kurang dewasa. 

158 P: kenapa .. maksudnya kurang dewasanya itu? 

159 1: ya kalau rnasa1ah-masalah yang sepele atau urn urn-

160 urn urn gitu ya nggak apa-apa cerita-cerita sarna adik. 

161 Tapi kalau masalah yang agak rurnit..berat itu ndak Masalah berat ndak 
cerita sama adik. 

162 cerita-cerita sama adik ... 

163 P: oya kalau kamu .. aktifitas bersama ternan-ternan itu 

164 girnana .. ngapain aja? 

165 I: ya kalau di karnpus ya .. buat tugas .. ke perpus, ke 
Di kampus buat 
tugas, waktu luang 

166 wamet, internet. Kalau ada waktu luang ya jalan-
jalan-jalan. 

167 jalan .. nonton konser .. (tertawa) 

168 P: konser musik? 

169 I: ya .. konser rnusik 

170 P: suka nonton ya .. 

171 1: suka ... (tertawa) 

172 P: hobbymu apa sih? 

173 I: hobby ya .. setiap hari ya cuman kuliah itu .. o aku suka Suka bikin k:liping. 

174 bikin kliping 

175 P: bikin kliping? 
kliping kesehatan 

176 I: kliping kesehatan dari koran-koran, pokoknya dari koran-koran 

177 berhubungan dengan kesehatan 

178 P: lo kenapa kok sukanya bikin kliping kesehatan? 
tertarik untuk 

179 I: ya tertarik..tertarik..untuk pengetahuan aja sih .. pengetahuan. 

180 P: biasanya kesehatan yang seperti gimana .. yang karnu 

181 buat kiping itu? 

182 I: ya kesehatan fisik.. ya kesehatan j asrnani ya kesehatan 
Kesehatan fisik, 
jasmani & rohani. 

183 rohani ya .. 

184 P:karnu nyarinya dari koran aja gitu atau dari beli buku 

185 juga? 
Mencari kliping dari 



LAMP IRAN 172 

186 1: dari koran kadangjuga dari majalah .. koran dl'.ll majalah. 

187 P: trus dikumpulin dijadiin kliping gitu 

188 I:ya dijadiin kliping .. 

189 P: selain itu hobbynya apa lagi? 

190 1: ya itu ndak suka nganggur .. jadi kalau misalnya Ndak suka nganggur, 
rnesti keluar rumah. 

191 nganggur ya mesti keluar rumah .. kerumah 

192 temen .. (tertawa) 

193 P: sering banget keluar bareng temen atau keluar 

194 kerumah temen? 

195 1: ya lumayan sering .. 

196 P:biasanya sama temen-temen yang mana? 

197 1: tern en kampus .. 

198 P: dari semua temen-temen itu .. ada temen dari kampus, 

199 ternan dari PD, dari gereja .. ? 

200 1: ya lebih seringnya dengan temen-teman kampus ya, 
Lebih sering dengan 
ternan-ternan 

201 kadang-kadang aja sama temen-temen gereja 
kampus. 

202 P: apa lebih deket dengan temen kampus atau .. ? 

203 1: 1ebih deket dengan temen kampus karena setiap hari 
Lebih deket ternan 
kampus. 

204 ketemukan. 

205 P: kalau dengan yang lain? 

206 I: ya biasa aja ... 

207 P: ka1au menurut kamu ya, selain ternan dekatmu siapa 

208 saja orang yang penting dalam hidup kamu? 

209 1: ya orangtua, saudara, adik, ya saudara-saudara .. tante-

210 tante,om .. 

211 P: tapi yang menurut kamu yang paling berpengaruh 

212 sama paling penting buat kamu? 

213 I:o .. nggak ada 

214 P: lo kok nggak ada? 
Ternen karnpus, 

215 I: ya temen-temen itu .. temen-temen kampus, temen- sahabat. 

216 temenjalan, sahabat.. 
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217 P: punya alasan nggak..maksudnya tadi kan kamu bilang 

218 kalau orang-orang yang berpengaruh ke kamu itu kaya 

219 orangtua, saudara, adik itu kenapa? 

220 I: ya kalau orangtua kan merekayang menemani dan 
Orang tua menemani, 
mendukung. 

221 mendukung saya ya .. dalam kegiatan apapun itu mereka 
Selalu butuh temen 

222 mendukung .. terus kalau temen-temen itu .. kita kan selalu untuk jalan. 

223 butuh ternan ya .. selau untuk kemana-mana .. temenjalan 

224 itu ya butuh .. 

225 P: oya kalau kamu kan pasti pemah menghadapi masalah 

226 kan? 

227 I: oya .. 

228 P: gimana cara kamu menghadapi masalah? 

229 I: ya .. pertama sih langsung curhat ya . .itu tak tak tulis di Langsung curhat, 

230 kertas atau paling sms di HP trus tak save di outboknya, 
tulis di kertas/HP, 
doa, emosi sudah 

231 trus dari kertas itu tak bacano maksude tak bawa dalam 
berubah besok. 

232 doa .. tak baca .. ya paling untuk sesaat aja .. paling untuk 

233 besoknya .. ya perasaanku ... ya masalahku ya sudah 

234 berubah .. emosiku ya sudah berubah. Ya sudah setelah itu 

235 kertasnya ya saya buang .. yang di HP itu ya saya hapus ... 

236 P: kenapa kamu kok milih cara itu untuk menghadapi 

237 masalah itu? 

238 I: ya saya rasa itu cara yang paling cepat..kalau mau 

239 nunggu ngomong ke mama .. ya mungkin waktu nggak Kalau nggak ada 

240 sempet atau nggak ada waktu ngomong kan yang paling waktu ngomong, 
paling cepet ya nulls. 

241 cepet ya nulis ... 

242 P: tapi habis menulis gitu gimana perasaan kamu? 

243 I: !ega .. 

244 P: sebenarnya kamu lebih seneng .. kalau ada masalah itu 

245 curhat langsung atau kaya nulis gitu? 

246 I: pertama kali lebih seneng menulis langsung .. baru 
Pertama lebih seneng 
nulis. 

247 kalau masalahnya bel urn selesai ya saya curhatkan .. 
Kalau masalahnya 
belum selasai ya 
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248 P: itu untuk masalah apa saja yang biasanya kaya gitu? curhat. 

249 1: ya mungkin kuliah .. sulitnya tugas-tugas kuliah ya 

250 mungkin masalah sama temen agak kres .. ada masalah I Masalah sama temen. 

251 sama temen.. 

252 P: jadi caranya ya ditulis gitu ya .. tapi kamu ada 

253 kemungkinan nggak kamu curhat ke orang lain kalau ada 

254 masalah itu? 
Mungkin sahabat, 

255 1: ya ada kemungkinan ... kaya ke sahabat atau ke orang temen gereja. 

256 lain .. temen gereja biasanya ... 

257 P: itu apakah semua masalah .. atau hanya masalah 

258 tertentu? Masalah tertentu. 

259 1: ndak .... masalah tertentu aja. Kalau untuk sahabat 

260 say a mungkin untuk masalah ini .. mungkin untuk tern en Saya sesuaikan. 

261 gereja masalah yang lain lagi..ya saya sesuaikan .. 

262 P: kenapa kok kaya gitu? 

263 I: ya saya sesuaikan .. ndak semuanya tak buka ke Ndak semunya tak 

264 sahabatku dan ndak semuanya tak buka ke orangtuaku 
buka. 
Tak pilah-pilah. 

265 atau temen gerejaku .. tak pilah-pilah .. 

266 P: kenapa kok kamu sesuaikan? 

267 1: ya saya sesuaikan dengan pribadinya mereka .. apakah 

268 mereka .. kira-kira bisa nggak nyimpen rahasiaku .. kalau Masalah ringan tak 

269 masalah-masalah yang ringan aja nggak apa-apalah tak 
buka ke temenku. 
Masalah privasi 

270 buka ke temenku ... tapi kalau masalah yang privasi 
banget nggak. 

271 banget..nggak .. 

272 P: kalau biasanya buat masalah privasi itu kamu 

273 lebih . .lebih gimana caranya? Masalah privasi lebih 
kemama. 

274 I: kalau masalah privasi itu aku lebih ke orangtua aja .. ke 

275 mama .. soalnya kan ya .. orang yang paling ngertiin saya .. 

276 P: buat kamu berarti mama itu yang paling bisa 

277 dipercaya ya? 

278 I:ya .. 
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279 P: berarti hubunganmu sama mama ini deket ya? 

280 1: ya deket.. 

281 P: dari dulu sudah sering curhat? 

282 1: ya dari dulu sering . .lumayan sering .. 

283 P: e .. kalau menurut kamu ini ya .. kamu ini orang yang 

284 terbuka atau tertutup kalau menghadapi masalah? Orang yang terbuka, 

285 1: saya orang yang terbuka .. soalnya saya nggak suka nggak suka nyimpen 
masalah, langsung 

286 nyimpen masalah .. biasanya ya langsung tak curhatin ke curhat. 

287 mama atau ke orang lain .. 

288 P: kenapa? 
Ingin berbagi. 

289 1: ya .. aku ingin berbagi .. aku nggak pingin menghadapi Minta pendapat dari 
mereka. 

290 ini sendirian ... yang terpenting itu aku minta pendapat 

291 dari mereka ... 

292 P: ya sekarang aku tanya-tanya ya .. kan aku tahu dulu 

293 kamu itu pernah mau diaborsi oleh mama kamu waktu 

294 dalam kandungan .. kamu itu tahunya kapan? Tahunya dari 

295 I: tahunya waktu masih .. kalau dari pengakuan mamaku 
pengakuan mamaku 
waktu remaja. 

296 tahunya sudah dari remaja tahunya. Tapi kalau sekedar Kalau sekedar tahu, 
dari kecil, dari 

297 tahu apa gitu .. itu dari kecil..dari nenekku nenekku. 

298 P: kamu tahunya waktu remaja? 

299 1: iya waktu remaja . .iya itu denger dari mamaku sendiri Waktu remaja denger 
dari mamaku sendiri. 

300 P: kalau waktu kecil itu tahunya dari siapa? 

301 1: dari nenek 

302 P: dari nenek? 

303 1: iya ... 

304 P: waktu itu gimana nenek..cara memberitahukannya ke 

305 kamu? ~-

306 1: ya mungkin waktu itu nenek lagi ndak enak hati atau Nenek lagi marah 
samamama, 

307 lagi marah sama mama apa ... trus apa .. kejelekannya kejelekannya 
dibongkar ke aku. 

308 mama itu dibongkar ke aku 

309 P: seperti itu sering .. maksudnya kaya nenek bilang ke 
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310 kamu seperti itu ... kamu mau diaborsi ... itu sering .. ? 

311 I: ya kalau nenek lagi mara.lt-marahnya itu ya .. ya N enek lagi rnarah 
312 termasukjarang sih .. nggak seberapa sering Nggak seberapa 

sering. 
313 P: gimana cara nenek ngasih taunya ke kamu .. kamu 

314 inget nggak? 

315 I: inget..ya langsung ngomong aja . .langsung Langsung ngornong 
dengan rnarah. 

316 ngomong .. nggak pake .. ya dengan marah gitu. Soalnya 

317 maksudnya nenek itu kayaknya takut kehilangan Takut kehilangan. 

318 aku .. aku dulu kan diasuh sama dia. Diasuh sarna dia. 

319 P: maksudnya takut kehilangan kamu? 

320 I: ya soalnya itu aku itu cucu yang paling disayang . .jadi Cucu paling 
disayang. 

321 kan sejak kecil aku diasuh sama nenek.sering ya nenek Diasuh nenek. 

322 ngomongin kejelekannya mama itu sering .... Ya nggak 
Ngornongin 
kejelekan marna. 

323 hanya masalah dulu aku mau diaborsi aja, masalah 

324 lainnya pun juga sering .. gitu lo. 

325 P: kamu diasuh nenek itu mulai kapan jadi? 

326 I: ya dari bayi Dari bayi. 

327 P: dari bayi? 

328 I: iya dari lahir, cuman dulu kan tinggal serumah, mama Dulu tinggal serumah 

329 sama nenek kan tinggal serumah terns mama kan pindah, Marna pindah. 

330 kontrak rumah sendiri. Trus nenekjuga pindah ke Nenek pindah. 

331 perumahan lain, ya trus itu saya dibawa .. diminta Saya dibawa, wminta 

332 P: e .. bemrti waktu nenekmu pindah itu kamu 

333 diminta .. diminta ikut? 

334 I: ya dibawa nenek Dibawa nenek 

335 P: jadi orangtuamu memberikan gitu? 

336 I: ya mereka memberikan aja .. mereka ndak bisa .. nolak 
Mernberikan, ndak 

337 ya .. ndak bisa mempertahankan saya itu ndak bisa .. ya bisa nolak/rnernper-
Tahankan. 

338 gitu 

339 P: menurut kamu .. e .. apa ya .. kok orangtuamu ... kan 

340 waktu itu kamujuga masih bayi gitu .. trus kok bisa 
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341 diberikan ke nenek. .kan mungkin ya mereka masih bisa 

342 menjaga kamu .. ? 

343 I: iya sih .. cuman ya waktu itu sudah ada adik..sudah ada Sudah ada adik. 

345 adik ... tapi ya nggak tau .. nggak tau juga sih a1asane Nggak tahu alasane. 

346 ya .. (tertawa). ya,sepertinya mama papa sih 

347 bilangnya ... papa bilang ke saya .. ya waktu itu papa ngga Papa tidak bisa 

348 bisa berbuat apa-apa gitu kalau sudah diminta orangtua, berbuat apa-apa. 

349 sama nenek itu ngga bisa berbuat apa-apa. Soalnya 

350 kakek sama nenekku itu terlalu sayang sama aku. Nenek terlalu sayang 

351 Sedangkan mama sama papa kan masih punya adik, Mama sarna papa 

352 masih puny a ada anak yang lain .. 
masih punya adik. 

353 P: lo berarti jarak antara adik kamu sama kamu itu ... ? 

354 I: tiga tahun .. 

355 P: Jo kamu diasuh oleh nenek itu .. waktu kamu diminta 

356 sama nenek itu waktu kamu umur berapa? 

357 I: ya tiga tahunan .. ya setelah adik Iahir..ya tiga tahunan Tiga tahun setelah 
adik lahir. 

358 P: o .. berarti kamu diasuh oleh nenek itu baru waktu 

359 umur tiga tahun itu . .ikut nenek itu? 

360 I: ya .. 

361 P: berarti sebelumnya ... ? 

362 I: sebelumnya kan kumpul sama orangtua .. tinggal satu Tinggal satu rumah. 

363 rumah 

364 P:o .. baru nenek pindah itu .. ? 

365 I: baru nenek pindah itu aku dibawa ... Nenek pindah. 
Dibawa. 

366 P: berarti waktu itu..apa .. biasanya orangtua kan berat 

367 melepas anak .. tinggalnyajauh sama nenek? 

368 :--I: ndak .. waruya .. daerah warn sih .. nggakjauh .. Nggakjauh. 

369 P: ya kan biasanya orangtua itu berat gitu .. kamu itu .. kok 

370 maksudnya orangtua kamu itu e .. apa .. bisa .. kok 

371 membolehkan .. maksudnya kamu dibawa sama nenek 

372 kamu gitu? 
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373 1: ya. itu sihjujur aku belum tahu .. (tertawa) kenapa Aku belum tabu 

374 mereka kok membolehkan, mengijinkan nenekku ngasuh 
alasan pastinya 

376 aku itu, aku bel urn tahu alasan pastinya ... 

377 P: waktu kecil itu gimana .. kan dari biasa dengan 

378 orangtua, dengan nenek gitu .. ? 

379 I: o .. ndak.. aku .. aku lebih sadar ... apa ya .. seingatku itu 

380 aku lebih deket sama kakek nenekku emang dari 
Lebih deket sama 

381 kecil..dari bayi .. kakek nenekku dari 
kecil. 

382 P: kok..kok gitu .. mungkin karena kamu .. dari kecillebih 

383 sering diasuh nenek kamu? 

384 I: ya .. soalnya kan papa TNI AL ya .. marinir..jelasnya 

385 kan marinir..kan sering tugas-tugas dinas ke luar kota, 

386 luar pulau bahkan. Ya papa itu sering ke luar kota, luar Papa sering luar 

pulau, jadi kan aku jarang ketemu ama papa waktu masih 
kota. 

387 Jarang ketemu papa. 

388 kecil. Ya setauku sih .. waktu itu sih .. ya kakekku itu tak 

389 kira ya papaku itu. Soalnya waktu itu emang yang ada di 

390 rumah kan kakekku, yang momong aku, Kakekku momong 
aku. 

391 yang ngemong aku itu kan ya kakekku, yang ngerawat 

392 aku, ngasuh itu ya kakekku semua. Ya menurutku ya 

393 kakekku itu papaku, solanya kan papaku sering pergi. Kakekku itu papaku. 

394 P: tapi .. tapi kamu tetep tahu kan kalo itu papa kamu? 

395 I: iya .. tahu 

396 P: cuman kamu itu nganggepnya itu .. karena dia sering 

397 ada di rumah, ketemu gitu? 

398 I: iya .. 

399 P: oya, tadi kan kamu bilang kalau kamu pertama kali 

400 waktu mau diaborsi itu waktu kamu kecil kan ya, kira-

401 kira itu waktu kamu umur berapa? 

402 I: SD .. SD kelas 2 ... atau nggak .. ya SD kelas 2 kok, SD kelas 2 

403 sekitar delapan ya .. umur delapan .. Umur delapan. 

404 P: berarti waktu kamu sudah tinggal dengan nenek ya? 
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405 I: sudah tinggal dengan nenek, itu .. ya sudah tinggal di Sudah tinggal dengan 
nenek. 

406 perumahan yang baru itu .. 

407 P: lo waktu kamu tahu itu kan masih kecil ya, berapa kali 

408 kamu tahu, yang kamu inget..yang bilang ke kamu 

409 itu? 

410 I: ya nggak banyak sih, banya beberapa kali .. nggak Beberapa kali nggak 

411 sampek sepulub kali .. nggak sampek (tertawa}.. 
sampek sepuluh kali. 

412 P: itu .. anu cara memberitahukannya kamu gimana .. 

413 ngomongnya dengan gimana .. dengan marab .. atau 

414 dengan bercanda ... atau dengan serius ... atau gimana .. ? 

415 I: o .. dengan .. dengan marah .. waktu itu nenek lagi marah Dengan marah. 

416 sama mama, karena masalah apa aku nggak tabu ya .... 

417 pokoknya lagi marah trus .. dibongkar gitu lo Dibongkar 

418 kejelekannya, tapi nenekku ngomong itu ndak sengaja 
kejelakannya. 

419 gitu lo, maksudnya ndak sengaja mau ngasib tau ke aku 

420 itu ndak, ya dia asal ngomong aja, langsung nyeplos. 

421 Kan ada aku ya denger, trus aku itu inget sampek Denger 
Inget sampek 

422 sekarang .. (intonasi suara lebib pelan dari sebelumnya) sekarang. 

423 P: berarti waktu bilang itu ada mama kamu atau .. ? 

424 I: ndak ada .. , jelas ndak ada ... 

425 P: o .. perasaan kamu waktu kecil gitu .. kan kamu bilang 

426 kalau kamu inget sampai sekarang .. berarti waktu kamu 

427 kecil itu gimana waktu tabu itu? 

428 1: ya biasa aja .. waktu itu kan aku ya nggak tahu apa itu Biasa aja 
Waktu itu nggak tahu 

429 diaborsi,apa-apa itu kan .. nggak tahu .. l!horsi. 

430 P:iya .. e .. kamu tahu nggak .. alasannya dulu orangtua 

431 kamu mau mengaborsi kamu, kamu tahu nggak 

432 alasannya? 

433 1: iya tahu .. 

434 P: bisa diceritain .. ? 

435 1: ya .. kan dulu mama .. mama sama papa kan sudah nikab 
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436 gereja .. sudah nikah gereja, cuman belum peresmian Sudah nikah gereja. 

437 resepsi pemikahan yang rame-rame itu di kampung 

438 belum, belum resepsi ... masih menikah gereja. Ya itu 

439 habis nikah gereja kan hantil ya .. hamil..trus papa kan Hamil 

440 tugas luar pulau, trus papa tinggal ke luar pulau, ke Papa ke luar pulau 
Malu di kampung. 

441 timor-timor ... ya mama kan tinggal di rumah ya .. sudah Ingin mengaborsi. 

442 hamil, bel urn resepsi pernikahan .. di kampung kan malu, 

443 kan nggak enak .. ya itu ada keinginan untuk 

444 mengaborsi .. (intonasi suara pelan) 

445 P: di kampung mana .. ? 

446 I: di waru ... 

447 P: o .. di waru . .lo menikahnya itu di gereja .. ? 

448 I: di gereja Jemur .. 

449 P: o .. ya di Surabaya sini ya .. ? 

450 I: iya .. di Surabaya ... 

451 P: berarti karena .. apa sudah hamil... padahal ya sudah 

452 menikah itu ya, tapi bel urn resepsi peresmiannya ya .. ? 

453 1: iya ... bel urn resepsinya 
Belum resepsi. 

454 P: kamu tabu alasan ini dari siapa? 

455 1: nenek.. Nenek 

456 P: dari nenek..itu tahunya waktu kamu .. ? 

457 1: masih kecil. .. Masih kecil. 

458 P: kira-kira umur berapa kamu inget? 

459 1: ya SD itu ... 

460 P: itu kamu sudah diceritai gitu? 

461 I: ya pokoknya nenek saya asal ngomong aja .... asal 

462 ngomong, tapi kan aku juga denger. Ya terekam di 
Denger. 

463 memon ... Terekam di memori. 

464 P: biasanya kalau anak kecil itu kan mungkin .. cuma 

465 sepintas lewat gitu, tapi kalau kamu bener-

466 bener..maksudnya masih teringet-inget, bener-
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467 bener inget dengan kata-kata itu sampe sekarang? 

468 I: ya masih inget betul, masih inget bener. Sampai yang Masih inget. 
469 kecil..masih umur berapa tahun itu aja masih inget 

470 P: apa kamu memang gampang mengingat gitu atau 

471 karena .. apa ya .. masalah ini menyangkut orangtua karnu 

472 atau penting buat kamu, jadi kamu mulai dari kecilpun 

473 kamu inget sampe sekarang tentang omongan nenek itu? 

474 I: o .. nggak banyak hal yang masih tak inget..nggak Banyak hal inget 

475 hanya itu .. tentang masa kecilku .. tentang masa kecil. 

476 P: kalau menurut kamu itu ya ... apa sih pengaruh atau 

477 dampaknya yang kamu rasain waktu kamu tahu kalau 

478 dulu itu kamu mau diaborsi? 

479 I: ya aku sadarnya sih atau paham akan hal itu Sadar setelah lulus 

480 waktu .. SMA, pokoknya setelah lulus SMA. Tapi SMA. 

481 sebelumnya itu .. waktu SMP dan SMA itu biasa saja. Sebelumnya biasa 
saja. 

482 Aku nggak pernah mengingat-ingat hal itu lagi, sudah Nggak pernah 

483 nggak pemah. Cuman aku baru sadamya, aku merasa 
mengingat lagi. 
Merasa ditolak. 

484 ditolak itu ya setelah lulus SMA .. 

485 P: oya tadi kan kamu bilang itu kalau kamu diberitahu 

486 mama kamu waktu SMP . .itu gimana cara 

487 memberitahukannya, bisa diceritain? 

488 I: ya .. awalnya kan aku habis operasi .. waktu kelas 2 SMP 

489 itu kan aku sakit kepala, sakit kepala .. pusing-pusing Sakit kepala 

490 sampai sembilan bulan lamanya, sudah ke dokter mana 
sembilan bulan. 

491 aja, rumah sakit mana aja, sudah banyak minum obat 

492 tapi nggak sembuh-sembuh. Trus akhimya aku kan 

493 dibawa ke Tum pang ya .. ke rohani, 
Dibawa ke Tumpang, 

494 rokhaniwan .. pertapaan Kannel, trus disitu aku didoakan ke rohaniwan. 

495 sama suster-suster. Trus ya disitu dicari akar 

496 permasalahannya, kenapa kok aku sakit kepala lama 

497 nggak sembuh-sembuh.trus suster bilang mungkin Luka-luka batin. 
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498 karena luka-luka batin, trus mama disuruh introspeksi Disuruh introspeksi. 

499 gitu lo ... introspeksi diri sama suster. Kira-kira luka batin 

500 apa .. yang disebabkan .. yang saya alami ini. Trus ya 

501 mama teringet, oya kalau mama mau mengaborsi aku, 
Mama kasih 

502 trus mama kasih pengakuan ke aku .. tujuannya supaya pengakuan ke aku. 

503 aku mendoakan, supaya aku bisa ngampuni 

504 mamaku .. aku bel urn sadar banget sih, tapi ya tak doakan Belum sadar banget. 

505 saja, maksudnya apa aku juga nggak tahu .. pokoknya tak 

506 doakan .. 

507 P: tapi waktu kamu tahunya pada saat itu .. waktu mau 

508 didoakan .. jadi yang tahu itu suster..? 

509 I: ya suster tahu .. 

510 P: berarti yang tahu suster, kamu, sama orangtua 

511 kamu .. ? 

512 I: iya .. 

513 P: lo gimana setelah orangtua kamu cerita .. atau selama 

514 cerita waktu itu kamu gimana ... kaget atau 

515 gimana ... perasaan kamu waktu itu .. ? 

516 1: oya .. perasaan waktu itu ya sempet kaget ya 
Sempet kaget. 

517 maksudnya sempat kaget..kok sampai kaya 

518 gitu .... apalagi kaya model ngaborsinya itu kan kaya 

519 minum-rninum jamu, minum-minum ramuan apa gitu .. ya 

520 sempet kaget juga tapi cuma 

521 sebentar .. nggak .. ngefeknya itu nggak lama gitu .. bentar Nggak lama efeknya 

522 aja .. trus ya tak bawa dalam doa .. soalnya waktu itu kan 

523 aku lagi happy-happynya, seneng-senengnya kan .. baru 
Baru masuk katolik. 

524 ngimani Tuhan Yesus .. baru masuk katholik..jadi ya wis 

525 happy aja ... 

526 P: kamu tahu nggak..maksudnya kok .. alasannya 

527 orangtua kamu .. trus kebetulan kok bawanya ke 

528 Tum pang begitu ya .. ke tempat rokhaniwan sejak kamu 
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529 sakit itu .. ? 

530 J: ya soalnya dengan obat-obat dokter nggak sembuh, ya 
Nggak sembuh 

531 mungkin masalah psikisnya atau gimana ... makanya 
Masalah psikis. 

532 dibawa ke Tumpang ... 

533 P: kamu sakit apa waktu itu .. ? 

534 1: sakit kepala ... pusing .. Sakit kepala 

535 P: itu sudah berapa lama? 

536 1: sembilan bulan .. Sembilan buian. 

537 P: sakit kepala yang gimana, trus-trusan a tau ... ? 

538 1: terus-terusan. sakit sekali .. terus-terusan .. ya paling aku Sakit terus-terusan. 

539 nggak ngerasa sakitnya itu ya waktu aku tidur aja .. 

540 P: ya itu kamu sudah ke dokter gitu .. trus belum sembuh 

541 gitu .. ? 

542 1: iya bel urn sembuh .. sudah banyak ke dokter tapi bel urn Belum sembuh. 

543 sembuh .. (tertawa) .. 

544 P: trus akhimya dibawa ke Tumpang itu .. ? 

545 1: dibawa ke Tumpang .. 

546 P: dan dari situ juga akhimya kamu tahu kalau dulu 

547 orangtua kamu mau mengaborsi kamu .. ? 

548 1: iya .. 

549 P: lo setelah .. e .. kan kamu tadi bilang reaksi kamu kan 

550 kaget waktu denger itu ya .. kaget yang gimana kamu 

551 waktu itu .. ? 

552 I: juga .. nggak seberapa kaget ya.soalnya sebelumnya Nggak seberapa 
kaget. 

553 akujuga sudah denger dari nenekku .. (tertawa) jadi Sebelumnya sudah 

554 nggak seberapa kaget.. 
denger dari nenek. 

555 P: tapi setelah .. mama kamu memberi pengakuan ke ·-

556 kamu gitu .. trus gimana .. apa sakit kepalanya setelah 

557 didoakan ... ? 

558 I: setelah didoakan kan .. aku di Tum pang sepuluh hari 

559 ya .. didoakan setiap hari .. ya masih .. masih sakit 
Doa setiap hari. 
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560 kepala .. tapi setelah pulang dari Tumpang .. terus dengan 

561 ibadah-ibadah di gereja ya ... maksudnya sunguh-

562 sungguh mengimani seng tak imani ya . .lama kelamaan 

563 hilang sendiri penyakitnya .. 
Hilang sendiri 

564 P: oya kamu tabu nggak .. gimana caranya dulu orangtua penyakitnya. 
.. 

565 kamu mengaborsi kamu dulu? 

566 I: ya dengan minumjamu itu .. minumjamu, ramu-
Minum jamu, ramu-

567 ramuan gitu .. ramuan. 

568 P: hanya minumjamu-jamu aja .. ? 

569 1: mau dibawa ke dukun .. dukun aborsi ya .. tapi nggak Dukun abors~ nggak 
jadi 

570 jadi .. 

571 P: kamu tahu nggak .. maksudnya berapa bulan itu .. waktu 

572 kamu berapa bulan .. ? 

.573 1: o .. nggak tabu ... ya baru-baru .. baru-baru dua .. tiga 
Baru dua atau tiga 

574 bulanan ... bulanan. 

575 P: jadi caranya .. pertama caranya dengan min urn jamu itu 

576 atau .. ? 

577 1: pertamanya mau ke dukun..ke dukun aborsi.. trus Ke dukun aborsi. 

578 karena nggak boleh sama nenekku .... kan minta anter Nggak boleh sama 

579 nenekku .. tapi nenekku nggak mau .. jangan .. jangan .. nenek. 

580 dibawa ke dukun aborsi nanti membahayakan untuk 

581 keselamatan .. kesehatan mamaku sendiri .. ya itu akhirnya 

582 mama minum jamu altematifnya .. Alternatifuya minum 

583 P: kamu tabu semuanya .. tabu yang tentang caranya itu 
jamu. 

584 dari . ? s1apa ... 

585 1: dari nenek.. 

586 P: itu tahunya waktu kamu kecil itu? ·-

587 1: waktu kecil.. 

588 P: berarti kamu waktu masih kecil itu sudah diceritai 

589 banyak ya ... ? 

590 1: sudah diceritai banyak sekali .. 
Diceritai banvak. 
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591 P: la waktu orangtua kamu .. mama kamu .. setelah ngasih 

592 pengakuan itu .. sudah ndak cerita-cerita lagi? 

593 I: sudah ndak pemah cerita lagi .. ya cuma pertama sekali ndak pemah cerita 

594 itu tok.. 
lagi 

595 P: e .. kamu masih inget ndak .. gimana mama kamu w~u 

596 pertama kali ngasih tahu ke kamu itu 

597 gimana .. reaksinya .. perasaannya.? 

598 I: berat..berat mau ngasih pengakuan itu berat..tapi ya Berat ngasih 

599 mau gimana lagi .. soalnya anjuran .. saran dari 
pengakuan. 

600 suster .. dengan terpaksanya dia cerita ke aku ... Terpaksa cerita. 

601 P: apa kamu tahu dari ekspresinya atau orangtua kamu 

602 bilang .. ya pertamanya berat gitu .. ? 

603 1: aku tahunya dari ekspresi .. soalnya dari ekspresinya Dari ekspresi. 

604 ya .. dia ngomongnyajuga nggak lancar gitu .. (tertawa) 
Ngomongnya nggak 
Ian car. 

605 P: masalah tentang keputusan melakukan aborsi dulu 

606 itu .. siapa aja yang tahu .. waktu dulu orangtua 

607 kamu .. mama kamu memutuskan untuk mengaborsi itu .. ? 

608 I: semua keluargaku .. kakek-nenekku, tanteku, ya Semua keluargaku 

609 mungkin omku juga tahu .. kan dulu tinggal satu rumah .. 
tahu. 

610 P: o .. berarti dulu waktu mau mengaborsi itu tanya-tanya 

611 dulu .. minta pendapat atau langsung ke .. ? 

612 I: ya minta pendapat ke .. nenekku .. gimana .. cuman ya 
Minta pendapat 

613 nenekku kan ya pastilah cerita-cerita ke tanteku sama nenek. 

614 omku ... 

615 P: tapi..semuanya akhirnya ya menyetujui 

616 gitu .. maksudnya membolehkan gitu .. ? 

617 I: (berpikir sejenak) .. O .. ya ndak.. nenekku ndak Nenekndak 
mengizinkan 

618 mengijinkan yo .. ndak..ndak boleh .. tapi ya .. mamaku 

619 sendiri .. soalnya malu .. aib .. gitu kan .. soalnya orang-orang 
Malu, orang 

620 kampung juga nggak mahami ya .. apa itu nikah kampung nggak 
mahami. 

621 gereja .. apalagi waktu itu mamakujuga islam ... kan 
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622 langsung dibaptis .. masuk katolik.. 

623 P: berarti e .. alasan utamanya itu soalnya karena 

624 malu .. orang-orang sana mikimya belum 

625 peresmian .. belum nikah .. ? 

626 1: iya malu .. belum peresmian, belum nikah.. Malu, belum 
peresmian nikah. 

627 P: padahal kan .. maksudnya sudah berusaha 

628 menjelaskan .. sudah nikah gereja, sudah nikah sah, nggak 

629 berusaha menjelaskan gitu? 

630 1: o nggak .. sulit ya sama orang-orang kampung gitu 
Sulit sama orang-
orang kampung. 

631 sulit.. 

632 P: kalau kamu itu sampai sekarang masih terbayang 

633 nggak sih .. dengan kenyataan bahwa dulu itu kamu 

634 pemah mau diaborsi .. masih terbayang-bayang, terpikir-

635 pikir sampai sekarang gitu? 

636 I: oya masih .. ya masih sampek sekarang ... Masih sampek 

637 P: kan tadi kamu bilang baru mulai SMA ya kamu ... ? sekarang. 

638 I: ya sadarnya baru mulai SMA . .lulus SMA .. Sadarnya mulai lulus 
SMA. 

639 P: kamu ceritain gimana sih awalnya .. tadi kamu bilang 

640 waktu SMP itu masih .... ? 

641 1: biasa aja ... ya kenapa aku kok bisa sadar, paham betul 

642 itu awalnya itu mama ikut... ya semuanya ini dari 
Dari pengalaman 

643 pengalaman rohani kok ... penyembuhan luka batin di rohani. 

644 Tumpang juga ... ya terus mama pulang dari retret itu 

645 mama kan cerita ... penyembuhan luka batin itu apa yang 

646 didapat disana, hasil retret disana disampaiin ke aku ... 

647 diceritain aku gini-gini terus ya itu aku baca-baca 

648 bukunya, hasil retret itu apa ... terus itu tiba-tiba aku kok Tiba-tiba mulai 

649 mulai sadar ... mulai sadar ... ya ini aku ngerasa sadar. 

650 pengalaman rohani sih, disadarkan Tuhan ya aku sadar ... 

651 oh ya temyata ... langsung tiba-tiba aku inget. .. 

652 inget semuanya apa yang dilakukan mamaku waktu aku Inget semua yang 
dilakukan mamaku 
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653 dalarn kandungan, luka-luka batinku waktu rnasih kecil Luka batin waktu 
kecil. 

654 arna nenekku ... ya ama orang-orang yang ngasuh 

655 aku ... inget sernua gitu. Ya itu terus ... ya aku ini orang 

. 656 yang luka batinjuga ... 

657 P: rnaksudnya kamu ngerasa ditolaknya itu girnana ... _.ya 

658 karena kamu tau kamu dulu rnau diaborsi atau 

659 girnana ... ? 

660 I: ya nggak hanya itu ... nggak cukup itu. Ya selalu Selalu merasa 

rnerasa ditolak ... rnisalnya dalam pergaulan ternan-ternan 
ditolak. 

661 Dalam pergaulan 

662 apa itu ... rnerasa ditolak ... 
ternan-ternan. 

663 P: rnerasa ditolak ... rnaksudnya dalarn pergaulan itu 

664 girnana? 

665 I: ya apa ya ... ya pokoknya kayak ... kalo rnisalkan ada 

666 tern en sing baik sarna aku, sing terirna aku ... aku tu 

667 heran ... soale dalarn hatiku itu aku selalu rnerasakan Selalu merasakan 
penolakan. 

668 penolakan-penolakan gitu lo ... jadi kalo ada orang yang 

669 rnau nerirna aku ... aku itu heran banget ... bahkan aku Nerima aku heran 

670 sampek senengnya itu luar biasa gitu lo ... oh iya ya, aku 

671 diterirna ... padahal itu kan rnisalnya biasa saja ... 

672 rnungkin ya bagi orang sing nggak rnengalarni 

673 pengalaman kayak aku ... ah ya biasa saja sih, baik sama 

674 orang itu kanjuga biasa saja ... jadi rnungkin garnpang 
GampangGR 

675 GR kali ... (tertawa) ... 

676 P: kamu ngerasain itu cuma sarna ternen-ternen atau 

677 sama di keluarga juga? 

678 1: sarna ... ya sarna ternen-ternen juga, di keluarga juga. Sarna temen-temen & 

679 P: di keluarga itu .... ? ·- keluarga. 

680 I: kalo di keluarga ya tak liat kaya rnarnaku itu sayang Mama sayang banget 

681 banget ya arna aku ... sayang .. rnari gitu akujuga 
ngerasa heran. 

682 ngerasa ... ngerasa heranjuga gitu lo .. heran ... kadang-

683 kadang nggak ... nggak bisa rnaharni atau nggak bisa Kadang nggak bisa 
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684 menerima kasih sayang mereka. Jadi aku sek trauma ... Menerima kasih 

ya istilahne ... maksude ya dengan penolakan-penolakan 
sayang mereka. 

685 Trauma. 

686 itu ... 

687 P: trauma dengan penolakan itu yang gimana? 

688 1: soale aku ya ngerasakayak dibuang gitu lo ... kayak Ngerasa dibuang, 
689 nggak diterima apa gitu lo ... jadi kalo misalkan sekarang nggak diterima. 

690 mereka baik sama aku ... aku sek bel urn isa nerima Belum isa nerima 

691 kebaikane mereka, aku sek selalu merasa ... merasa 
kebaikan mereka. 

692 sedih, merasa penolakan-penolakan ... (intonasi suara 
Sedih, penolakan-

693 lebih ada penekanan pada kata-kata ini) .... penolakan. 

694 P: lo kamu baru merasakan .. kaya ditolak atau kaya tadi 

695 kamu bilang dibuang itu ya .. kamu ngerasain itu baru 

696 mulai kappa sih? 

697 1: baru lulus SMA itu .. sejak itu .. 

698 P: berarti selama rentang waktu antara SMP sampai 
Sejak lulus SMA 

699 SMA itu .. kamu sudah ndak pernah memikirkan atau 

700 terbayangi ... ? 

701 1: ndak .. ndak pernah .. 

702 P: dan maksudnya .. orangtua kamu sejak saat itu sudah 

703 ndak pernah membahas masalah ini lagi? 

704 1: nggak pernah .. 

705 P: berarti ya cuma waktu di Tumpang itu ya ... orangtua 

706 kamu ngasih pengakuan .. ? 

707 1: ya waktu SMP itu aja .. 

708 P: setelah itu ndak ada .. ndak ada diomongkan lagi ya .. ? 

709 1: ya ... 

710 P: barn mulai SMA itu kamu sadar ... ? 

711 I: sadar sendiri .. 

712 P: kok kamu bisa ngerasa perasaan ditolak, merasa 

713 dibuang itu dari yang gimana sih .. dari yang apa aja .. ? 

714 1: dari sikap-sikap .. ya kalau dalam pergaulan ya .. dari Dari sikape temen-
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715 sikape temen-temenku itu .. ya maksude sampai hal-hal temenku. 

716 yang sepele .. hal-hal yang kecil gitu itu .. aku wis perasa Perasa banget, mudah 

717 banget gitu lo .. perasa .. ya mudah tersinggung sih .. ya tersinggung. 

718 perasa itu .. jadi sebentar-sebentar wis ngerasa nggak 

719 diterima, sebentar-sebentar ngerasa ... pokoke di hatiku 

720 itu ya .. sakit hati terus .. gitu lo. Padahal kenyataane Sakit hati terus. 

721 mungkin nggak seperti itu, mungkin itu ya perasaanku Perasaanku sendiri 

722 sendiri .. ya itu aku selalu ngerasa ditolak ... 
Ngerasa ditolak. 

723 P: kalau .. kalau yang dari keluarga kamu .. perasaan kamu 

724 timbul itu dari yang bagaimana .. perasaan kaya ditolak .. ? 

725 1: oya kalau aku lagi .. ya itu bertahap ya .. itu proses 

726 ya .. e .. kalau misalkan lagi beda pendapat atau apa ... kalau 

727 aku lagi marah sama papaku, aku itu nggak bisa Nggak bisa dimarahi. 
Kalau mama papa 

728 dimarahi .. kalau misalkan papaku atau mamaku itu negur negur 
Meledak, marah 

729 aku .. ya wis meledak .. yo muarah .. jadine sing dulu-

730 dulu .. kaya luka batin-luka batinku yang dulu itu .. kaya 
Masalah aborsi, 

731 masalah mau aborsi itu kan sudah lama, masalah kecilku masalah kecil inget 
semua. 

732 itu jadi inget semua ... satu persatu itu inget semua .. ya 

733 jadi tambah marah .. ,tapi aku itu sekjaga .. hormat, sek 
Jaga sopan santun 
sama orang tua. 

734 jaga sopan santun sama orangtua .. jadi nggak sampek 

735 berontak terus ... terus sampek berani marah-marah sama 

736 orangtua itu nggak .. jadi ya itu tadi tak tulis ... di T ak tulis di kertas. 

737 kertas ... 

738 P: itu mulai kapan kamu kaya gini? 
Mulai lulus SMA 

739 1: mulai lulus SMA itu .. mulai sadar akan hal itu .. terus sadar, terus 
membayangi. 

740 membayangi .. 

741 P: berarti kalau kamu ada pemicunya itu barn .. ? 

742 I: ya kalau ada pemicunya .. tapi ya nggak selalu 

743 sih .. maksudnya .. sekalipun nggak ada pemicunyapun ya 
Sering inget. 

744 sering inget.. 

745 P: dalam situasi yang gimana aja ingetnya itu? Dicuekin temen. 
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746 I: dalam situasi .. ya kalau misalkan aku lagi dicuekkin 

747 sama temen-temenku .. nggak tentujuga ya .. ya mungkin 

748 sebelum tidur atau kalau lagi nganggur-nganggur . .inget.. Sebelum 
tidur/ngan&,our. Inget 

749 tiba-tiba inget..cuma kaya peristiwa sing buruk-buruk peristiwa buruk. 
Muncul ke memori. 

750 itu, ya singjahat-jahat itu ya inget..muncul ke memori, 

751 muncul ke permukaan satu persatu itu iget.. 

752 P: termasuk peristiwa kamu mau diaborsi itu? 

753 I: iya .. 

754 P: kalau menurut kamu ya .. dampaknya ke kamu 

755 kalau .. kamu tahu mau diaborsi itu apa sih? 

756 I: dampaknya yang sekarang ini tak rasakan? 

757 I: ya itu besar sekali, ya kayak penolakan-penolakan itu, Penolakan-penolakan 
itu dampake besar. 

758 ya tapi .. pokoke dampake besar lah .. trauma-trauma itu Trauma-trauma itu 
sek ada. 

759 kan sek ada pastine .. (intonasi suara menurun) .. 

760 P: apa itu kamu selalu ngerasain di setiap 

761 kesempatan .. maksudnya ketika kamu merasa ditolak 

762 dengan temen, ketika kamu merasa apa gitu .. kamu 

763 kayak .. mengatakan ya itu karena aku dulu mau diaborsi 

764 atau gimana? Banyak mengalami 

765 I: e .. banyak ya soale ... memang sing tak alami kaya luka luka batin. 

766 batin sing tak alami itu banyak, nggak hanya itu aja .. ya 

767 salah satunya ya itu karena aku mau diaborsi itu .. 

768 P: e .. kamu kan diasuh oleh nenek kamu kan dari 

769 kecil..itu apa karena .. e .. kalau kamu menilai diri kamu 

770 sendiri itu .. e .. gimana perasaan kamu itu, kan orangtua 

771 kamu ngasiin kamu ke nenek trus mari gitu .. kamu dulu 

772 jugr.-mau diaborsi, trus tadi kamu bilang itu .. karena 

773 mama itu sudah punya adik kamu, gimana sih kamu 

774 melihat diri kamu sendiri itu? 

775 1: jadi lak semua .. (tertawa) .. maksude sing .. yang tak 

776 certain ke kamu itu lebih dari itu ya .. maksude ndak 
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777 hanya sing masalah aborsi aja ... ya .. ya aku ngerasa .. kan 

778 anaknya mama cuma dua .. cuma dua trus papa itu kan 
Papanggak 
kekurangan. 

779 juga pegawai negeri to, maksude nggak kekurangan .. 

780 nggak terlalu kekurangan kan, paling nggak 
Nggak bisa nerima 

781 cukuplah .. cukup gitu lo. Ya aku nggak bisa nerima se alasane mereka. 

782 alasane mereka, bel urn bisa nerima alasane mereka ... kan 

783 anak cuman dua ... kan nggak berat ya sebenere ngasuh 
Nggak berat ngasuh 
Cuma2. 

784 cuma dua itu. Ya misale kalau banyak atau masalah 

785 ekonomi seng sulit, ya gitu .. 

786 P: itu kamu nggak..maksudnya masalah nggak terimanya 

787 itu sudah dari dulu sadarnya atau ya .. mulai kapan .. ? 

788 I: ya mulai lulus SMA itu .. ya sejak sadar akan semuanya 
Sejak lulus SMA 

789 itu .. ya sejak lui us SMA .. 
0 

790 P: kamu bisa ceritain nggak, maksudnya dengan melihat 

791 semuanya itu .. kamu melihat diri kamu sendiri dengan 

792 dipandang orangtuamu itu gimana? 

793 1: kalau diriku dipandang orangtua? 

794 P: maksudnya kamu ngelihat e .. kira-kira orangtua 

795 melihat kamu sebagai gimana sih? 

796 I: menurut aku .. ya aku merasa dibuang aja .. ya tetep 
Merasa dibuang. 

797 ngerasa itu ... (raut wajah subjek berubahjadi lebih 

798 sedih) ... 

799 P: meskipun .. maksudnya orangtua kamu kan sudah .. ? 

800 I: ngasih pengakuan ... 

801 P: sudah mengatakan alasannya .. o .. ya nenek yang 

802 meminta .. ? Belum bisa nerima 

883 I: iya sih .. tapi awalnya semua itu aku masih belum bisa 
alasan-alasan itu. 

I Nyalahno orang tua. 

804 nerima alasan-alasan itu .. gimanapun aku sek nyalahno 

805 orangtua .... 

806 P: sarnpaisekarang? 

807 1: sampai sekarang sih nggak .. sarnpai sekarang seng tak 
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808 pikimo cuman dampak-dampake .. dari kayak sifat-

809 sifatku, karakterku itu .. cuman aku mikimo itu gimana 

810 supaya karakterku, sifat-sifatku yangje1ek-jelek ini bisa 

811 berubah .. gitu aja .. ya itu proses ya, kalau dulu masih 

812 dalam tahap marah sama orangtua, sek nyalahno 

813 orangtua 

814 P: bisa diceritain nggak tahap-tahapnya itu gimana .. dari 

815 marah, nyalahno orangtua .. ? Awalnya sadar lulus 

816 I: ya awalnya sih .. awalnya waktu aku sadar itu ya .. baru SMA. 

817 1ulus SMA, ya aku sadar banget ya, aku ngerasa 

818 ditolak .. gini-gini .. belum ke marah, belum ke tahap 

819 marah .. cuma sadar dan .. banyak sekali ingatan-ingatan 
Sadar, banyak 
ingatan muncul, 

820 yang muncul ya, gimana perlakuan-perlakuan waktu perlakuan masa kecil, 
masa bayi, masa 

821 masa kecilku, masa bayiku, masa kanak- kanak-kanak, 
perlakuan buruk. 

822 kanakku .. perlakuan yang buruk-buruk itu muncul.. sek 

823 sering keluar satu persatu .. keluar satu persatu .. ya kalau 

824 lagi munculnya ingatan-ingatan itu .. ya aku ngerasa 

825 nggak nyaman sekali ya .. tersiksa sekali, nggak uenak 
Nggak nyaman, 
tersiksa sekali. 

826 sekali ya .. kan itu pengalaman pahit ya ... Ya terus lama-
Pengalaman pahit 
muncul satu persatu 

827 lama sudah setelah muncul satu persatu .. apa .. oya .. semua karena orang tuaku. 

828 ini kan karena orangtuaku, coba kalau mereka nggak 

829 melakukan seperti ini .. pasti aku juga nggak akan 

830 mengalami ini semua ... nggak mengalami kaya siksaan 

831 munculnya ingatan-ingatan itu. Gitu terus .. aku marah 
Gitu terus. Aku 
marah, nyalahkan 

832 itu .. terus nyalahkan orangtua terus .. orang tua terus. 

833 P: berarti kamu itu kayak..apa ya .. apa .. sing karaktermu 

834 itu sekarang .. 

835 I: itu penyebab e orangtuaku .... (intonasi/penekanan 

836 kalimat) 

837 P: karena trauma-taruma kamu itu .. karena kamu 

838 diberikan ke nenek, karena dulu kamu mau diaborsi ... 
Orang tua 
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839 1: kan satu-satunya itu kan orangtua ya .. yang mempunyai tanggung 
jawab tentang hak 

840 mempunyai tanggungjawab kan orangtua .. kan hak .. hak asuh. 

841 asuh itu sebenarnya ada di tangan orangtua, rnereka rnau 

842 rnernberikan atau tidak kan sek keputusane tetep di . 

843 orangtua. Jadi ya seng tak salahno besar ya orangtua, Seng tak salahno 
besar orang tua. 

844 sekalipun nenekku sarna kakekku atau tanteku, rnereka 

845 seng pernah nyakiti aku .. aku sarna sekali nggak rnarah 

846 atau dendarn, sakit hati sarna rnereka nggak. Tapi seng .. 

847 sekalipun rnarnaku sarna papaku itu sayang Sekalipun mama, 
papa sayang tapi aku 

848 sebenere .. sayang banget sarna aku, tapi aku bencine sek benci sama mereka. 

849 sama mereka ... (intonasi suara lebih keras, lebih 

850 bersemangat, pengucapan lancar) 

851 P: terutama .. terutama dengan siapa? 

852 I: terutama dengan papa .. soale de'e kan kepala Terutama dengan 
papa, soale kepala 

853 keluarga ... keluarga. 

854 P: karena dia kepala keluarga gitu ya? 

855 1: he'eh ... 

856 P: tapi kalau dengan marna .. gimana .. apa sarna aja .. tapi 

857 porsinya lebih besar ke .. ? 
Mama juga tapi lebih 

858 1: papa ... Ya sarna sih, sarna marnajuga .. tapi porsinya besar papa. 

859 lebih besar ke papa .. 

860 P: e .. alasan apa aja .. kok karnu ngerasa paparnu yang 

861 lebih punya tanggung jawab besar gitu ... ? 

862 1: ya soale pertama papa itu kepala keluarga, trus dia itu Papa itu kepala 
keluarga, harus tegas. 

863 kanjuga harus tegas, harus tegas gitu lo . .ini anakku 

864 kok..(tertawa) .. kan haruse kayak gitu .. rnaksude kan 
Nggak ada kesulitan 

865 nggak ada .. tak lihat se nggak ada kesulitan apa-apa apa-apa, ekonomi 

866 ya .. kan curna dua .. nggak begitu repot, terns ekonomi 
nggak sulit banget 

867 juga .. ya biasa aja ... nggak sulit-sulit banget itu nggak.. Alsan apa .. 

868 trus alasan apa sebenarnya .... 

869 P: karnu pernah ngerasa nggak..kok kenapa aku ... gitu? 
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870 I: ya ngrasa ... kok kenapa aku seng ngalami ini gitu 

871 lo .. ya adikku kan enak-enakkan, adikku nggak ngalami Adikku nggak 
ngalami dampak-

872 apa-apa terns dampak-dampake ... adikku nggak ngalami dampake. 
Sampek sekarar.g sek 

873 dampak-dampake gitu lo, sampek sekarang itu sek ngalami dampak-
dampake. 

874 ngalami dampak-dampake .. sek harus .. kayak 

875 mengendalikan atau mengontrol dampak-dampake itu, 
Beljuang sampek 
sekarang. 

876 sifat-sifate, karakter-karaktere itu ... sek beijuang terns 

877 sampek sekarang ... kalau adikku kan nggak perlu 

878 berjuang-beijuang segala macem .. nggak kayak 

879 perjuanganku ... 

880 P: berarti kamu kaya ngerasa kenapa kok aku .. gitu ya? 

881 I: yo .. kenapa kok aku .. 

882 P: e .. sekarang tanya-tanya ya .. gimana sih cara 

883 orangtuamu ngasuh kamu dari kecil ? 

884 I: orangtua? 

885 P: ya yang seingat kamu mu.lai dari kecil 

886 pengasuhannya? Seng tak inget 
kebanyakan kakek 

887 I: e .. seng tak inget itu kebanyakan kakek-nenekku nenekku. 

888 (tertawa) ... 

889 P: ya seinget kamu aja ceritakan .. 

890 1: biasa .. ya baik sih .. baik, ya ... telaten, sayang ... 

891 P: apa .. maksudnya kamu .. diberi .. kan kamu bilang mulai 

892 umur 3 tahun ya ... berarti sebelumnya itu nggak inget ya? Dulu tinggal satu 
rumah trus pindah 

893 I: iya .. masih inget, sebelumnya sek inget ... gini kan dulu rumah. 

894 itu tinggal satu rumah, ya di daerah warn itu, terns kan 

895 mamaku kontrak ya ... pindah rumah .. konrtak itu sudah 

896 punya adik..sudah punya adik aku, iya se sudah punya 

897 adik ... tapi aku nggak langsung ... waktu itu aku bel urn 

898 diminta sama nenekku .. belum .. ya terns aku juga sering 

899 ke mamaku, main ke rnmah mamaku .. trns tak Mamaku kurang bisa 

900 lihat..mamaku itu kurang bisa mengasuh anak yang baik 
mengasuh anak. 
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901 itu .. dia kurang .. kurang bisa .. (tertawa). Soale aku diasuh 

902 mamaku aku itu seringjatuh .. sering .. ya seringjatuh 

903 se .. seringjatuh dari tempat tidur gitu lo .. aku sek inget 
Nenek kak.ekku 
pengalaman ngasuh 

904 itu, tapi kalau nenekku sama kakekku .. mereka itu wis anak. 

905 pengalaman ngasuh anak, kan ya mungkin aku anak 

906 pertama ya .. mungkin mamaku belum pengalaman .. tapi 

907 waktu itu aku kan ndak nyadari itu .... 

908 P:berarti mulai umur 3 tahun kamu dengan nenek ya, 

909 dari umur 3 tahun sampek ... sampai kapan kamu kembali 

910 ke orangtuamu lagi? 

9ll I: umur ... umur empat belas-lima belasan .... 

912 P: berarti waktu SMP itu ya .. 

913 I: SMP ... ya kelas3 .... 

914 P: e . .itu anu apa .. kamu masih sering .. ketemu dengan 

915 orangtua kamu antara umur-umur ... 

916 I: o .. antara .. he'eh ... dari antara umur kecil, dari kecil.. 
Orang tuahku nggak. 
sering-sering banget 

917 SD sampek SMP itu ya sering .. orangtuaku kan sering 
ngunjungi ak.u. 

918 ngunjungi aku juga .. tapi ya nggak sering-sering banget 

919 se .. 

920 P: nggak sering .. kira-kira frekuensinya itu berapa ... ? 
Sebulan sekali. 

921 I: paling .... sebulan .. sebulan sekali .. 

922 P: lo itu.. apa karena rumahnya jauh dari nenek kamu? 

923 I: ndak..ndakjauh, kan warn ya .. nenekku di waru, 

924 mamaku di karang pilang, sepanjang .. kan masih lingkup N dak. jauh, masih 

925 Surabaya ... lingkup Surabaya. 

926 P:e .. apa .. kok..kok..apa nenekmu ndak pernah mbawa 

927 kamu ke rumah kamu .. atau hanya mama kamu aja yang 

928 ke .. 

929 I: bawa .. bawa ke mamaku ... kalau aku lagi sakit gitu Kalau sakit parah 

930 dibawa ke mamaku .. maksude nganterin aku ke dokter itu mamaku nganterin ke 
dok ter. 

931 mamaku .. tapi yo ... yo itu sih kalau sakit-sakit 
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932 parah, tapi ka1au biasa-biasa aja .. ndak .. terus ka1au 

933 liburan . .liburan sekolah itu .... 

934 P: itu anu .. apa .. ya mungkin .. berarti nggak terlalu sering 

935 ya .. 

936 1: nggak terlalu sering .... 

937 P: tapi maksudnya masih kontak, misalnya lewat cara-

938 cara yang lain .. telpon atau gimana ... ? 

939 1: dulu se belum ada telpon .. waktu masih SD .. belum 

940 ada .. 

941 P: berarti .. antara masa segitu itu kamu nggak deket 

942 dengan orangtuamu ya? 

943 1: nggak sama sekali .... 

944 P: berarti lebih deket ke nenek dan kakek ya .. cuman 

945 kamu tetep tahu orangtuamu ya? 

946 1: ya tetep tahu .. bahkan aku itu merasa lebih nyaman itu 
Lebih nyaman 
tinggal dengan kakek 

947 tinggal dengan kakek-nenek ketimbang sama orangtua ... nenek ketimbang 
orang tua. 

948 P:kenapa? 

949 1: ya soale ya sudah deket ya .. apalagi di rumah .. rumahku 

950 itu .. seng rumah nenekku .. ya maksudku kan wis seperti Rumah nenekku 
seperti rumahku 

951 rumahku sendiri kan .. jadi kalau misalnya liburan aku ke sendiri. Kalau liburan 

952 mamaku gitu ya nggak betah juga ... asing kan, rasanya 
ke mama, nggak 
betah, asing. 

953 asing .. o . .ini bukan rumahku .. 

954 P: tapi dengan orangtuanya, dengan orangtuamu .. dengan 

955 mama-papamu .. ? 
Agakjauh. 

956 1: biasa .. jauh ... yo agakjauh sih .. he'eh .. 

957 P: selama .. apa .. maksudnya .. kamu inget nggak.. selama 

958 antara umur berapa itu .. 3-4 tahun ya .. sampek kamu 

959 SMP kelas 2 dengan nenek kamu itu .. gimana sih 

960 perasaan kamu .. maksudnya kan kamu .. orangtua 

961 kamu .. kamu tinggal dengan nenek kamu dan orangtua 

962 kamujauh dari kamu gitu .. kamu gimana? 
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963 1: o .. perasaanku ya .. e ... ya kan kayak nenekku ... kat1 
Perasaanku nenek 

964 ka1au misalnya nenekku .. nenekku sama tanteku sama tanteku jahat 

965 itu .. mereka itu .. e .. jahat sama aku gitu lo .. terlalu ... over sama aku, over 
protecting, nggak 

966 protecting ya. Jadi aku nggak..nggak bisa bebas .. nggak bisa bebas. 

967 bisa bebas bermain, nggak bisa bebas .. e .. nggak bisa 

968 bebas berekspresi .. apa .. kayak kretatif-kreatif, belajar-

969 belajar apa gitu nggak .. nggak bisa . .Jadi apa-apa dilarang, 

970 sedikit-sedikit dilarang. Ya terus sering .. sering 

971 ditegur .. pokokke dalam setiap gerak-gerikku itu 
Sedikit-sedikit 

972 diawasi .. terus ... setiap gerak-gerikku sing .. jadi kan apa dilarang. 

973 ya .. karena sering terlalu diawasi..jadi aku itu ya sering 
Setiap gerak gerikku 
diawasai. 

974 berbuat kesalahan-kesalahan .. kan aku nggak bisa bebas 

975 to .. takut..ntik takut..itu nggak malah bikin pekeijaanku 
Nggak bisa bebas, 

976 bener, tapi malah salah .... gitu lo .. Jadi ya kalau salah ya takut. 

977 tambah sering dimarahi .. 

978 P: dimarahi oleh? 
Kalau salah sering 
dimarahi. 

979 1: nenek sama tante .. 

980 P: lo berarti tante kamu .. 

981 1: tanteku kan masih muda .. belum nikah kan ya masih 

982 tinggal sama nenekku.. 

983 P: o .. berarti waktu kamu tinggal dengan nenek kamu 
Tante tinggal sama 
nenekku. 

984 itu .. 

985 1: kakek, nenek, tante .. 

986 P: berarti kamu diasuh oleh tante juga ya. 

987 1: ya tante .. 

988 P: tapi yang lebih .. 

989 I: deket..ya dengan nenek.. ,_ 

990 P: lo itu .. kamu tadi bilang kalau nenek sama tante kamu Deket nenek. 

991 dulu .. ngasuhnya dulu sedikit overprotektif gitu 

992 ya .. maksudnya overprotektifitu dalam hal apa aja? 

993 1: dalam hal bermain, dalam hal..e .. ya disiplin .. disiplin .. 
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994 maksudnya waktu tidur ya tidur, nggak boleh main jauh-

995 jauh, nggak boleh main terlalu lama, kalau misalkan 
Disiplin. 

996 mainan di rumahpunjuga nggak boleh terlalu lama .. ya 

997 waktunya tidur harus tidur .. makan ya harus makan .. ya 

998 itu belajar .. apa gitu .. selalu diawasi, selalu .. 

999 diperhatikan .. terlalu ... Kalau misalkanjuga bantu-bantu Selalu diawasi, 

1000 ya .. mungkin bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu .. sing hal 
diperhatikan. 

1001 ringan-ringan itujuga terlalu .. apa .. pokoknya hal-hal sing 

1002 kecil-kecillah .. akujadi .. pokoknya akujadi serba salah 

1003 gitu lo .. soale aku terlalu diawasi ... terlalu .. ya gitu aku 
Jadi serba salah soale 

1004 tambah salah gak tambah bener peketjaanku terlalu diawasi. 

1005 itu ... ( tertawa) 

1006 P: berarti kamu kayak ngerasa .. kok sedikit-sedikit.. 

1007 I: ndak boleh .. sedikit-sedikit ndak boleh .. yo 

1008 P: ehm .. berarti anu ya .... yang nggak mbolehin, lebih 

1009 sering nggak mbolehin siapa .. nenek apa .... ? 
Sedikit-sedikit ndak 
boleh. 

1010 1: ya nenek..nenek.. 

1011 P: lo kalau menurut kamu..nenek kamu seperti itu karena 

1012 apa .. kok overprotektifbanget dengan kamu? 

1013 I: ya aku tahunya ya sudah dewasa ini, sudah besar 

1014 ini .. mungkin nenekku itu ... e .. terlalu ... mungkin maksude 
Tahunya dewasa ini. 

1015 mau njaga aku, mau ngasuh aku dengan benar. Soa1e Nenekku mau ngasuh 

1016 kan diajuga punya tangggungjawab ke 
aku dengan benar. 

1017 orangtuaku gitu lo .. soalnya kan dia yang minta .. kalo 
Dia punya tanggung 
jawab ke orang tuaku 

1018 sampek aku jadi orang sing nggak benar .. yak apa-apa soalnya dia yang 
rninta. 

1019 orantuaku kan pasti nyalahkan nenekku 

1020 P: o . .iya .. apalagi .. pengalaman masa keciJ,yang kamu 

1021 inget..maksudnya tentang pengasuhan nenek kamu 

1022 gitu .. selain overprotektif itu gimana lagi? 

1023 I: ... ya nggak boleh main, nggak boleh main apa-apa 

1024 gitu .. belajar .. belajar terus .. tapi itu nggak semakin 
Nggak boleh main, 
belajar trus. 
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1025 membuat aku pandai .. apa .. tapi malah salah semua 

1026 (tertawa) .. jadi takut kan aku mau ngapa-ngapain .. takut 

1027 ntik nggak boleh-nggak boleh kanjadi takut.. misalkan Takut mau ngapa-

1028 kalau mau sepedaan, mau .. ya bikin-bikin apalah, 
ngaprun, takutnggak 
boleh. 

1029 akitfitas apalah.".jadi takut. ... •. 

2030 P: yang lebih dominan berarti nenek kamu .. kalau kakek 

1031 kamu? 

1032 1: nggak .. nggak dominan .. tapi ... tapi kakek selalu 

1033 ndukung nenek ... Kakek selalu 

1034 P: ndukung? 
ndukung nenek. 

1035 1: dia .. dia nggak seberapa sering ya belain aku .. nggak 

1036 seberapa sering .. soale lebih ... dominan nenek ya .. nenek Nggak sering belrun 
aku. Nenek lebih 

1037 sing lebih berkuasa istilahe ... dominan, berkuasa. 

1038 P: gitu kalau tentang cara pengasuhan kamu gimana itu 

1039 apa ya selalu bilang ke orangtuamu .. atau ya semuanya 

1040 tanggungjawab nenek ke kamu .. apa nenek kamu 

1041 konsultasi .. 

1042 1: o .. ndak .. ndak sama sekali .. ndak pake konsultasi, apa 
Ndak konsultasi, 

1043 komunikasi dengan orangtuaku gimana-gimana komunikasi dengan 

1044 nggak ... dan orangtuaku juga nggak pernah tahu. 
orang tuaku. 

1045 E .. sebenarnya tahu ya soale .. e .. omku tahu gimana aku 
Orang tuaku juga 
nggak pernah tahu. 

1046 diperlakukan .. omku juga sering ngomong ke Sebenamya mama 
papaku tahu gimana 

1047 mamaku .. tapi .. biasa aja tuh mamaku sama aku diperlakukan, 
mereka nggak belrun 

1048 papaku .. nggak .. mereka juga nggak belain aku ..... aku. 

1049 P: kamu gimana perasaan kamu gitu? 

1050 l:o .. waktu itu sih biasa aja .. maksude ya ini kehidupanku 

1051 gitu lo .. jadi ya itu wis tak tanggung .. (suara informan Waktu itu biasa aja. 

1052 agak bergetar, mata agak berkaca-kaca) .. nggak..nggak 

1053 opo yo .. nggak berontak sama orangtua soale kan aku sek 

1054 belum nyadari kan .. sek belum .. sek kecil..sek belum 
Sek kecil, belum 
nyadari. 

1055 sadar .. jadi diperlalukan opo ya wis mau ae, ya mau yak 
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1056 apa .. kan nggak isa berontak, nggak isa ngelawan .. sek 

1057 kecil 
Sek kecil, nggak isa 
berontak. 

1058 P: terns kalo .. apa .. berarti nenek ini overprotektif gitu 

1059 ya .. berarti .. sering karnu nggak diperbolehin apa-

1060 apa .. disip1in banget gitu .. 

1061 I: iya se .. ya .. tapi banyak hal juga se .. maksude .. sing 
Banyak hal sing 

1062 nggak .. sing nggak membuat aku disip1in itu ya banyak membuat aku nggak 

1063 se .. 
disiplin. 

1064 P: sebenarnya kamu itu dengan cara pengasuhan nenek 

1065 kamu itu .. menurut kamu, kamu ini terbebani atau ... 

1066 1: sangat terbebani ( ada penekanan kata) ... sangat.. 
Terbebani. 

1067 P: itu kamu sudah terasa dari kecil itu atau ya .. baru 

1068 sadar -sadar sekarang? 

1069 I: o ndak .. dari kecil..dari kecil sudah terasa terbebani Dari kecil terbebani, 

1070 tapi .. aku nggak tahu mesti berbuat apa .. gitu lo .. nggak tabu mesti 
berbuat apa. 

1071 P: nggak .. nggak pemah cerita ke orangtua kamu? 

1072 1: nggak pemah .. nggak pemah cerita .. soale .. apa 

1073 ya .. embuh ya .. wis nggak taulah pokoke aku nggak 
Nggak pemah cerita. 

1074 pemah cerita (tertawa) .. sek kecil itu tertutup .. maksude 

1075 semua tak tanggung .. tak tanggung sendiri gitu lo .. T ertutup, tak 
tanggung sendiri. 

1076 P: karena kamu jarang ketemu orangtuamu, jadi kamu 

1077 nggak cerita? 

1078 I: iyo nggak,nggak cerita banyak aku kanjarang 
Jarang ketemu orang 

1079 ketemu sama orangtua . .lagian kan kayak nenekku tua. Nenekku nanem 

1080 itu .. kayak nanem kebencian gitu lo .. supaya aku itu benci 
kebencian, sering 
bongkar kejelekane 

1081 sama papa mamaku, jadi kan.mereka itu sering ... 
mama papaku. 

1082 ncnekku itu sering bongkar ... bongkar kejelekane mama 

1083 papaku .. jadi kan otomatis anak kecil dipengaruhi seperti 

1084 itu kanjadi benci .. ya kan .. 

1085 P: itu mulai .. mulai kamu kecil itu? 

1086 I: he' eh mulai kecil, mulai SD ... 
Mulai kecil SD 

.. PERPUSTAKAAN 
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1087 P: itu sering banget gitu? 

1088 1: sering .. sering banget 

1089 P: maksud .. tadi kamu bilang .. maksudnya nanem 

1090 kebencian ten tang orangtuamu .. oleh nenekmu itu dengan 

1091 cara-cara yang seperti bagaimana? 

1092 1: ya kayak gini ya ... misalkan biaya-biaya sekolah .. papa 
Mama papaku nggak 

1093 mamaku nggak pemah ngasih aku biaya sekolah ( suara pemah ngasih biaya 
sekolah. 

1094 subjek bergetar seperti mau menangis) .. kalau mamaku 

1095 nggak pemah .. merhatiin kayak studiku .. terus nggak Nggakpemah 

1096 pemah merhatiin .. mungkin kesehatanku .. terus mungkin 
merhatiin studiku, 
kesehatanku, 

1097 kayak mentalku ya, emosiku gitu ya ... kan mereka 
mentalku, emosiku. 

1098 nggak pemah merhatin apa-apa .. khususnya biaya Nggak pernah 
merhatiin apa-apa. 

1099 sekolah kan semuanya nenekku yang tanggung. Trus 

1100 kalau misalkan aku ada prestasi atau apa di .. di sekolah 

1101 apa gitu kan .. e .. yo mereka sing ndapet nama baik kan 

1102 orangtua (tertawa) .. sing dapet nama baik kan orangtua 

1103 gitu 1o. Tapi kan .. kalau sekolah tanpa biaya kan nggak 

1104 mungkin .. kalau tanpa biaya kan nggak mungkin orang 

1105 jadi pinter ya . .jadi prestasi ... kan nenekku .. e .. protesnya 
Nenek protes di situ. 

1106 disitu 

1107 P: lo orangtua kamu ndak membiayai atau memang .. apa 

1108 ya nenek kamu nggak .. nggak pemah minta atau mereka 

1109 nggak berinisiatif .. 

1110 I: orangtuaku nggak berinisiatifuntuk membiayai Orang tua nggak 
berinisiatif 

1111 .. terus .. tapi nenekku ya sering ngomongin mamaku .. membiayai. Nenekku 

1112 sering ngomongin ortuku .. jadi sering ngrasani to .. sering 
sering ngomongin, 
ngrasani ortuku. 

}-113 ngrasani .. la mamaku, papaku itu nggak pemah 

1114 mbiayai .. gini-gini .. bahkan itu sampek diceritakno ke 

1115 orang lain. Mama papanya L ini lo nggak pemah Nggak pernah 
mbiayai, ngasuh. 

1116 mbiayai .. gini-gini .. ngasuh apa, biaya sekolah kanjuga 

1117 banyak gitu kan ya .. nggak pemah mbiayai. ltu sering 
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1118 ngrasani nenekku itu .. karena merekajuga nggak 

1119 berinisiatifuntuk mbiayai aku ... 

1120 P: gitu itu ... mereka yang nggak berinisiatif atau 

1121 mungkin .. apa .. nenek kamu yang nggak .. nggak .. 

1122 1: nggak mau nerima ... e .. nggak .. bukail. .bukan karena 

1123 nenekku sing nggak mau nerima .. wong nenekku sering Nenekku sering 

1124 ngomongin itu kok. J adi 1ak .. ka1au papaku ngasih kan ngomongin itu. 

1125 ya diterima .. 

1126 P: biasanya nenek kamu bilangnya karena apa .. seperti 

1127 itu .. 

1128 1: ya sering mangkel..ya mungkin ... pas nenekku 
Nenekku lagi 

1129 mungkin 1agi nggak ada uang atau apa .. buat biaya kesulitan, 
ngrasaninya di situ. 

1130 seko1ahku .. e .. ya itu ngrasaninya disitu .. 1agi kesulitan .. 

1131 P: jadi biasanya kalau lagi kesulitan, lagi marah itu 

1132 biasanya .. apa .. mereka ngomongin tentang kejelekan 

1133 orangtua .. itu di kamu? 

1134 1: iya di kamu .. di aku .. di orangtua .. di orang lain juga 

1135 pernah .. 

1136 P: di orang lain itu juga .. kamu ya denger gitu juga ya .. 

1137 1: he'eh 

1138 P: gimana perasaan kamu waktu itu? 

1139 1: e ... ya aku mikir.o iya ya mamaku nggak pernah 

1140 mbiayai .. kan kasihan nenek .. gitu lo .. trus ya pernah tak Kasihan nenek. 

1141 sampekno ke mamaku .. ma minta uang opo'o .. e .. opo .. 

1142 nenek itu kasihono uang buat biaya sekolahku gini .. trus 

1143 katae mama .. oya mama sudah sering se sebenere .. mama Mama bilang udah 

1144 juga udah ngasih kok .. tapi mama ngomong itu ngasih, tapi mama 
ngomong itu nggak 

1145 kayaknya nggakjujur gitu 1o .. wal1:u aku masih kecil aku jujur. 

1146 ya tabu, meskipun aku masih kecil ya aku tahu. Kok 

1147 ngomonge .. ngomong aku kok beda sama omongane Ngomong aku beda 
sama omongane 

1148 nenek, masak lek misale mamaku ngasih biaya nenek. 

. 
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1149 sekolahku .. masak nenekku sampek marah-marah kayak 

1150 gitu .. trus mamakujuga .. ngomong itujuga nggak bener- Mamaku nggak 

1151 bener untuk usaha untuk yakinkan aku itujuga enggak. bener-bener usaha 
untuk yakinkan aku. 

1152 Jadi aku mikir .. ah .. mama iki paling ya bohong gitu Mama paling ya 

1153 lo .. paling y~ nggak ngasih ... 
bohong .. 

II 54 P: kamu sampek sekarang pun ya masih mikir seperti 

1155 itu? 

II 56 I: sekarang sih ndak .. lak soal biaya-biaya sekolah 
Sekarang ndak, kalau 

II 57 ndak .. maksude ya kalau penolakan-penolakan apa penolakan-penolakan 
sek. 

1158 gitu .. sek .. 

1159 P: tapi dalam bentuk-bentuk yang lain .. gimana .. bentuk-

ll60 yang lain gimana? 

1161 I: ya bentuk seng lain kayak .. apa ya . .itu tiba-tiba muncul 
Tiba-tiba muncul 

1162 sih. Enak-enak tidur apa gitu .. tiba-tiba terbangun tengah 

1163 malam .. trus sing pengalaman-pengalaman buruk itu Pengalaman buruk 

1164 inget semua .. wah . .itu lagi nggak enak-enake .. perasaanl<u itu inget semua. 
Perasaanku tersiksa, 

1165 kalau sudah inget itu kan tersiksa ya .. pengalaman pengalaman pahit. 
Kuatir, cemas. 

1166 pahit..jadi ya .. wis ... kuatir, cemas .. kuatir.. wis nggak 

1167 bisa tidur lagi .. 

1168 P: kamu nggak .. nggak pernah coba kayak cerita .. curhat 

1169 dengan mama kamu .. 

1170 1: tentang perasaan-perasaan itu ... munculnya itu? 

1171 P: ya .. 

1172 I: e ... nggak . .iya nggak se aku nggak pernah cerita Nggak pernah cerita. 

1173 perasaan-perasaan munculnya itu .. curnan ya .. ya 

1174 tak..apa .. cerita ke ... ya kayak psikolog .. (tertawa) Cerita ke kaya 
psikolog. 

11-75 P: kenapa .. kok maksudnya kamu nggak.nggak.. 

1176 I: nggak sampek hati ... (tertawa) 

1177 P: nggak sampek hati? 

1178 I: ya nggak sampek hati .. ngomongnya gimana juga .. aku 
Nggak san1pek hati 
ngomongnya. 

1179 ngga ... Tapi sebenere aku itu pengen banget ngomong Pengen banget 
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1180 sama mamaku, rna ini lo rna kaya .. akibat perbuatanmu Ngomong sama 
mamaku. 

1181 (ada penekanan kata dan subjek terlihat lebih emosi) ya 

1182 itu .. pengen sih sebenere tapi belum ya .. belum sanggup 
Belum sanggup 

1183 al.'U ngomong kaya gitu ... ngomong. 

1184 P: mungkin bukan dengan cara ngomong akibat 

1185 perbuatanmu .. mungkin cuman kamu bilang.o . .ini . .ini lo 

1186 perasaanku itu gini-gini .. mungkin ya cerita"cerita seperti 

1187 itu mungkin bisa ya .. ndak .. ndak harus bilang akibat 

1188 perbuatanmu gitu ya .. 

1189 1: ya mungkin kejem ya .. terlalu kejem .. 

1190 P:e .. kamu punya saudara kandung ya .. adik ya tadi kamu 

1191 bilang .. e .. kamu tahu nggak .. maksudnya .. pola .. pola asuh 

1192 atau perlakuan orangtua kamu di adik kamu? 

1193 1: tahu ... ya mama papaku ya sayang banget sama Mama papaku sayang 
banget sama adik, 

1194 adik. .. terus ya aku ngemsa kayak .. dibedakan .. soale kan ngerasa dibedakan. 

1195 yo .. adikku .. wis penuh to .. total .. kasih sayang 

1196 orangtua .. kan adikku setiap hari ketemu, kumpul satu 

1197 rumah, terus .. apa kalau misa1kan pergi-pergi kemana Kalau pergi, mama 

1198 itu .. mama papa ama adik gitu tok, tapi aku nggak .. nggak 
papa ama adik, aku 
nggak diajak. 

1199 diajak gitu .. 

1200 P: ya karena kamu tinggal dengan nenek kamu itu? 

1201 1: he'eh .. ya mungkin karena tinggal dengan nenek ... 
Tinggal dengan 

1202 P: tapi setelah kamu kembali .. nenek. 

1203 1: o .. ya sama perlakuannya .. sama .. Perlakuannya sama 

1204 P: sama gimana? 

1205 1: ya sama .. sama sayangnya, sama baiknya ... Sarna sayangnya, 

1206 P: e .. waktu kamu .. tinggal dengan nenek kamu 
sama baiknya. 

1207 itu .. e .. kalau tadi kamu bilang kan hubungan dengan 

1208 orangtuamu agakjarang ya . .itu lebih sering ke mama 

1209 atau papa ... deketnya? 

1210 I: ( diam sejenak) dua-duanya nggak deket Dua-duanya nggak 
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1211 P: dua -duanya nggak deket.. .jarang ya ketemu ya .. deket. 

1212 I: he'eh ... 

1213 P: kalau dengan adik kamu? 
I 

1214 I: ndak. .apalagi .. ndak yo ndak deket ... Ndak deket. 

1215 P: jarang banget ketemu? 

1216 1: ya ketemu ya sama kalau .. mama papaku ngunjungi Ketemu kalau mama 

1217 aku ya pasti ngajak adikku kan .. ya cuman ketemunya ya 
papaku ngunjungi 
aku. 

1218 waktu itu aja .. ya sama aku ndak deket sama mama 
Ndak deket sama 

1219 papaku ya .. sama adikku apalagi .. tam bah nggak.. mama papaku 
apalagi adikku. 

1220 P: ya .. komunikasi gitujuga nggak? 

1221 I: ya komunikasi sih .. cuman kan .. nggak..nggak 
Komunikasi kalau 

1222 lama .. bentar (tertawa) . .lagian kalau mereka ngunjungi mereka ngunjungi 
aku sebentar. 

1223 akupun juga sebentar. .. 

1224 P: kalau .. apa .. berarti kamu ngerasa beda .. dibedain gitu 

1225 dengan adik kamu .. 

1226 I: iyo ngerasa beda .. dibeda-bedakan .. ngerasa kayak 
Ngerasa di bedakan. 

1227 gitu .. tapi yo nggak tahu perasaan mama papaku .. ya Nggak tahu perasaan 
mama papaku. 

1228 nggak tahu sih. Ya itu perasaanku sih gitu ... 

1229 P: sampek sekarang? 

1230 I: sekarang enggak .. ya dulu itu tok.. Sekarang nggak 

1231 P: sekarang sudah bisa lebih ngerti gitu ya? 

1232 1: iyo .. cuman sekarang itu konsentrasiku ya cuman Konsentrasiku cuman 
ngatasi sifat buruk 

1233 gimana ngatasi .. sifat-sifat burukku akibat masa akibat masa laluku. 

1234 laluku .. gitu aja .. 

1235 P: e .. ya untuk wawancara yang hari ini..sekian dulu 

1236 ya .. thank you .. ya nanti dilanjutin hari lain lagi 

1237 I: ya nggak papa .. 

1238 P: thank you ya lin .. 

1239 I: ya kembali kasih ... 
I 

1240 P: selamat sore L.. 

1241 I: halo selamat sore .. 
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1242 P: ketemu lagi ya .. sekarang kita mau ngelanjut-lanjutin 

1243 ngomong-ngomongnya ya. Yang kemarin itu kan kamu 

1244 bilang kalau ... kamu ngerasa ada perbedaan perlakuan 

1245 antara orangtua kamu .. ke adik sama ke kamu .. kamu 

1246 tahu nggak sebab atau alasannya .. 

1247 I: e ... waktu itu ya .. ndak tahu .. ndak tahu. Ya nggak Waktu itu ndak tahu 

1248 tahu .. ya mungkin soale adikku deket kan ama mereka, 
Adikku deket ama 

1249 tinggal satu rumah .. jadi kan .. misale pergi kemana-mana mereka tinggal satu 
rumah. 

1250 yo singjelase sing deket ya .. yang ada di rumah situ 

1251 adikku .. ya yang diajak ya adikku. Mungkin mamaku Mamaku mesti 

1252 mau ngajak aku kan.e .. pergi .. pergi ke waru dulu, mesti jemput dulu ke 
nenekku. 

1253 njemput aku dulu ke nenekku 

1254 P: tapi kalau dengan sekarang kan kamu sudah kembali 

1255 ke rumahnya orangtuamu gitu gimana? 

1256 I: oya sam a .. perlakuannya sama so ale tak lihat mereka Perlakuannya sama , 

1257 itu ... sayang banget sama aku .. ya itu mungkin sayang banget sama 
aku. 

1258 perasaanku dulu pas kecil..ndak tahu .. 

1259 P: cuman perasaan dulu aja ya .. 

1260 I: he'eh .. 

1261 P: e .. dulu waktu kamu .. e .. kayak ngerasa .. ngerasa 

1262 dibedain gitu itu gimana cara kamu ngatasinya .. ngatasi 

1263 masalah itu? 

1264 1: aku nggak bisa ngatasi masalahku .. paling-paling Nggak bisa ngatasi 
masalahku, cuman 

1265 bisanya cuman nangis .. tok nangis. 

1266 P: itu .. tapi itu cuman dulu .. 

1267 1: iya dulu .. 

1268 P: berarti sekarang sudah nggak? 

12691 I: sudah nggak, nggak ngerasa dibeda-bedakan Sudah nggak ngerasa 
di bedakan. 

1270 P: sama aja gitu ya .. 

1271 I: he'eh .. 

1272 P: dari dua-duanya, dari mama sama papa? 
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1273 I: iya dari dua-duanya, dari mama sam a papa .. Dari mama sama 
papa. 

1274 P: oya .. e .. bisa diceritain nggak pengalaman masa 

1275 kecilmu yang masih kamu inget sampek sekarang, 

1276 dengan orangtua, atau dengan saudara kandungmu atau 

1277 dengan .. apa .. keluarga 1ainnya? 

1278 I: e .. semua .. ? 

1279 P: yang kamu inget? 

1280 1: iya .. ya .. apa ya .. menurut aku sih banyak. nggak Banyak nggak 

1281 bahagianya, banyak nggak senengnya, ya kayak apa-apa 
bahagianya. 
Apa-apa nggak 

1282 nggak boleh, nggak dikasih kebebasan .. kayak main atau 
boleh, nggak dikasih 
kebebasan. 

1283 beraktifitas yang lain .. nggak dikasih kebebasan .. terlalu 

1284 overprotektif..ya itu aku sering .. sedih ya, sering nggak Terlalu overprotektif 

1285 happy gitu, trus akujuga sering usaha .. bunuh diri itu 
sering sedih. 
Usaha bunuh diri 

1286 berulang kali .. tapi satu tok sing tak inget itu cuma tuhan berulang kali 

1287 gitu lo(suara bergetar dan mata berkaca-

1288 kaca) .. tuhan .. aku sek takut dosa, kan ya tahu dosa 
Takut dosa, wis sadar 

1289 ya .. sudah ... sek kecil ya .. tapi kan ya wis sadar ya, soal agama, takut 
Tuhan. 

1290 misale soal agama .. soal itu ... ya wis ngerti lah,jadi sing 

1291 tak takuti itu cuma tuhan. Benere aku sudah usaha bunuh 

1292 diri beru1ang kali tapi .. nggak jadi, nggak jadi .. maksude 

1293 nggak tak terusno gitu lo, nggak tak terusno sampek 
Nggak tak terusno 

1294 mati bener-bener .. ndak..soale aku masih inget tuhan. sampek mati. 

1295 Jadi satu-satune singjadi peganganku, harapanku itu ya 

1296 cuma tuhan tok..sing tak harapno kan .. kayak mama Mama papaku nggak 
ngertiin aku, ngak 

1297 papaku kan .. nggak bisa ngertiin aku, kan nggak tahu tahu keadaanku. 

1298 keadaanku, aku sendiri juga diem .. e .. tak simpen sendiri, Tak simpen sendiri. 

1299 akujuga .. aku sendirijuga tertutup gitu lo .. nggak 
Aku tertutup. 

1300 bisa .. e .. ya curhat ke mereka .. jadi ya satu-satune 

1301 peganganku ya cuman tuhan tok.. 

1302 P: kamu tadi bilang .. apa .. punya keinginan apa .. bunuh 

1303 diri itu kapan muncu1 pertama ka1i? 
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1304 I: waktu masih kecil..e .. SD ya .. SD kelas .. empat..ya kelas Wa1:tu SO kelas 4 

1305 em pat.. 

1306 P: kok bisa .. kepikiran .. 

1307 I: ya aku mikir gini soale.. kan aku tanya apa-apa nggak Apa-apa nggak 

1308 boleh .. sedikit-sedikit dimarahi, dimarahi .. mungkin nanti boleh, dimarahi. 

1309 kalau aku mati aku nggak ngerepotin mereka 

1310 11agi .. maksude nggak ngerepotin nenekku, tanteku .. ya wis 

1311 mending mati ae gitu lo .. biar mereka biar seneng gitu Mending mati ae biar 
mereka seneng ngak 

1312 lo .. mama papakujuga biar seneng kan .. wis nggak ngerepotin mereka. 

1313 perlu ngerepotin mereka .. nggak perlu .. mereka sudah 

1314 nggak perlu marah-marahi aku lagi kan .. kalau aku wis 

1315 mati kan gitu .. ya maksudku sih gitu .. (subjek bicara 

1316 cepat dan terlihat lebih emosi/menggebu-gebu) 

1317 P: tapi .. ya itu cuman ada di pikiranmu aja .. ndak .. ndak 

1318 ada yang kamu lakukan? 

1319 I: ya tak lakukan tapi nggak tak terusno .. 
Lakukan, tapinggak 
tak terusno. 

1320 P: bisa diceritain apa yang kamu lakukan .. 
Menutup hidung, 

1321 I: ya kayak .. apa .. kayak menutup hidung .. kan menutup nggak bisa nafas. 

1322 hidung nggak bisa nafas ya .. sampek lama nggak bisa 

1323 nafas .. trus tak lepas lagi .. sek ya itu cuman inget tuhan 

1324 tok. Kadang pakek pisau .. apa gitu .. nggak tak terusno Kadang pake pisau, 

1325 soale.. ya sek takut sama tuhan 
nggak tak terusno. 

1326 P: itu waktu kelas empat itu? 

1327 I: ya kelas empat..aku sering kok usaha itu .. kelas empat, Sering usaha itu, 

1328 kelas lima .. sampek..ya sampek .. SMP itu kelas 4-5 sampek 
SMP. 

1329 P: sampek SMP .. SMP kelas .. 

1330 I: kelas dua kan .. terns aku ada perubahannya mulai sakit 

1331 kepala apa itu kan .. ada kesempatan aku tam bah Mulai sakit itu, ada 
kesempatan tambah 

1332 bisa bunuh diri gitu .. tambah banyak kesempatan .. isa bunuh diri. 

1333 P: e .. berarti mulai dari kelas empat..kelas lima .. 

1334 I: kelas enam, satu .. dua .. 
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1335 P: itu . .itu ya itu usahamu .. dengan .. dengan apa .. dengan 

1336 coba pisau gitu .. 

1337 I: ya sama menutup hidung .. 

1338 P: ada yang tahu .. 
Menutup hidung. 

1339 I: nggak ada .. 

1340 P: kamu .. kamu simpen ini sendiri? 

1341 I: he'eh .. 

1342 P: sampek sekarang? 

1343 I: sampek sekarang ada yang tahu ... mamaku tahu .. Mamaku tahu 
pengakuanku. 

1344 dulu .. waktu aku ... pengakuanku waktu aku mau masuk 

1345 katolik..ya .. ya cuman hal itu tok.. tapi mungkin mamaku Mungkin sudah lupa, 

1346 sudah lupa soale aku ceritane juga nggak terlalu detil.. akunggak ceri ta I 
terlalu detil 

1347 P: gimana reaksi mama kamu waktu tahu itu? 

1348 I: ya kaget aja .. kaget.. 

1349 P: sebenarnya alasan kamu sampek ingin bunuh diri itu 

1350 apa aja sih .. alasannya kok sampek buat kamu kepikiran 

1351 untuk bunuh diri itu? 

1352 1: ya soale kan aku ngerasa nggak bebas banget ya, Nggak bebas, nggak 

1353 nggak happy .. hiduppunjuga untuk apa .. nggak happy happy, nggak ada 
orang tua, nggak 

1354 gitu .. nggak..apa .. nggak ada orangtua, maksude aku dapat kasih sayang. 

1355 ngerasa nggak dapet kasih sayang apa-apa gitu lo .. baik 

1356 dari nenekku, maupun .. pokoke dari orang-orang yang 

1357 mengasuh aku .. aku nggak dapet kasih sayang. Terus .. ya 

1358 untuk apa gitu lo aku hidup, aku nggak 
Aku nggak bahagia, 

1359 bahagia .. terus .. ya mungkin dengan aku mati toh .. nggak mungkin dengan 

1360 ngerepotin mereka lagi .. 
mat~ nggak 
ngrepotin mereka 

1361 P: kamu . .itu .. pikiran itu timbul dari diri kamu sendiri? 
lagi. 

I 

I 
1362 I: iya timbul dari diriku sendiri .. · Tirnbul dari diriku 

sendiri. 
1363 P: ndak ada pengaruh-pengaruh yang lain? 

1364 I: o .. ndak ada 

1365 P: tapi .. e .. kalau sekarang .. sampek sekarang 
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1366 gimana .. setelah .. setelah dapet pengak:uan dari mama 

1367 kamu yang mulai kelas 2 SMP itu gimana .. apa masih ada 

1368 timbul keinginan .. ? 

1369 I : ndak.. sam a sekali sudah ndak ada keinginan untuk Sudah ngak ada 

1370 bunuh diri ... satu-satunya ya cuman .. e .. karena rohani aja, keinginan untuk 
bunuh diri. 

1371 masalah rohani .. aku ngerasa rohaniku lebih kuat ... Rohaniku lebih kuat, 
nggak mudah putus 

1372 nggak mudah putus asa .. lebih kuat gitu .. asa. 

1373 P: berarti setelah .. setelah kelas 2 SMP itu .. setelah 

1374 pengakuan dari orangtua kamu ... 

1375 I: setelah aku .. mau masuk .. e .. setelah aku masuk katolik, Setelah masuk 

1376 itu sudah nggak ada sama sekali .... katolik nggak ada 
sama sekali. 

1377 P: ndak ada niatan untuk .. apa .. 

1378 I: untuk ngulanginya lagi .. nggak ada .. niat bunuh diri itu Niat bunuh diri 

1379 nggak ada. Apapun masalahe sampek sekarangpun .. ya nggak ada meski 
sampek sekarang 

1380 masih ada ya masalah-masalah apa gitu .. masih masih ada masalah-
masalah. 

1381 ban yak .. tapi nggak: ada niatan untuk bunuh diri 

1382 P: ada pengalaman lain nggak yang kamu inget lagi? 

1383 1: ya .. kayak: perbuatan kasar .. perbuatan kasar dari Perbuatan kasar tante 
& nenekku. 

1384 tanteku, dari nenekku. Tapi sebenere .. apa ya .. e .. kayak 

1385 tanteku itu..ya dulu kan masih muda kalau misale dia 
Meski begitu, tanteku 

1386 kayak mulai jatuh cinta .. apa .. curhat soal cowok .. apa itu curhate mesti ke 

1387 gitu segala macem itu curhate mesti ke aku, kalau dia 
aku. 

1388 lagi marah sama nenek, mangkel sama nenek itu curhate 

1389 mesti ke aku gitu lo .. jadi aku itu selalu jadi tern pat 

1390 curhate tanteku. Dari aku kecil itu ... tapi tanteku ya gitu Tanteku disiplin 
banget, overprotektif, 

1391 sih .. sifate ama aku ya .. apa ya .. mak:sude kayak disiplin main tangan. 

1392 banget, overprotektif, dia .. dia juga main tangan gitu lo 

1393 kalau .. mungkin ya kalau ngajari aku .. pelajaran sekolah 
Nenekku curhate itu 

1394 itu maen tangan .. terus kalau nenekku itu .. nenekku itu juga ke aku. 

1395 curhat-curhate segala macem itujuga ke aku, sampek 

1396 semua-semuane rahasiane de'e itu diceritakno ke ak:u, 
. . ~ ... 
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1397 jadi aku masid SD, masih kecil itu aku sudah tahu semua Masih kecil aku 
sudah tahu semua 

1398 gitu lo .. kayak persoalan-persoalan orang dewasa, persoalan orang 
dewasa. 

1399 masalah-masalah mereka di masa lalu aku sudah tahu 

1400 semua .. tapi yo mereka .. akujadi tempat curhatan mereka Aku jadi tempat 
curhat mereka, tapi 

1401 tapi juga jadi .. kayak bahan kemarahan mereka. juga bahan 
kemarahan mereka. 

1402 P: e .. apa namae .. tadi kan kamu bilang kalau tante 

1403 kamu .. apa . .itu .. sering mukul ya, sering maen tangan gitu 

1404 bisa diceritain nggak? 

1405 I: ya iya se kayak..kalau nyubitin aku, mukulin aku itu 
Nyubitin, mukulin 

1406 sampek biru-biru badanku, nenekkujuga kayak aku sampek biru-biru 
badanku. 

1407 gitu .. sama .. 
i 

1408 P: itu sering? I 

1409 1: sering ya .. tiap hari, tiap hari kayak gitu .. misale .. apa Tiap hari kayak gitu. 

1410 ya .. nenekku sama tanteku itu suka marah-marah gitu Nenek sama tanteku 

1411 lo .. misale sehari, sepanjang hari itu ada aja .. mesti hal-hal suka marah-marah. 

1412 sing membuat dia marah itu selalu ada. Kalau misale dari 

1413 pagi sampek siang mereka nggak marah ya aku itu 
Kalau mereka nggak 

1414 sueneng banget, rasane ada kedamaian, tenang marah, aku seneng 
banget, ada 

1415 gitu .. e.tapi ntik maleme mulai deh marah-marah lagi .. kedamaian , tenang. 

1416 P: itu apa .. kayak sering mukul,terus sering marah-marah 

1417 itu mulai dari kapan .. mulai umur .. kamu ingetnya itu 

1418 kira-kira mu1ai kamu umur berapa? 

1419 1: mulai .. SD kelas .. 2 .. SD kelas 2 .. Mulai SD kelas 2 

1420 P: sampek.. 

1421 I: ya sampek aku SMP itu .. 
Sampek SMP 

1422 P: itu berarti sering .. kayak..mungkin kalau marah sama 

1423 kamu, kamu dipukul gitu? ·-

1424 I: he'eh .. ya setiap hari, tiap hari kayak gitu .. maksude Tiap hari kayak gitu. 

1425 hal-hal yang sepele.apa ya .. mereka itu nggak saharan Mereka nggak 

1426 gitu lo orange itu .. mungkin hal-hal yang sepele gitu sabaran. 

1427 dibuat buesar, misale marah ato sedikit mangkel.. 
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1428 hal..hal yang sepele gitu marahnya itu luar biasa gitu lo, 

1429 terutama nenekku ya .. hal sing kecil ae .. jadi marahnya 

1430 luar biasa .. 

1431 P: dan itu biasanya dikenain ke kamu gitu? 

1432 I: iyo .. ya dikenano ke aku, tapi kalau tanteku kan .. paling 

1433 sama aku sampek kelas 4 aja ya .. maksude dari aku kecil 

1434 ya sampek aku kelas 4, terus kelas 4 kan dia menikah, 

1435 terus nggak tinggal sama nenek lagi kan pisah ikut 

1436 suaminya .. wis .. aku lumayan yo berkurang satu .. (tertawa) 

1437 tapi ya dengan nenekku itu tok. 

1438 P: kalau menurut kamu .. tadi yang kamu bilang tentang 

1439 usaha bunuh diri itu .. berarti kamu usaha bunuh diri itu, 

1440 alasan-alasannya hanya karena soalnya kamu dikekang 

1441 oleh nenekmu atau sama pengasuhmu, atau ada yang 

1442 lain-lainnya? 

1443 I: ya kalau misale e ... aku ngerasa dijahati, ngerasa.aku 

1444 sering dipukuli, aku sering dikasari .. ya itujuga alasane 

1445 yang membuat aku .. stress yo rasane .. di rumah itu kok 

1446 nenekku itu marah-marah terus, cerewet banget, wis 

1447 nggak seneng gitu lo .. nggak..nggak ada kedamaian, 

1448 nggak ada ketenangan sama sekali. Di rumah itu .. mesti 

1449 adaae .. 

1450 P: kamu waktu itu ndak pernah coba cerita ke mama 

1451 kamu, ke orangtua kamu? 

1452 I: ndak..ndak bisa .. ndak tahuya pokoke berat 

1453 banget..sulit banget..nggak bisa .. 

1454 P: kenapa .. maksudnya .. beratnya itu kenapa'l 

1455 I: nggak tahuya, pokoke aku ya ... ya nggak tahuya apa 

1456 alasane .. ya emang aku nggak bisa cerita .. gitu ae .. tertutup 

1457 P: karena memang kamu nggak pingin cerita ke mama-

1458 papa kamu? 

212 

j Hal yang sepelu itu 
I marahnya luar biasa. 

' 

Dikenano ke aku. · 
Tanteku sampek 
kelas 4 aja, terus 
pisah ikut suaminya. 

Aku ngerasa di jahati 
sering dipukuli, 
dikasari. 

Stress di rumah, 
nggak ada 
kedamaian, 
ketenangan sama 
sekali. 

Ndak bisa, berat dan 
sulit banget. 

Aku nggak bisa 
cerita, tertutup. 



LAMP IRAN 213 

1459 I: he' eh karena aku emang nggak pin gin cerita .. 
Nggak pingin cerita. 

1460 P: jadi kamu pingin nyimpen sendiri gitu? 

1461 I: he'eh .. 

1462 P: kamu nggak .. nggak .. apa .. nggak ngomong sama 

1463 nenek, tante kamu . .jangan terlalu overprotektif.. 

1464 I: nggak..nggak bisa .. kan aku masih kecil ya .. nggak 

1465 berani ngomong kayak gitu .. nggak .. nggak punya pikiran 
Masih kecil, nggak 
berani ngomong kaya 

1466 untuk ngomong ke mereka kayak gitu .. gitu. 

1467 P jadi ya nerima gitu .. 

1468 I: iya .. ya wis nerima apa adanya wis .. nerima .. ya kalau I 
Nerima apa adanya, 

1469 nggak kuat ya aku usaha bunuh diri itu .. kalau nggak kuat 
usaha bunuh diri itu. 

1470 P: tapi . .jarang ya .. maksudnya anak kecil sudah punya 

1471 keinginan untuk bunuh diri itu ya .. masih kelas 4 gitu .. 

1472 I: ya itu sangking .. nemene mereka .. gitu .. 

1473 P: lo berarti dulu .. untuk ngatasi kayak gitu apa yang 
Saking nemene 
mereka. 

1474 kamu lakuin .. untuk ngatasi tekanan-tekanan dari nenek 

1475 sama ... ? 

1476 I: ya aku cuma bisa nangis, cuman bisa .. ya doa 
Curna bisa nangis, 

1477 ya .. cuman bisa doa, nangis, usaha bunuh diri itu tok .. doa, usaha, bunuh 

1478 P: ada pengalaman lain . .lainnya lagi nggak yang kamu 
diri itu. 

1479 inget..dengan orangtua kamu missal? 

1480 I: ya kalau .. ya kalau aku lagi liburan ya, liburan sekolah 

1481 gitu .. aku nginep ke rumahnya orangtuaku .. kan sueneng Liburan sekolah 
nginep ke rumahnya 

1482 banget..mama papaku itu kan orangnya sabar banget..ya orangtuaku, seneng 
banget. Mama 

1483 aku bisa maen-maen, bebas-bebas .. wis .. pokoke papaku sabar, bisa 

1484 sepanjang hari itu isa maen gitu lo .. bebas .. orangtuaku 
main bebas. 

I 1485 nggak pemah ngelarang .. apa ... sama adikku, kan bisa I 

1486 bebas maen sama adikku. Tapi aku lo kalau .. kalau 

1487 nenek. .kalau nginep ke tanteku itu paling bisane cuman 
Kalau nginep paling 

1488 2 hari, 3 hari .. padahal kan liburane liburan panjang Cuma 2,3 hari 

1489 kan .. paling cuma beberapa hari gitu tok nggak sampek 
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1490 seminggu soa1e gitu itu aku buru-buru dijemput sama 

1491 kakeldm .. soale kakekku kan sayang banget ya ama aku, 
Buru-buru dijemput 
kakekku. 

1492 kakekku nggak bisa .. pisah dari aku sebentar gitu ae wis 

1493 nggak betah dia . .jadi ya aku buru-buru diambil. Kakekku 

1494 njemput aku ke rumahe mamaku .. ak:u diambil dibawa 

1495 pulang, waktune .. sewaktu .. tapi sebenere waktu aku 

1496 pulang itu merasa berat banget gitu .. aduh ini tern pat 

1497 yang nyaman bagiku, kenapa aku buru-buru pu1ang, Merasa berat banget, 

1498 kenapa aku buru-buru dijemput..tapi ya aku nggak bisa 
tempat yang nyaman 
bagiku. 

1499 ngomong, sama sekali nggak bisa ngomong .. dan mama 

1500 papaku juga .. apa .. nggak tega gitu sebenere .. wah baru Mama papaku juga 

1501 nginep kok sudah dijemput..kok sudah mau pulang, 
nggak tega sebenere, 
mereka nggak bisa 

1502 sebenere merekajuga nggak tega .. tapi ya nggak tahu 
berbuat apa=apa. 

1503 ya .. mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa .. 

1504 P: e . .itu tadi kamu bilang kan sering dikasari sama 

1505 nenekmu, sering dimarahi gitu ... kan ada juga kakekmu, 

1506 kakekmu .. 

1507 I: kakekku ... kakekku itu kan kelja ya .. pagi 

1508 sampek..sampek sore .. terus sorenya atau 

1509 mal erne .. kakekku itu juga kalah sama tanteku, sama 

1510 nenekku. Kakekku itu nggak bisa tegas membe1a aku 
Kakekku itu kalah 
sama tante dan 

1511 kayak gimana itu nggak bisa .. cuman bisa ngelihat, 
nenekku, nggak bisa 
berbuat apa-apa. 

1512 kasihan gitu tok tapi nggak bisa berbuat apa-apa ... 

1513 P: apa kamu ndak pernah kayak .. dulu waktu kecil 

1514 kayak..bilang ke kakekkmu .. 

1515 I: atau cari perlindungan gitu ya .. ? 

1516 P: iya .. -

I 
1517j I: nggak..nggak bisa, pokoke nggak bisa .. nggak tahu 

1518 ya .. wes kayak gitu 

1519 P: berarti dulu kamu takut ya sama nenek? 

1520 I: ya takut sekali .. takut sekali .. sama nenekku, sama 
Takut sekali sama 
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1521 tanteku takut sekali .. nenekku, tanteku. 

1522 P: kalau menurut kamu itu sebenamya .. kamu pemah 

1523 bilang kalau nenek kamu itu sayang banget sama kamu 

1524 kan .. sebenamya .. tapi .. e .. kan kayak dari kamu cerita 

1525 barusan, mereka juga overprotektif dan juga sering 

1526 memukul kamu itu gimana? 

1527 I: gini aku tahunya .. ya waktu itu aku nggak nyadari 
W aktu itu nggak 

1528 ya .. terus akujuga nggak tahu .. maksude .. apa sih nyadari apa yang ada 

1529 sebenere .. sebenamya apa se yang ada di pikirane 
di pikirane nenekku. 

1530 nenekku itu .. di hati nenekku itu aku nggak tahu. Tapi 

1531 aku tahune itu waktu .. tanteku kanjuga punya anak 

1532 sekarang, anakke juga sudah SD .. la anakke tanteku itu 
Anake tanteku juga 

1533 juga diperlakukan sama kayak gitu .. diperlakukan sama diperlakukan sama 

1534 kayak aku .. waktu aku masih kecil itu. Terus aku tak 
kayak aku. 

1535 lihat..ya emang gitu ya .. modele nenekku itu emang Modele nenekku 
emang gitu, sifate 

1536 gitu .. cuma hal yang sepele, hal yang kecil gitu marahnya kayak gitu. 

1537 bisa luar biasa .. emang sifate kayak gitu, tapi karena 

1538 ponakanku ini kan masih ada tanteku juga .. kan tanteku T anteku bisa 
ngelindungi, kalau 

1539 bisa ngelindungi, wong namanyajuga mamanya ya .. tapi aku sapa? 

1540 kalau aku sapa ... 

1541 P: apa kamu nggak .. nggak ada pengalaman yang 1aen 

1542 yang .. yang kamu seneng? 

1543 I: ya ... kalau aku maen-maen sama temenku, kalau 

1544 pulang sekolah gitu kadang aku nggak langsung pulang, Pulang sekolah 

1545 yang aku bilang 1es lah, belajar kelompok, aku seneng 
kadang nggak 
langsung pulang, aku 

1546 gitu .. tapi waktune be1ajar kelompok..apa .. ya aku pulange seneng. 

1547 terlambat gitu .. tak buat maen, tapi maenpun aku itu sek Maenpun kau nggak 

1548 nggak tenang, kuatir, soale .. soale kan takut sama 
tenang, kuatir, takut 
sama nenekku. 

1549 nenekku gitu kan, soale dipeseni nggak boleh maen 

1550 lama-lama .. waktune pulang ya pulang gitu. Tapi kan 

1551 aku .. molor ya .. pulange molor..jadi aku maenpun 
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1552 sebenere nggak bebas .. kuatir .. takut dimarahi .. Nggak bebas, kuatir, 
takut dimarahi. 

1553 P: kalau menurut kamu sendiri .. tentang pengalaman 

1154 masa kecil yang kamu sudah bilang itu menurut kamu 

1555 gimana? 

1556 I: ya nggak menyenangkan .. banyak nggak 
Banyak nggak 

1557 menyenangkannya ketimbang .. paling sing seneng apa menyenangkannya, 
paling kalau sekolah 

1558 ya .. paling kalau sekolah-sekolah dapet nilai bagus .. gitu dapat nilai bagus aja. 

1559 aJa .. 

1560 P: kalau dengan .. anu .. adik kandung atau 

1561 dengan .. pengalamanmu dengan adik kandungmu .. masa 

1562 kecilmu? 
' 

1563 I: aku sering bertengkar sama adikku, sering banget Sering bertengkar 

1564 soale aku itu iri gitu .. iri gitu lo .. wah adikku punya ... duh sama adikku, aku iri. 

1565 dapet total kasih sa yang dari orangtua gitu lo . .iri .. jadi 

1566 aku itu sering bertengkar sama adikku, aku itu sering 
Sering j ahati adikku, 

1567 jahat sama adikku, pokoke aku njahati adikku terus .. jadi mesti bertengkar. 

1568 setiap kali ketemu ya . .itu mesti bertengkar .. 

1569 P: anu .. mulai dari kecil itu? 

1570 I: iya mulai dari kecil.. 

1571 P: bertengkar gimana? 

1572 I: ya .. ya .. aku suka mukul adikkujuga, ya kayak ngrebut Mukul adikku 

1573 mainane .. apa-apa aku itu .. pokoke menangan gitu 
ngrebut mainan, 
pokokke menangan 

1574 lo .. menangan .. dan mamaku itujuga selalu mbela gitu. Mamaku selalu 
bela aku, kasihan. 

1575 aku .. soale kan .. yo kasihan yo, aku nggak pemah diasuh 

1576 sama mereka .. adikku itu disuruh ngalah, mesti adikku itu 
Adikku ngalah sarna 
aku. 

1577 ngalah sama aku .. gitu 

1578 P: tapi .. anu .. dari kecil itu hubungan kamu sama adik 
I 

1579 kamu itu baik? 

1580 I: ya baik sih .. bertengkar e ya cuman karena hal-hal 

1581 seperti itu .. habis bertengkar ya baik lagi .. 
Habis bertengkar ya 
baik lagi. 

1582 P: kalau sampek sekarang gimana? 
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1583 I: sampek sekarang tetep baik ... aku itu sampek SMA itu Sampek SMA sering 
bertengkar. 

1584 sek sering bertengkar sama dia, sek sering 

1585 tukaran .. tapi .. tapi ya setelah lulus SMA .. apa .. aku kok 
Setelah lulus SMA 
aku lebih baik ama 

1586 ngerasa .. ya sudah agak dewasa apa gitu .. akujadi lebih actikku. 

1587 baik ama adikku .. 

1588 P: dan adikmu ke kamujuga baik? 

1589 1: adikku juga baik ke aku .. Adikku juga baik. 

1590 P: e .. gimana sih pandangan kamu tentang penerimaan 

1591 orangtua kamu .. dari kecil? 

1592 1: dari kecil aku ngerasa nggak diterima .. khususnya sama Dari kecil ngerasa 

1593 papa .. apa ya .. pokoke papaku itu usaha ndeketin 
nggak diterima, 
khususnya sama 

1594 aku .. usaha kayak gendong aku .. namae juga orangtua papa. Papaku usaha 
deketin, aku selalu 

1595 ya .. tapi aku itu selalu .. menjauh .. menjauh terns dari menjauh. 

1596 papaku .. mau gendong aku, aku itu nggak mau .. nggak 

1597 mau digendong .. dideketin itu nggak mau .. soale takut 
Takut sama nenekku, 

1598 sama nenekku, nenekku itu mesti kayak memprovokasi kayak provokasi 

1599 aku, ngomongi aku terns gitu .. aku nggak boleh deket-
nggak boleh deket 
sama papaku. 

1600 deket sama papaku .. nggak boleh akrab .. 

1601 P: itu berarti nenek kamu selalu bilang .. o .. kamu ndak 

1602 boleh deket sama papa kamu gitu .. 

1603 I: he'eh 

1604 P: itu mulai dari kamu kecil.. 

1605 I: dari kecil..dari TK selalu di .. pengarnhi supaya 

1606 aku .. benci ama papaku .. 
Dari kecil 
dipengaruhi supaya 

1607 P: lo apa yang ada di pikiran kamu waktu kecil itu .. benci papaku. 

1608 I: ya nggak tahu .. ya pokoke aku nggak boleh deket-deket 

I 1609 sama papaku ya wis tak nurnt itu ... akujuga nggak mikir 
Nggak boleh deket 
papaku, aku nurut. 

1610 kenapa .. 

1611 P: sampek sekarang tetep seperti itu atau .. 

1612 1: o ndak..sekarang sudah ndak. Ya sejak aku ikut mama-
Sekarang ndak, 

1613 papaku itu aku kan sudah lepas .. bener-bener dari Sudah lepas dari 
mereka. 
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1614 mereka .. 

1615 P: setelah kamu ikut mama sama papa kamu .. berarti 

1616 kamu sudah nggak hubungan dengan nenek kamu lagi 

1617 atau gimana? 

1618 1: ya sek hubungan .. aku juga sering ngunjungi mereka, Sek hubungan, sering 
ngunjungi mereka. 

1619 soale mereka kanjuga sepi ya dirumah ... 
I 

1620 P: o .. berarti masih tetep sering ketemu gitu ya .. 

1621 I: iya masih .. masih tetep sampek sekarang .. 

1622 P: hubungannya tetep baik? 

1623 I: masih tetep baik.. Tetap baik 

1624 P: e .. kamu ini .. kalau menurut kamu sendiri ini .. kamu 

1625 merasa dicintai nggak oleh .. misalnya oleh orangtuamu, 

1626 adik kamu, atau keluarga lainnya .. 

1627 I: iya sih . .iya .. aku ngerasa dicintai sekarang ... Aku ngerasa dicintai 

1628 P: berarti sebelumnya nggak gitu .. 
sekarang. 

1629 I: ya sebelumnya ... nggak memang. Ya waktu masih Waktu kecil nggak 
merasa dicintai sama 

1630 kecil ya nggak, nggak merasa dicintai .. sama sekali .. tapi sekali. Sekalipun 
sudah besar, aku 

1631 sekalipun aku sudah besar ini .. aku itupun masih usaha masih usaha nyadari 
bahwa orang tuaku 

1632 gitu lo .. usaha untuk nyadari bahwa sebenere orangtuaku cinta aku. 

1633 itu cinta sama aku, sayang sama aku. Ya itupun akujuga 

1634 usaha untuk nyadari itu .. nggak..nggak secara langsung 

1635 aku sadar itu nggak .. soale kan aku sudah .. apa ya .. hatiku. 
Hatiku sudah keras, 
ngrasa ditolak terus. 

1636 sudah keras ya .. sudah keras .. aku wis ngrasa ditolak 

1637 terns .. 

1638 P: sampek sekarang? 
Baru-baru ini aja 

1639 I: sekarang ndak .. aku sekarang wis ngrasa mereka ngrasa mereka 

I 
sayang aku. 

1640 sayang sama aku .. tapi ya baru-baru ini aja .. (tertawa) .. I 
I 

1641 P: e .. kalau pandangan kamu tentang penerimaan saudara 

1642 kandung kamu gimana? 

1643 I: e .. baik se .. adikku .. adikku ya baik ama aku .. adikku Adikku baik sama 
aku, sayang 

1644 sayang gitu, malah adikku itu .. e .. ya kadang-kadang itu 
Adikku bilang aku 
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1645 waktu masih kecil itu adikku bilang ke mamaku .. ma, kok nggak ikut mama 
aJa. 

1646 mbak L itu kan anaknya mamase kok nggak ikut mama 

1647 aja .. ya mungkin enak ya adikku di rumah ada saudarane, 

1648 puny a kakak gitu kan enak. .ada temen-temen 

1649 maen .. adikku se pengen .. tapi ya nggak tahu mamaku 
Adikku pengen tapi 
nggak tahu mamaku. 

1650 (tertawa) diem ae .. 

1651 P: e .. apa ya .. alasan apa saja sih yang membuat kamu 

1652 itu .. ada contoh-contohe nggak..kalau kamu itu .. ngrasa 

1653 kalau kamu itu dicintai oleh keluarga kamu gitu? 

1654 I: oya .. kayak papaku itu setiap hari .. maksude sekarang Papaku setiap hari 
mencium aku, sering 

1655 ini ya .. tiap hari itu .. mencium aku gitu .. sayang banget dig en dong 

1656 sama aku .. terus aku sering kayak digendong .. trus 

1657 mamaku itu juga tiap hari .. kayak nyuruh aku makan, Mamaku tiap hari 
yuruh aku makan, 

1658 nyuruh aku mandi .. (tertawa) .. ya kayak hal-hal yang kecil mandi. 
Papaku tambah 

1659 gitu .. apalagi papaku .. tambah perhatian perhatian banget. 

1660 banget..sampek hal-hal yang kecil-kecil gitu perhatian 

1661 banget..aku 1agi ngapain-ngapain gitu de'e mesti 

1662 tanya ... 

1663 P: kamu sen eng kaya gini .. ? 

1664 I: aku sih .. apa ya .. ngerasa .. ya aku sudah gede gitu 

1665 lo .. aku kok kaya ter1alu diperhatikanjuga .. akujuga agak 
Terlalu diperhatikan, 
agak risih, aku sudah 

1666 risih ya .. kan aku sudah gede, sudah besar. Ya aku gede. 

1667 memang masih perlu diperhatikan .. tapi tak rasa kaya 

1668 perhatian mereka itu nggak pada tempatnya gitu, kalau 
Perhatian mereka itu 
nggakpada 

1669 misale papaku itu .. aku sek masih sering digendongi .. apa tempatnya. 

1670 gitu .. malu .. 

1671 P: Io kamu ndak pemah coba ngomong ke papamu gitu7 

1672 I: ya pemah .. pa aku ini sudah besar lo .. kok kayak .. kok 

1673 diperlakukan kaya anak kecil se, aku bilang gitu. Tapi 

1674 lama-lama .. ya kan aku proses juga ya .. akhire aku bisa Proses, akhire bisa 

1675 nerima papaku .. ya sekalipun aku kayak diciumi, 
nerima papaku 
sekalipun diciumi, 
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1676 digendongi apa gitu .. ya wis meneng ae .. 

1677 P: lo itu apa .. apa .. kayak usaha-usahae papamu ndeketi 

1678 kamu ini baru-baru ae atau ... 

1679 I: o .. sudah ya sejak aku ikut mereka .. mereka se1alu 

1680 deketin aku, papaku itu usaha terns .. deketin aku .. ya 

1681 karena memang .. mungkin saking kangennya ya .. pengen 

1682 deket aku .. (tertawa) 

1683 P: kalau dengan adik kamu gimana .. perlakuan orangtua 

1684 kamu? 

1685 I: ya sayang sih sayang .. cuman nggak seperti kayak 

1686 aku .. mereka lebih gitu lo .. kalau sama aku .. 

1687 P: dan adikmu gimana? 

1688 1: biasa aja .. nggak .. nggak merasa .. kok mbak L..kok 

1689 terlalu disayang, terlalu diperhatikan .. ndak ... adikku 

1690 rasae nggak iri deh sama aku 

1691 P: nggak pernah cerita ya sama kamu? 

1692 I: ya nggak pernah se .. tapi kan .. kelihatan ya .. adikku 

1693 cuek aja tuh .. 

1694 P: e .. gimana sih kedekatanmu dengan adik kamu 

1695 itu .. seberapa deket? 

1696 1: ya deket se deket ya, tapi .. paling kayak curhat-curhate 

1697 kayak masalah cowok aja .. tapi kalau masalah sing laine 

1698 rasae nggak ada se. ya kayak misale adikku sekarang 

1699 kerja ya mungkin masalah di kantor, masalah sing 

1700 umum, curhate masalah cowok..ya wis gitu ae .. 

1701 P: e .. kamu pernah nggak..apa .. kalau kedekatanmu 

7102 dengan keluarga kamu yang lain itu gimana? 

1703 I: kalau sama tanteku ya deket..soale kan emang dari 

1704 kecil sudah .. satu rumah, sama nenekku, sama kakekku, 

1705 J tapi kalau sama omku nggak deket. Padahal omku itu 

17061 baik banget ama aku. Dan rasane itu sing tak andalno 
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digendong. 

Mereka selalu 
deketin aku, pengen 
deket aku. 

Mereka lebih kalau 
sama aJ...-u. 

Adikku nggak iri 
samaaku. 

Adikku cuek aja. 

Deket, curhate 
masalah cowok aja, 
masalah kerja di 
kantor. 

Deket sama tante, 
nenek, kakek, omku 
nggak deket. 
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1707 I waktu aku masih kecil itu omku itu .. sing tak andalno 

1708 I soale dia baik banget sama aku dan dia itu ngerti, tahu 

1709 kalau aku itu sering dimarahi, sering diperlakukan nggak 

1710 baik sama nenek dan tanteku. Jadi omku itu selalu 

1711 sayang sama aku .. dia itu .. rasane itu kayak tempat 

1712 perlindungank11 gitu lo .. cuman omku ya nggak lama 

1713 ya .. terus dia menikah to .. aduh waktu menikah .. waktu 

1714 mulai pacaran ini kan .. omku sering keluar kan ke 

1715 rumahe pacare .. aku rasane gimana gitu .. aku ditinggal rek 

1716 sama omku .. rasae nggak enak, apalagi waktu 

1717 nikah .. aku ditinggal..aduh rasae aku sendiri lagi. Tapi 

1718 aku nggak pemah curhat ke omku sih .. nggak pemah, 

1719 soale omku kerjae juga di Jakarta kan kadang-kadang aja 

1720 dia pulang. 

1721 P: selain itu .. kalau dengan nenek kamu sekarang 

1722 gimana? 

1723 1: ya deket sih deket.. tetep .. (suara pelan) 

1724 P: e .. dengan .. dengan pengalaman semua dari masa kecil 

1725 kamu .. dengan nenek kamu, dengan tante kamu 

1726 itu .. gimana perasaanmu ke tante sama nenekmu sekarang 

1727 ini .. kamu ngerasa .. apa ada perasaan marah, jengkel atau 

1728 gimana? 

1729 I: sekarang se aku nggak ada perasaan marah, jengkel 

1730 sama mereka, sama nenek dan tanteku .. ndak .. soale .. rasa 

1731 marahku itu sing paling besar itu sama papaku soale 

1732 menurutku aku sing paling bertanggungjawab atas 

1733 ! semua yang terjadi pada aku itu ya papaku. Jadi aku 

1734 marahe itu .. luka batinku itu ya sama papaku, sama 

1735 tanteku,sama nenekku aku rasane sudah lupa .. nggak ada 
I 

1736 dendam apa-apa .. nggak..dendamku cuman sama papa .. 

1737 ..... ya itu ... aku dendam ... dendamku cuman sama papa 
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Omku baik banget, 
tak andalno waktu 
aku keciL 

Tempat 
perlindunganku 

Nggak pemah curhat 
ke om ku. 

Sekarang nggak ada 
perasaan marah, 
jengkeL Rasa marah 
paling besar sama 
papaku. 

Paling __ 
bertanggungjawab 
atas yang terjadi pada 
akCJ 
Sarna nenek, tante 
sudah lupa, nggak 
den dam. 
Dendam sama papa. 
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1738 itu ..... 

1739 P: e .... berarti kamu ... e ... itu .. dendam dengan papa 

1740 itu karena .... 

1741 I: iya ... ya karena aku merasa ... yang ... terjadi sama 

1742 aku .... yang bertanggungjawab ... menurut aku yang 

1743 paling bertanggungjawab atas apa yang .... terjadi 

1744 sama aku itu .... karena papaku .... Bertanggungjawab 

1745 P: karena papamu itu ya berarti karena kamu mengang-

1746 gap bahwa yang .. e .. bertanggungjawab itu dia ....... ? 

1747 I: iya ... ya papaku .... 

1748 P: apa ada .. e .... kayak ... alasan-alasan .. e .... yang lain .. 
I 

1749 yang buat kamu .. e .. kenapa kok ... dendam kamu itu .. I 

1750 sama papa kamu gitu ... apa ada ... hallainnnya ..... 

1751 yang buat kamu ... dendarn sarna papa kamu itu .... ? 

1752 I: nggak ... nggak ada yang lainnnya ... kayak.. 

1753 alasan-alasan ... hal-hallainnya itu nggak .... nggak.. 

1754 ada ya ... ya cuman karena itu tok ... karena aku ... 

1755 rnenganggap .... ya yang ... yang paling ... seharusnya mern 

1756 pertahankan aku ... itu kan ya ... papaku .... seharusnya .. Seharusnya 
mempertahankan aku 

1757 ya papa .... 

1558 p b . k . . ? : e... erartl arena 1tu aJa ya ..... 

1759 1: iya ... ya karena itu ... 

1760 P: jadi .karnu tetep sayang ya sama nenek kamu? 

1761 I: ya tetep .. tetep sayang .. 

1762 P: tetep baek sarnpek sekarang? 

1763 I: tetep baek.. 

1764 P: kalau .. apa ya .. kalau keluarga-keluarga kamu yang lain ·-

1765 itu .. ya .. mereka ya menerima kamu .. keluarga besarmu 

1766 yang lain .. ? 

1767 I: ya to .. sernuanya ya rnenerima aku .. baik sama aku 

1768 semua .. 
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1769 P: semuanya? 

1770 I: he'eh .. 

1771 P: yang paling deket dengan kamu . .itu siapa? 

1772 I: ya adikku .. diantara .. diantara yang semuanya itu ya 
Diantara semuanya 
yaadikku 

1773 adikku .. .. 

1774 P: nggak maksudnya kalau dari keluarga besar gitu? 

1775 I: he'eh dari keluarga besar ya adikku ... 

1776 P: e .. kamu pemah nggak kecewa gitu .. dengan .. orangtua, 

1777 saudara kandung, atau keluarga besarmu gitu .. ? 

1778 I: ya .. pemah .. seng tak kecewano ya cuman Seng tak kecewano 

1779 masalah ... masalah kecilku tok ... selama ini nggak 
cuman masalah 
kecilku tok 

1780 ada .. gitu .. 

1781 P: sekarang berarti hubunganmu dengan .. apa ... dengan 

1782 kayak keluarga besarmu itu ya nggak pemah ada 

1783 masalah? 

1784 I: nggak..nggak pemah ada masalah .. baik 
Nggak ada masalah, 

1785 P: meski kamu dulu kan tingga1 dengan nenek kamu baik 

1786 terus kamu pindah tinggal dengan 

1787 orangtuamu .. hubungan kamu .. hubungan atau 

1788 komunikasi kamu dengan keluarga kamu yang lain itu 

1789 gimana .. tetep baik? 
Tetep baik 

1790 I: tetep .. tetep baik.. 

1791 P: sampek sekarangjuga? 

1792 I: he'eh sampek sekarang .... Sampek sekarang 

1793 P: e .. bisa diceritain nggak .. maksudnya apa ada acara-

1794 acara tertentu .. kayak kumpul bareng atau gimana? 

1795 
I 

I: e .. ya sering ya .. kayak kan mamaku kan .. kayak saudara 

1796 yang paling tua, jadi adik-adike mamaku itu .. tanteku, Adike mamaku 
sering main ke 

1797 omku itu sering maen ke rumahku, ya kumpul-kumpul rumahku, kumpul 

1798 bareng disitu .. sering kayak gitu terns misa1e kalo 

1799 lebaran, aku sering mengunjungi mereka semua .. terus 
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1800 kalo natalan mereka juga ke rurnahku semua, makan-

1801 makan .. rame-rame gitu ... 

1802 P: gitu ya .. sering kayak gitu ya ... 

1803 I: he'eh sering .. 

1804 P: dan mereka semua . .juga baek ke kamu 

1805 I: baek..ya baek ... 

1806 P: mereka bisa menerima kamu ya .. 

1807 1: iya ... 

1808 P: ndak masalah ya .. 

1809 I: ndak masalah ... 

1810 P: e .. gini kan .. gimana sih kedekatanmu dengan 

1811 orangtuamu sama nenekmu lebih deket mana ... kalau 

1812 untuk sekarang? 

1813 I: o .. sekarang ini ya lebih deket sama orangtua ... Sekarang lebih deket 

1814 P: dengan nenek? sama orangtua 

1815 I: ya .. biasa aja ... (tertawa) .. 

1816 P: tapi masih sering ngunjungi ya tapi ... 

1817 1: ya ... 

1818 P: kalo dengan temen-temenmu gimana .. kedekatannya? 

1819 I: kedekatanku paling hanya beberapa orang aja yang Hanya beberapa 

1820 akrab .. seng deket..semuane yo .. baik ya .. baik dalam arti 
orang yang akrab, 
deket 

1821 yang luas itu semuanya baik..cuman kalau .. sama seng 

1822 akrab .. paling akrab itu sama dua ... eh .. tiga anak ini soale 

1823 mereka satu ke1as sama aku .. terus .. kemana-mana sela1u 

1824 berempat ya . .jadi sama aku berempat..kemana-mana 

1825 berempat..ya itu isa akrab, deket..kalau sama anak-anak 

1826 sing Jain .. kayak dari-kelas Jain di kampus itu aku ya 

I 

I 

1827 kenal..ya baik, ya deket sama mereka .. tapi kan ya karena I 
1828 mungkinjadwal kuliahnya beda .. apa gitu . .jadi ya ndak 

1829 terlalu deket, ndak terlalu akrab ya. Kadang-kadang ya 

1830 kami pergi bareng .. sama-sama kelas lain bareng, jalan-
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1831 jalan bareng gitu. Terns kalau di gereja itu .. temen-

1832 temenku itu sama orang-orang .. anak-anak tertentu, 

1833 nggak semua orang. Biasane sing deket sama aku itu 

1834 anak-anak sing bener-bener rame .. fleksibe1, rame itu .. ya 

1835 itu ora.Q.g sing semacam itu sing .. menurut aku sing isa 

1836 bergaul, sing isa nerima aku. Tapi ka1au misa1e 

1837 orang .. anak-anak sing diem .. agak diem, jaim .. apa 

1838 itu .. gak bisa .. 

1839 P:kenapa? 

1840 I: soale akujuga diem, aku soa1e ngerasa .. akujuga 

1841 diem, aku nggak bisa kayak misale mu1ai duluan .. ngajak 

184 2 bergaul mereka gitu nggak bisa. Biasane sing aktif itu 

1843 temenku .. sing ngajakaku bergaul du1uan, mu1ai du1uan .. 

1844 P: kalau kedekatanmu dengan temen-temenmu .. di1uar 

1845 temen-temen kampusmu gimana? 

1846 I: ya itu kayak di gereja itu cuman beberapa orang 

1847 aja .. nggak bisa banyak..baek semuanya ya baek .. tetep 

1848 baek. .misa1e ka1au ketemu ya say hello .. say hello cuman 

1849 gitu tok..seperlunya1ah omongannnya ... seper1unya. Tapi 

1850 kalau sing deket, sing akrab itu hanya beberapa orang .. 

1851 P: e .. temen-temen terdeketmu ini temen-temen dari 

1852 kuliah ini atau temen sudah dari dulu? 

1853 I: temen dari kuliah .. ya kalau temen yang sudah dari 

1854 du1u kan sahabat itu .. cuman saat itu .. tapi ka1au yang di 

1855 kampus itu .. ya baru di kampus aja. 

1856 P: e .. bisa cerita ndak tentang .. apa .. ka1au kamu berteman 

1857 itu milih orang yang gimana? 

1858 I: e .. ya otomatis ya .. gitu ya .. namae cocok-cocokan gitu 

1859 ya wis otomatis .. tapi biasane sing cocok sama aku itu 

11860 

l_861 

anak-anak sing rame .. sing bandel-bande1,sing badung

badung, naka1-nakal..terus sing fleksibe1 banget..bisa 

225 

Sing deket aku sing 
ram.e, 
fleksibel.. menurut 
aku sing isa nerima 
aku 

Aku diem, nggak 
bisa mulai duluan 

Sing aktif itu 
temenku 

Cuman beberapa 
orang, nggak bisa 
banyak tapi sernua 
tetep baik 

Sing deket, akrab 
hanya beberapa orang 

Sing cocok sama aku 
smg rarne, 
fleksibel, bisa nerima 
apa adae 
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1862 nerima aku ... apa adanya 

1863 P: berarti kalau nggak gitu merek<i nggak bisa nerima 

1864 kamu gitu .. menurnt kamu? 

1865 I: ya .. bisa nerima sih bisa nerima cuman .. kayak nggak Bisa nerima cuman 

1866 bisa akrab banget gitu lo .. soale ya mungkin ya sama- nggak bisa akrab 
banget. 

1867 sama diemnya (tertawa) .. nggak tahu mau ngomongin 

1868 apa .. nggak enak.. 

1869 P: e .. kamu merasa diterima nggak oleh temen-temen 

1870 kamu? 

1871 I: ya .. sebelume ya aku ngerasa penolakan terns .. ditolak 

1872 terns sama temen-temenku. Ya mungkin mereka nggak 
Sebelume ngerasa 
ditolak trus sama I I 
temen-temenku. 

11873 punya pikiran semacam itu ya tapi ya nggak tau se .. ya ini 

1874 pikiranku sendiri mungkin yo .. aku selalu ngerasa 

1875 ditolak..kayak mudah tersinggung banget..e .. dari hal-hal 
Pikiranku sendiri, 
selalu ngerasa 

1876 sing kecil-kecil gitu aku ngerasa ditolak.ditolak..terns 
ditolak, mudah 
tersinggung, hatiku 

1877 gitu wis .. di hatiku itu sampek nggak enak ae ... masak sampek nggak enak. 

1878 setiap hari tersinggung terns .. ya gitu ngerasa ditolak 

1879 terus .. tapi .. ya itu bernbah ya .. proses ya .. tapi sekarang ini 

1880 sudah nggak ... Proses, sekarang 

1881 P: itu kamu ngerasanya kapan .. ngerasa kayak ditolak 
sudah nggak. 

1882 itu? 

1883 I: aku sadare kayak merasa ditolak sejak lulus Sadare merasa 

1884 SMA .. sampek semester 5 kemarin .. semester 6 ini aku ditolak sejak lulus 
SMPsampek 

1885 sudah mulai nggak .. soale aku konsultasi ke .. kayak ke semerster 5 
Konsultasi ke 

1886 psikolog sama ke romo. psikolog, romo. 

1887 P: kamu itu ngerasa ditolaknya itu kalau dengan temen-

I 1888 temen kamu itu gimana sih? I 
' 

i 1889 
I 

I: kalau misale aku berdua sama temenku ya .. terus ada ! 

1890 temenku sing Iaine datang .. mungkin temen dari kelas 

1891 lain gitu . .Ia terns sing diajak ngomong itu kok temenku 

1892 ini tok (tertawa) .. gitu lo .. aku kok nggak diajak 
.. 
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1893 ngomong .. terus .. ya itu aku ngerasa .. pokoke hal-hal sing Hal sing kecil, sepele 
aku wis ngerasa 

1894 kecil-kecil, hal-hal sing sepele itu aku wis ngerasa ditolak, nggak 
diterima. 

1895 ditolak..merasa .. nggak diterima .. nggak diterima . .iya ya 

1896 mungkin aku kayak gini .. mungkin aku orange sulit 
Sulit bergaul, 

1897 bergaul, aku orange tertutup, pendiam, jadi yo .. mereka tertutup, pendiam 

1898 nggak bisa nerima aku .. tapi sebenere aku pengen Alcu pengen diterima 

1899 diterima .. di hatiku sih .. perasaanku ada itu terns. 

1900 P: apa yang ada di pikiranmu waktu kaya .. tadi kan kamu 

1901 cerita .. ada temenmu datang kamu nggak diajak 

1902 ngomong . .itu sing ndek pikiranmu apa? 

1903 I: ya di pikiranku .. ya .. kok temenku tok se sing diajak 

1904 ngomong kok temenku tok..lagi-lagi anak-anak itu Pikiranku semua ke 

1905 kok..semuanya pada ke temenku nggak ada yang ke 
temenku, nggak ada 
yang ke aku. 

1906 aku .. terus kalau misale ada temenku sing ngajak Kalau ada temenku 
ngajak ngomong aku 

1907 ngomong aku .. rasane aku itu seneng banget.. seneng banget. 

1908 P: itu kamu merasain ini ya baru .. baru mulai lulus SMA. 

1909 I: ya mulai lulus SMA itu aku sadare itu .. tapi dulu waktu Lulus SMA sadare. 

1910 aku masih SMA itu .. aku .. ada temen sih ada, tapi SMA ada temen tapi 

1911 sedikit. .aku juga nggak pandai bergaul waktu sek SMA, 
sedikit. 
Nggak pandai 

1912 lebih . .lebih seneng menyendiri .. sendiri .. Ya emang rasane 
bergaul, lebih seneng 
menyediri, ada temen 

1913 itu sulit bergaul dan aku ngerasane lebih nyaman kalau nggak nyaman. 

1914 aku sendiri ... kalau ada tern en malah aku nggak Setelah SMA aku 

1915 nyaman .. waktu SMA sih gitu .. tapi waktu setelah lulus 
butuhternen, bosen 
sendiri. 

1916 SMA aku ngerasa.ya aku benar-benar butuh ternan, aku 

1917 bosen dengan sendiri terus .. tapi ya itu kalau ada 

1918 tern en .. ya ada sing cocok, kayak temenku di kampus 
Kalau ada temenku 

1919 yang akrab tadi ya .. bertiga .. berempat itu .. tapi kalau ada sing lain aku ngerasa 
ditolak 

1920 temenku seng Iaine ya aku ngerasa ditolak. Jadi 

1921 maksudku temenku ini ya wis untuk aku aja .. nggak 

1922 boleh sama anak sing Iaine gitu .. ya untuk aku tok.. 

1923 P: e .. apa .. tapi perasaan itu sekarang sudah berkurang ya 
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1925 

1926 

II: he'eh sekarang sudah berkurang __ sudah nggak ngerasa 
i 
I 1' 1 1 1 

I GHOHiK 1ag1.. 
I 

1927 i P: apa yang membuat .e _perasaan ditolak itu kok jadi 
i 

1928 1 berkurang? 
i 

1929 I I: ya dari konsultasi .. khususnya konsultasi sam a 
I 

1930 I romo .. sing menurut aku oerubahanku disitu .. va 
I - . -

1931 liiu .. katanya romo guu .. ya maksude romo 

1932 j selalu"nasehat! aku; saran-sarannya romo j~ngan kayak 

i 1Y33 selalu ngerasa ditolak,Jangan selalu ngerasa nggak 

1 ""' .t .~:.-• ..:::...-t-.. -.-t:1-.-.• ~ .-.. -.t-.-.1-.::. .-.::...·.-.••. -. • -.. -.. --.::.1-.. -.~= .-.-.• -.-.. -. =~- -t:~:l-
l:f.J-'T U.lfJV.l.l.lULH'\ .. UH .. fJVl'!r..Vl'!r..V .:)\.J.l.i.lUO. HU.:lV.l.iULiv lUH!V .llU .. l.ll.l.l"'L 

1935 I halikku disitu. _ 
i 
I 

l'./36 ! P: tap! sebelum-sebelumnya gnu .. kamu tahu nggak kna-

1937 ! kira su.:.Tbemya kok .. kamu kayak ngerasa ditolak temen-
' 

1938 i temenmu gitu itu .. semuanya itu karena apa sih? 

i 939 1 i: aan n1asa iaiuKu ... soaie aku ngerasa gini ya .. ya 

1940 ! mereka nolak aku, mereka nggak mau bergaul ama aku, 
i 

1941 1 kenapa aku sulit bergaul, kok kenapa aku jadi sulit 
i 

1942 i bergaul itu ya karena ;.uasa laluku kayak e'"lni .. akujarang 

1943 I maen. ak.-u nggak bisa .. bergaul waktu aku kecil..masa 

19441 kecilku ngg::menyenan~an .. Jadi seiaiu aku 

1945[ menyalahkan masa lalu dan meyalahkan orangtua .. 

1946 I P: sampek sekarang .. 

19471 I. lya sampck :sckarang tapl kan .. sckarang sudah bcrubah 

194R i kan 
i . 

1'.14'.1 i P: kamu mget nggak .. pengalaman .. pengalaman waktu 

1951 mcnyenangkai! '! 

l'i)L I. yang menyenangk.ane .. tap1 aKu dan Kecil im wes 

1953 ngerasa ditolak tems !tertawa)_ dari SD apa gitu mesti 

l 'J54 aku ngcrasa ditolak .. mtsale aku sama sahabatku yang 
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I Konsultasi romo. 
i 

I 
I 

Semua nasehate 
romo, titik baiikku 
lhsnu. 

I ~=~;~:~~~~ggak 
I 
! Se!a!u menva!ahkan 
I masa lalu d-an 
j menyalahkan orang 
\ tua. 

I 
I Sampek sekaranga 
1 tapi sekarang sudah 
1 berubah. 

i 
I 

i 

Dari kccil \·ves ngrasa 
ditolak terus. 
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I 1955/ SD berdua apa gitu .. sengjadi perhatian gum, seng 

I 1956 I disanjung sama guruku itu selalu sahabatk11 .. itu aku 
I I 
j 19 57 j ngerasa. _ aku juga nggak kalah sama sahabatku ~i tu 

I 1958 IJo .. tapi selah! sahabatku, temen-temenku itu ya bergaule 
I I 
1 1959 1 selalu maune bergaule sama sahabatku gitu lo,jarang 

11960 I sing sama ak:u. Ya mau .. mau ya bcrgaul ama aku, tapi 

i 1961 I tak liat mereka itu banvake .. kavak mau benraul ama ah.ll 

119621 liu k.arena merek.a liu ~uiuii.. u~iuil uiskuSJ-:iskusl 

I 19n31 pelajaran, butuh nyonto .. gitu tok tapi ya ada se .. ada 

1964 1 temen-temen juga, ada beberapa sing .. smg mau bener-

1965 \ be.ner bergaul santa aku .. nggak ha.nya kalau butuh 
! 

1966 ~ aja. ndak Ya itu rasa .. rasa ng_2:ak menyenangkane. 

lY67 i pengalaman pahne dlSltu. Ak.u dan kecii nu wes seiaiu 

1968 I ngerasa ditolak ten.rs . .itu seng pertama. Tapi kalau 

1969 I perasaan seng menyenangkan ya .. kalau misale dapet 
I 

1970 i n1ia1 bagus .. gitu 

1971 I P: kamu pemah apa .. ada suatu prestasi nggak di seko!ah 

1972 I yang kamu seneng .. ? 

1 (),'7') I ! - n ":::--::: ':r-::: -:::....1<::: '"-.lA-::: ~.-rP-c+a.c~ ,7,_, I •. ~ _,~ .. y~ ~~~--~~~ ~--.-~-~~ ... 

1974 I P: bisa diceritain? 

19751 I: yajuara satu ... ranking satu .. gitu .. bolak-balik kayak 

1 07h. I o-itn -in~-rt;l _,__., ._, I o ... ~.,_~_-J.,_~._~_._._." __ 

1977 I P: itu kapan, waktu SD, atau .. SMP? 

1 0"70 i T, .,.-. en C~ .. m C~ .. -! .". 
.1/ I U l .L )U t.J.J....J,.t.J.lVll •• t.J.lV.l..Cl. •• 

1979~ P: jadi kamu sering ya .dari dulu sering ranking ya? 
! - . ~ 

1980 11: ya senng ranKmg .. 

10Q1 
.:_ .-· u _;,_ 

i 
r P: ter-.t:. .. e .. girnann pernsann kf!T!1U .ranking git1-I? 

1982 i I: ya seneng .. seneng sih seneng .. tapi apa ya .. kalau aku 

l'ioj i habis ambii rapon giw .. apa ya .. nggak ada orangwaku 

1984 i sing ambi! raport tems lak akujuara apa gitu .. ya 
i 

1985 j orangtuaku seneng s1h seneng .. tapi ntik dapet omongan-
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Nggak ~~abh sama 
sahabat tapi jarang 

I 
1 sing sam a a 'kt1 

I 
I 
I 

] T\Jfan hen!2.n1 2.n12 
I ~kn t~nt"i~re:n~ 
I ~~r~k;b~~hdiskusi 
I pelajaran, nyonto. 

I 
I 

1 
Pcrasaan sing 

~ rner!yer!2r!ggkan 
! bl"" c:bpet nilHi 
i bagus. · 
I -
i 
i 
l Ada prestasi. 

! Rankin!! sattL hohk-
1 halik k;yak gihl 

Sering ran ... king 

(_"",,._.,_.~.TO»"_, ~•r•r--~• 
'-~'--'H'--'Li,Sl'!... \(1!-'J lll::>b~tl'!... 

ada orang tuaku sing 
'-'>rnhil r'-'>nr.-rt ,_, .... _ ... ''·'i-"-''' 

Dapct omongan 
nggak enak dari 
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1986 1 ornongan sing nggak enak 1agi dari nenekku ... maksude 

1987 I kalau mau .. apa ya .. untuk mau berprestasi itu kan butuh 
' 

1988 l t • t • 1 1 1 1 • • 1 •• ! Diaya ya .. Kan oi-angn.laKu nggaK .. nggaK oiaya1 aKu ... gtru 

1989 i tems nenekku mulai marah.marah .. n!':!':ak bisa nerima 
I --

. --- I ~ • . •.. 
1 ':J':JU 1 cun1an enalmya tok tanpa ngasih btaya ... 

1991 I P: lo itu yang bcrprcstasi itu kan .. bcra:.-ti kan misalnya itu 

I 1992 I mulai kamu dari kecil..la wak.1:u kecil kamu kan diasuh 

119931 nenek kamu .. lapi oranglua kamu iahu kalau kamu 

I 1994 I r<>nlz-inrr rritn? 
j ··.········:oo ;;o·"· 

1995 1 1: ya tahu ... 
I 

1AA/ I D- .-.-. ..::. .. -..::.t-.-.. -.::.~.-.1 .. -. +--····· ... . -...:..-.. -t:.-t:1-.-... 1-.-.• -.-... , :t-. .... .::;..~1-.-. 
l:J::JO j .i. HHviVJ:\.t:t .:>VJ.U..iU •• l'vUlU.Ul:; pv.t.l\,.UU.lfi.U.U .1.'\.U.l.HU .llU .U.lV.l'v.I\.U 

I 

1997 ! selalu ngontrol ng_!Iakmaksudnya o ini anakku .. 

l YYi:S 11: ( dengan sed1k1t bertenak) o .. ndak .. ndak sama 

! nenek:..lQ.J. 
I 
I 
I 
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i 
! Orang tuah1 n,-gak 
I biavai ahl. --
i . 

I 

I 
I 
I 
I 
i 

1999~ sekali .. waktu aku kecil..kalau aku rarJ<.ing-ranking apa I ~:;:~ ;:sr:;:~~~~pi 
I 2000 I kan isa ngajukan permohonan beasiswa ke kantornya I sama papa-mama h.-u 
i · - - · · · 1 separo dikasih 
! 2001 i papa.;aku dapat beasisvv-a, banyak .. berapa j adikkLL 

120021 gitu .. maksudnya ya buat aku aja .. kan itu kan hasilku, I 
j 2003 1 hasil usahaku ... tapi sama mama papaku sek dikasihno i 
120041 adikku gitu lo .. ya fifty-fifty .. separo dikasih.r1o adikku. Ya I 

I 2005 I aku ngerasa .. ah .. adik kan nggak berorestasi aoa-aoa. wis I 

120061 a<.iik ~apet kasih sa yang sa~:: ortu, ~h uangk~ dia~bii 
i '}()()7 j adi}r"--'-lcU }agi __ dik_asih.."flC adik !aci cittl u-::l no-P.?'-::\C~P. -no-o-~t.-! ~------'' j - _.. _.. -- j'-"- -'--'-b"'-'-'-"-._,_.._._.,_, -'--'-bb'-"--'-~ 

I 2008 enak disitu .. 

\2009 '1 P: k.alau .. g.imana tanggapan k.cluarga k.amu yang 

12010 ! lain. kayak nenek kamu 
. -" • - I • - • . • - . - - • . - . 
1 LU 11 ! 1: oya nenekku tam ban ... tam ban maran gnu 10 .. wong nu 
! '1()1.., unng1nu kok .. kaiTlU seng nganu kok .. rnals.h dikrt:ihno 

i ')(\1~ 
i .,:.V :) 

i 
! 2014 

adikmu .. kay a nenekku kan nggak bisa . .jadi nenek yang 

baik ya .. apa .. wes nggak apa-apa wong nujuga 

i 2015 adiLtnu . .itu enggak bisa kayak gitu .. tam bah 

1 2016 panas ... tambah dwmongL.(tertawa) 

Ngerasa n,g,gak enak 

N enek!GJ nggak b1sa 
Jad1 nenek yang balk. 
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I 
I 

2017/ P: 1o tanggapan nenek kamu v/aktu kamu. berprestasj itu 
' 

I 2018 I gimana .. mereka gimana? 
' I i~~·~l· ' i LU17 1 L ya seneng ... tetep seneng .. ya seneng .. cuman ya Kaya 

12020 \ soal biaya itu .. masalahnya __ _ 

j 2021 j P: e .. menurut kamu dengan prestasi kamu ini .. dengan 

I ')(\'"' I -~-~~1~-~- "~1--~1~1. 1,~- .. 1-~- 1-~-·· "~~-~ 1-~"~1-
! .;.v.;..._ j i-''-'"1:;"'"'""'' "'-'-"-v'"" ''""''-"··''"" ''""''-" "'-'""!;; •·<>J<>r, 

i 2023 I ranking !!itu .. dengan oengalaman sekoiah kamu 

!2024[ giiu ... ~i:1ana iei:an-~em~n sekolah kamu? 

\202'5 \ T: ya merebjadi butuh ~am a aku .(tertawa) butuhnya ya 

! 2026 1 tanya soal pelajaran . .jadi .. ya itu ... 

\ 20271 P: ada pengalaman yang nggak enak nggak..yang kamu 
' I 

i 2028 I alami dari guru kamu. atau dari temen-temen 

! 2029 1 kamu ... pengalaman waktu sekoiah dulu'i 

I 
., . 

'"')()'2(\ T• 'l1~ olrn 1"1/"YO.-r'OC't:l 'f"'\a..,..,....n'h C'C> lrf'l'lrnl- ;J; ...... co,...,.....,f)lnln·::.n C'f').,...,...,f') 

[ ~v-··~ j ~. y~ ~"'-' ""5~"~"~ i-'~""=" .o~ <--~}~"- '-'"i-'~""~'~"··~" "~""~ 

I 2031 I gul'llk--u ... pemah ... (tertawa) 
I ~n~~ I ~ ' ,. - • • 'n 

1 ..LUJ..L I r: Disa cncernain nggaK f 

[2033[ T: ya waktu ... apa .. aku habis istirahat gitu 1o ... masuk 

1 2034 j kelas ... bajuku nggak dimasukno .. terus sama 

! 2035 I gumku .. bajuku tambah dibuka .. t;--itu kan malu .. di depan 
I I 

I 2036 I anak-anak ... 

120371 P: gitu cuman itu aja atau ada yang iam'f 

I ?O:iR \ I: ya cuman itu Pja 

I 2039 j P: kamu gimana sama guru kamu .. perasaannya? 

1. I l 2040 I I: yo .. .inarah, yo rnangkcl tapi .. ya wcs biasa 

12041 [ aja maksude aku mmak mendendam .. waktu aku kecil -- - .... - -- -- l-.'!_·-- - - - -

j 2042 j aku nggak punya perasaan mendendam sama sekali .. 

2044 temen-temen kamu kok gitu .. berarti waktu kamu masih 

2045 1 SD, SiviP itu .. apa .. kan1u punya banyak te1ncn gitu 

2046 atau. 

204 7 1: a wale ... ya aku ngerasa punya ban yak tern en 
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I ;i~~~,~~a;~~~~~~al 
I 
I 
i 
I 
i 
I 

I 
I 
j Butuh tanya pelajaran 
! sama aklJ. 

I Ngerasa pernah 
i, dipemal~kan guru 

! 

, Bajuku nggak 
I dimasukno. sama 
I guruku tambah 
j dibuka. 

I 
I 
i 
i 
I 
I 
I ~lfo::.r~h ;ono-1-,.1 t'!:ll"''1 
j h;·~~~~·-~~G···v"~" ''·T· 

i, ------- ---"--· 

I 

' i 
1 Awaie ngerasa punya 
j banyak l"'mtTL 
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1 
2048 I se .. eu.man .. ya itu tadi 1o kayak mungkin perasaan~J 

I i 
I 2049 I terlalu halus gitu lo .. jadi apa sedikit gitu .. wes kayake 
I' I. 

"1!"':-C!'. ... 1', 1 1 ,. "I 1 • 

i Lv-'v j aKu vves ngerasa ano1aK, aicueKKin., \Ves ngerasa 

12051 I gitu . tapi mungkin sebenere nggak kayak gitu 

I 2052 I P: tapi temen-temen kamu dari mulai SD 

! 2053 j sampck ... apa .. sampck kamu bcsar inipun ya tctcp .. 
I I _ 
I 2054 I I: va teteo se .. teteo .. mau bemaul sama al-u .. mau .. 

\2055\ r:-e ... ap~ yang k~mu suka/i:dak suka dari sekoiah 

l2osn I bmu? 
I ! 
I 2057 I I: yang nggak tak suka dari sekolah? 

P: ya yang suka dan nggak suka? 

I 2059 I I: e sing suka apa va (tertawa) va seneng se kayak 
I -
' 2060 1 prestasi-prestasi gnu .. seneng .. seng gak ta suka ya .. kaiau 

')f'lh.1 .......,;c-0lo ~1\.A A ;t-... ln'ln -rnnlo; c--.-.11+ 'horo-o~~l 1fn ..-.1n olrn .;...,;J.; ) .:.......:·._:.:. ! .:..:..:...:.~t.:-.:.._ ._;~..-__u::. .:.~~ .r~:;4!..:. .:..:.:::~..::~-=-~:...:..:..::.:._..·._.:.st.:.-.:..:. .• .:.:..:...:. ~J~ ... '-!.!";..~J:...:.-'..:-~ 

I 2062 I sedikit temen, vang gak tak suka itu tok ... I I - - -
1 2063 I P: dengan adanya prestasi yang kaniu punya itu .. kan-.u 

I 2064 I ngerasa dihargai nggak? 
I ; 
I 2065 II: ngerasa dihargai se iya tapi .. sedikit sekali .. efeknya 

j 2066 l buat aku .. aku nggak mikiu10 soal prestasi, pelajaran .. ya 

I 2067 kalau alm berprestasi ya seneng .. ya pokoknya alm nggak 
I 
1 2068 mik1rno soai 1tu ... maksude .. seng tak pikirno itu soal 

12069 kejiwaa:dcu, perasaan-perasaarJ;:u, pikimnlm, penolakan-

1 2070 I penolakan sing tak alami . .itu aja ... kalau prestasi sam a 

12071 I sckall nggak tak pikim.o .. 

I 2072 P: e .. apa arti ternan buat kamu? 
I 
1 2073 l: ya ... apa ya .. ya temen sing .. sing bisa nerima 

2075 saling memberi dan menerima. _. 

j 207G 1 r: Kamu puas nggak dengan prestasi yang sudah kamu 

2077 capai sampek sekarang ini? 

2078 1: 1ya sth ... aku nggak pemah .. mensyukun prestasiku 
' . L___ ____ , ___ .~.l .• ~~- .• ------·~-· -~--~ 
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! Perasaan_l.._'lJ terla1u 
i halus. ana sedikit v.is 
I nger~sa-
1 ditolak,dicuekin. 

j 

i 

Tetep mau bergaul 
sama alm 

Scncng, kayak 
nr;:o.ct•.:u_,i crit11 
i'' ~~--·~- ... =···-

Sl'/L\ n1ul~i sulit 
berg:auL sedikit 
nemen, nggak suka. 

j Sedil<it sekaJi ngerasa 
I dihargai 
I Nggak mikimo 
I pr~;tasi 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
1- ... 1 enien s1ng msa 

nerirna ak-i.l apa 

Sing tak pikimo itu 
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\ 2079 / masalahe (tertawa) .. pokoke sing tak pikimo itu kayak 

I 2080 I kejiwaanku, psikisku, pikiranku itu ... masio sekalipun 

) LVo 1 I be, prestasi apa gitu ... itu nggak bisa membuatku 

12082/ bahagia .. (tertawa) nggak tak reken .. 

1 2083 1 P: oya menurut yang kamu tahu .. pandangan temen-

12084 I tcmcn kamu tcrhadap kamu itu gimana? 
I I 

i 2085 i I: setauku va .. va aoa va .. va mun!!kin inereka 
1.~.-·'" I ... _, . _-_, :. _, ·, : .. - , . -... _, .. _,_, 
1 Lvoo 1 nggaK. .. nggaK Lt:naw oanyaK ... t: .. nggaK Lt:natu :>eneng 

I
[ 20R7 

1

! herrran1 s2ma akn ~.oale akn emanrr nertHma mnnrrk!n 
v .:.,....; .1 '-' 

I 2088 i aku emang diem, aku g1tu ... tapi mereka senenge sama 

12039 I aku ya kayak masalah pelajaran. Tapi..kalau temenku 

j2090 I sing akrah ini tadi .. sama aku va heherapa orang. itu 
I I 

1 20Yl j seneng se bergaul ama aku, mereka b1sa nenma aku. 

l /0Q7 
1
1 Itt1pun juga ada prosesnya ... nggak otomatis mereka i ----- I 

I 2093 i seneng gitu, soale aku dulu kan emang pendiem banget, I i -- -- -
I 2094 i tertutup ban get. .. tapi ian1a kelantaan kan 

I 2095 i bembah .. bembah .. kayak misa!e aku !ebih terbuka, aku 
I I 
1 2096 j lebih isa guyon-guyon sam a mereka .. mereka kan sen eng 

\20971 ya sama anak-anak sing lmmoris-lm.moris .. wes aku 

i 2098 I malah isa ngguvoni mereka. rame-rame sama mereka . .itu 

120991 baru merek:~s~ .. menurut aku mereka mau bener-bener 

! 2100 1. herteme-n Hma A leu I I - --·----·-- ··---- . --· 
I 2101 i P: e .. kalau kehidupan .. atau hubungan kamu dengan 

\21021 orang dlsckltar kamu .. dcngan tctangga .. gimana? 

I 2103 IT; dengan tetangga va baik.baik..akusering kalau aku 
I ! - -- - -
I I 
j 2104 11ewat..nglewati rumahe tetanggaku itu ak-u mesti 
\ I 

! 2105 1 TIJ·'Upa .. ka1au ada tetanggsku ya tak sapa, t~pi kaiau tcrus 

I 2106 i misale ada kcsempatan untuk ngobrol ya aku berhenti 

i 2107 ! sebentar..ngobroL.cunia sebentar..erus berangkat Iag1.. 

I ? i ilR I P· i>~rli h11hnno->~n l-<~mll rlr•no-<~n tPt!1no-Ml h<~ii.-\ - ~-- . - . ..:--£ ~£-~ ~~~-~~ ~~-£~~- ----o--- -------=-,;;;.- ----~· .. 

! 21 09 l 1: baik .. 
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Kejiwaa!lJ.:u. 
psikisku, pik:iranku. 
Sekalipun berprestasi 
nggak bisa membuat 
aku bahagia. 

Nggak terlalu seneng 
bergaul san1a a.lru, 
aku emang diem. 
Kaiau temenku sing 
ak.fab int:feka D.tsa 

ncnma aKu. 

Ada proses, nggak 
oiomail~ :stTu:ng. 

Menurut aku n1ereka· 
rnau bener -bener 
bertemen sama ak-u. 

Dengan tetangga 
baik, rnesti nyapa, 
kadang ngobrol. 

Nggak pcrnah ada 
masala..l} 
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:2110 P: nggak pernah ada masalah .. 

I 2111 

i "' '" I .L.11L 

I ?ln I ----

1 2114 

I " 1 1 ., i ..:. -' .L..: 

! 2116 

12117 

I 211 R 
i 
1 2119 

...... 1"'\A 
1 L i.L.V 
' 

2121 

1: nggak. .nggak pemah .. 
~ . . 
Y: senng .. serrng ngomong-ngomong .. apa ... 

I: ya kadang-kadang, paling sing sering itu cuman 

nyapa .. 

P: pcrnah iku apa .. kayak acara-acara di kampung .. 

I: ya kayak 17an, mesti ada panggung .. apa gitu .. ya mesti 

dateng .. ya cwnan daieng gilu tok .. 

P: ova kahn! menun!t kamn_ kamu 1n1 or~nrr vanrr senertl -.; ·-· - - -. . --- - .. - -- u.;- '-'- -_.--

gtmana? 

1: tahu ya .. \i.i;liuvva) .. yu uku sc .. uku isa .. Hiaksudc deHgUri 

pengalaman-pengalaman sing tak alami itu aku jadi lehih 

2 i 22 ngenun orang lam gnu io, aku ngerasa ieb1h ngemm 

2123 orang lain. J adi ya karena aku me rasa sudah ada 

I 2124 perubahan .. da1am diriku aku jadi .. aku 1ebih mau 
I ! 2 i 25 niencintai orang 1ain .. niau niengasihi. Terus akujuga 

i 2126 ngerasa kayak te!aten .. te!aten sama orang .. apa ya 
i 
! 2127 temenku satu ini kan .. dia itu kan kaya tulalit banget terus 

12128 mbenceknoJ v,;es e1nber e,-itu .. rasae aku itu. yang paling 
i 

I 2129 isa nerima dia, aku nggak pemah marah-marah sampek 

12130 kaya ndak. gimana terus katae temen-temenk.ujuga 

12131 gitu lo L itu kok !mat sam a anak itu ( tertawa) 

J 2132 P: kalau menurut kamu ini .. apa ya .. apa aja ke1ebihan dan 

""'1 .......... 1, .-.1, ·-~~--...... -.. ·.~· 1, .-........ ') .i..i..J..J A\..1.1.'\.UJ.Q.J.J.OQ.U AQ.J.J.J.U! 

2134 T: e ,ya mungkin kalau kelebihanku ya maksude kalau 

i 2135 diterangno dosen .. apa .. gitu ya tahu, ngem, paham 

1136 1ah .. gitu .. udah paharn. -,{a rrn.n:.gkin. kalau kekuranganku 

213 7 aku nggak tcrlalu rame ya, nggak ter1aiu c .. ya nggak 

1 L i jO tenant ran1e atau nggak 1erlalu htn11ons .. b1asa aja .. 

2139 

2140 pentmg banget buat kamu'l 
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PaHng scr~ng nyapa 

i ; an n1es1i dateng 

Lebih ngertiin orang 
lain, lebih mau 
mencintai dan 
mengasihi orang iain. 

Kalau diterangno 
dosen itu ngerti, 
paham. 

Nggak teriaiu rame. 

Nggak terlalu 
hun1or1s. 

i:'enting b1sa punya 
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h-1-, 1 
I~,~, 

I 2142 
I ~. ·~ 
l Ll.:tJ 

I 2144 
I 
1 2145 

I: ya menun.1t aku ya penting ya soale dia bisa punya 

banyak teman, tapi sekarang ya ndak se .. ndak..ya aku 
. 1. 1. '1 1 . 1 1 1 . 

mau jaGi airiKU apa aaanya aja, aKu seKanpun g1n1 ya 

nggak apa-apa, diem ae .. ya nggak apa-apa, ya emang 

adanya seperti il!i, mau tak. paksano ya kelihatan kalau 

12146 , itu maksa .. kan nggak cnak jadinya .. 

I 214 7 i P: kalau kelebihan kamu vang lain maksudnva kavak · 

I 21481 dan sHai-sHaunu .. kayak. ~an:u lllL.blSaJeia:inng~ak 
21491 kamu ini onmgnya kayak gimana? 

2150 1 1: o .. apa ya .. sitatlni itu ah.--u cenderung memik1rkan apa 

2151 \yang orang lain pikirkan.e .. pikiran tentang aku .. apa 

2152 gitu. nggak egois apa gitu terus ya nggak egois. mau 

2153 1 mendengar..apa .. betah gnu io mendengar..curhate 

2154 I temen-temenku itu, banyak yang curhat ke alm itu .. aku 

2155 I itu seneng ndengemo, kalau aku bisa kasih saran ya aku I - - -

2156 j kasih saran .. kaiau ndak bisa ya ndak .. 

2157 I P: ka!au kekurangannya? 
i 

2158 1 1: kekurangane .. mungkin aku agak nggak sabaran, 
i 

2159 ! 1uisale kayak menung5~u .. apa gitu. .. nggak 
I 

2160 I sabaran .. wes .. buru-buru ninggal aoa mtu. taoi .. ntik kalo .. 

2ibi I misaie nunggu bemo keiam:n .. a ... ke~amaa~ .. can bemo 

21621 yang lain e bentar !agi bemone dateng. nggak sabaran 

2163 I P: ada yang lainnya lagi? 

1"'\1/.4 I To,-,.;.-..,-, ,,,•, ,•, o•o'o ...... ·~,;.;..;.:1,: .. , :~00 ,,.-, rro;,.,,1,-, ~oor-1,-.1,, !,·,1, .... :1,;,•rooo 
LlG.:;. I .1.. apa ya .. v .. ya pvHHAH HU ya .. HH.:>,uv LVJ.J.U.lU l.£\.A _lJl..l'-.llHV, 

216'5 i terla lu lmatir. tak"l1t k"lmtir. cern a~ i ... ~· ~·~·~ '~~·-' -~ '-~ ~·-·~ 

21661 P: kalau kamu ngadepi masalah .. gimana sih cara kamu 

:216 7 ·.-llTitllk ngntasi kekurrrngfHl knn-;.u itu~ 

2168 j I: ya kalau kuatir..apa-apa .. kalau misale .aku kalau setiap 
' 
' I • • • • • • • • 

L llb ! mau DerangKm Kuuan Kan mesu ny1apm aompelKu, 

2170 ! buku-bukuku sing mau tak bawa tak siapin. Tapi ntik 

2171 i sampek bemo itu .. sek kuatn aJa pas nggal<: bawa uang, 

235 

i 

j l\A.::>n-io;:~r1i r1-irit"'l1 -:::ar.-:::a I "·ri;~;~·· ........... ' .. . 

Cenderung 
memikirkan apa yang 
orang lait'l pikirkan, 

--.1 --- - ---nggu.K. ;;:::gvi::>, iiiU.U 

~:'!"':.~:'!"'::"".!~':"' 
~~~--~~·-·~o~··. 

Nggak sabaran. 
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1

!2172 !I nanti 0o-imana aku ba'-,'ar bernorrva, sek !1tin :1!~ k-n!'!ti?"P !tn lTak atasine. hlrar:;j 
• • • J • - --- -r ------- ~ --- I ama diriku se~ciiri--

1 2173 I Ya tak atasine .. o ndak tadi wes tak siapno kok..maksude i tadi sudah tak siapno , I . 
! ,.... .. ,..... " 1 1 • 1. ·t 1. • 1. • l 
1 Li ;.:;- ! aKu Dlcara ama GlTIKU senrun .. o taa1 suda...i. tak s1apno_, j 

f 2175 I bener-bener tak siarmo_ .akl! sek ingP.t <:P.k i I I . . - ---------- . 
f 2176 j sadar .. uangnya sudah tak siapno, buku-buku wes tak I 
121771 siapno .. nggak mungkin aku nggak bawa dcmpct. I 
I 2178 I P: kalau ngatasi kavak tadi kamu bilang I 
j -- -- j - - - - -- - . .• ~ - - . j 
1 .L 1 i'i j kekura.nganmu ... kaiau kamu nu pemliur kayak gnu i 

! 21 RO ! gim:ma? i 
I I 
I 2181 i 1: kalau ngatasi soal pemikir..ya ia ya ngapain se terlalu 

/21321 dipikirkan .. kan itu sek belum tahu keadaan.nya, 

I 2183 I kenvataanva aia sek helum tahu .. itu sek khavalanku atau 
I I - 0 -· -

I 2 iii4 1 famas1ku aJa..sek beium tahu.Kadang aku Juga bosen 

) 
I Bosen mikirno terus, 
1 sampek latut malam, 
1 capek. 

i 

! 2185 ! dengan khayalan-khayalanku, mimpi-mimpik:u I 
I : I 
I 2186 I bosen .. capek gitu lo mikirno terus .. pernah sampek larut i 
i ~ . ~- I • - • - • • • . • - - . . • I 
I L i o; I maiem .. capeK .. paaanai aKu seoenere pengen segera na.ur J Ngatasine ak:u doa. 

J 21 R8 i tani kok ter1a1u banvak berkhavaL iadine canek. I 
J -- I • - - ·J • - I 
j 2189 j ngantuk .. ya terus ngatasine aku doa .. berusaha reda- 1 

! "''1 ()f) l -~-l .... +- .... -~- .... 1-t...:_ .... +-.:...J~~- i 
~ L 1 7V ~ i C"U.:i. .. t~.i. U.~ a.iUiii C" t.iULi.i . . . ! 

I 2191 i P: kalau misalnva kamu itu rnelakukan see:ala sesuatu hal J 

I ____ \. - -,. '·'' ' .- ' . I 

1 

Ll':i21IiU ap~ kamu semlu m~moutunKa~ KayaK .. penuapat 1,. ~~-l_i~~--:~a~_a, hal 
! 2193 j orang _..ain atau persetujuan orang _._anl. _ _ ___ _ .... ...----~ 

1 2194 1 I: o ndak..hal-hal sing besar ya iya .. tapi kalau hal-hal I 

12195 I sing kccil nggak ... 

I 2196 I P: maksndnva? i i . .. . . . -
! ----- ! • • • . " " • - - . - - - - -! L 1'!1 11: Kalau m1sa1e na1-na1 smg besar..Kayak 1msa1e mau 
I ! 
1 219S'-J 1i1~Stlk kuliuh. _. aku rnesti .:n11bil jun.;.san apa itu perlu, 

2199 i kalau misale aku mau masuk dalam komunitas 

2200 ! gereja .. apa .. iw aku mesli tanya tJrang dulu .. enak enggak, 

i ")")(11 l 'lk-n N){'{)k Pno-o-'lk- mC><:nk- l-{)mnnilC><: ini tC>Oi !mlm1 hC>l I---. ; ...... -~~~-- ---c;:;--- ----~---- --~------.--- .... , --•• ·-·-----

. ' 
i 2202 i smg kectl va ndak.. 
! ! '-' "' 

i 

!I 

I IIal keel! ndak. 
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,-----,---------
1 2203 ! P: jadi kamu terbiasa me1akukan segalanya jtu ya dengan 

! 

! 2204 I kamu sendiri .. kamu ndak selalu tanya .. kan ada orang .. 

!
i . 

....... ,... .n. .- ' • ' ~ 1 • ; 1 • 

1 LLv~:_:. I muni!Kin tanya Ke orang iain .. ah..u enaKTiya gunana I o _ .._ _ ..._.. 

12206 I ya gini-gim sedikit-sedikit selah1 tanya, kalau kamu? 

1 2207 1 I: ndak .. ndak..kaiau hai-hai sing besar aja, hai-hai kecii 

I 2208 l "·+'+ l !"~~···· 

I 2209 I P: hal-hal kecil seoerti aoa .. citu? 

I .iLl i.i \ I: misale .. e ... kay~k. mau. huj~n .. apa .. iapi k.ok ieiep pergi, 

I 2211 J ndak ka1a1] aku tn1~a1e seka11nun hnian aku mutusin mau ! I ... .. .... .. .. . ...... r. ·' .. .. . .. . 

I 2212 I pergi ya pergi aJa ... wes nggak perlu tanya 

I i orangtua .. pokoke aku panut 1nau pergi keluar .. ernang I """ ...... , ..., 
i L.L... i .J 
i 

i 2214 I nerlu. nggak perlu tanya .. ma enaknya pergi nggak ya 
1 .:. 

' --' - ! . . . . ' . 
1 LLD 1 rna nuJan gmL .. nggaK penu .. 

! 2216 \ P: e .. pernah nggak .. nggak suka sama kekurangan kamu, 
' i 

I 2217 I kelemahan kamu ... 

I u; a I i: yo .. sering .. kok aku sulit bergaul..kalau dulu kan kayak 

\ ~~ ~ ~ \ ~i~~ y~ .. ko~ ~ku su!it b~rg~u1: kok a~~ ~=gak h~~oris, 
1 2220 1 kok aku terlalu tegang, kok aku nggak .PlJ, mudah 

l2221 I cemas, mudah k-uatir..t;-itu ... yo sermg 

I 2222 I P: terus !cimana kamunva ... maksudnva vang kamu 
i .-.. ~~-. i ' ' . .-~ - - - -
1 L.L.L.:> 1 1aKum .. ! 

122241 I: doa tok .(terta'..va) .. cuman doa terus .. baru-baru iri aja 

i 2225 1 aku konsultasi ke romo .. ak."U ngerasa lebih enak, lebih 

12226: t-.:nang, ~;qjoy.. Vv>;i> ah.u ngcut~a .. ya ah.u PD aja .. Vvtmg a1..u 

I 2227 i iu!!a sama kavak temen-temenku alm ll!!!!akmisale i 1.,.~ .. -· .. ·.·· ....... , ... ~~ ....... 
· 2.228 i kalau alm cacat..wajar kalau aku minder..ndak .. aku kan 

' . 

2229 ! orang yang nonnaL.PD aja lagi .. 

2230 I P: tapi kamu perasaan-pcrasaan seperti itu .. apa masih 

2231 tctep ada7 

! I: sekarang ndak ... ka!au aku wes mau merubah cara 
i 

2232 

i berfikuku .. sekarang bisa .. bisa.pdi mudah g1tu lo 

237 

Kayak mau hujan, 
kaiau ak-u mau pergi 
ya perg~, ngak periu 
tarqa. 

Sulit bergauL nggak 
humoris. terlaiu 
tegang, nggak PD, 
mudah cemas, mudah 
k-uatir. 

Doa, konsultasi ke 
romo. 
Ngerasa lebih enak, 
tenang, enjoy, PD 
a_~ a. 

Kalau mau membah 
cara berfikirk'll 
sekarang bisa .. blsa 
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12235 
i 
I 
i 2236 

i 2237 
I 
12238 

12239 

12240 
I ~~ _, 
I LL't 1 

I 2242 
I 
i 2243 

j "'""'A A 
I .r.:..::..:.r.:.r 

! 2245 

! 2246 
I 

l
i 

2247 
i 
I 2248 
i 
i 2249 

12250 

i 225i 

1 2252 

I 2253 
I 
i 2254 

ln:'55 
I 
1 2256 

l ...,..,"':"? I kk-' I 

j 22:'iR 
I 
i 2259 

P: maksudnya mudah berubah gitu? 
' • • • .. 1 1 1 1 1 • • 1 ...... r--.. "'I • 

1: giTII ya Inisaie KayaK aKu au1u ILu .. nggaK YiJ ... oangei, 

tetapi setelah kayak diomongi sama romo .. kamu hams 

PD .. wes dinasehati gini-gini .. seiaiu tak tanamkan di 

pikiranku . .jadi bisa PD bcncran ... 

P: kalau menurut kamu orang yang ideal itu gimana? 

I: e .. orang yang weal maksudnya? 

P: maksudnyR )1p8 ya seorang S!ng seor~ng sing h~gus 

maksude sing_ .. 

l: oya itu .. ya rnenun.1t aku pertarna dari hatinya .. hatu1ya 

itu ada kasih .. dan kasihnya itu tulus gitu ke sesama 

tuius .. kasJh yang tuius kan tanpa pamnh, tanpa 

memamer-pamerkan, :r~~ko~.._:_~yn. orang yang mempunyai 

kasih yang tulus dan e .. rohani ... 

P: kaiau dari sifat-sifatnya gitu? 

I: ka!au dari sifat-sifat itu kan bisa diatasi .. ka1au sifat 

buruk apa kan .. bisa diatasi .. 

P: nggak sesuatu yang meru.u-ilt kamu idealnya itu .. viu.iiB 

itu seharusnya gini-gini .. kalau menurut kamu itu apa aja 

orang yang !deal itu? 

I: ya kayak __ orang seng kayak derma\ve.n, punya sifat 

dermawan terus .. dia bisa nerima orang lain apa adanya, 

dia nggak son1bong, tcrus dia rcndah hatL .. dia nggak 

e1mis !!itu - '-"- - - - '-' - -

P: kalau dari .. mungkin .. apa . .im kan kalau dari siiin, dari 

,,~n npn gitu. _. ka1au dnri fisik gitu? 

2261 I: kalau dari fisik ... aku nggak terlalu pcrhatikan fisik 

1 2262 Y: Duat karnu itu ndak terlaiu ... 

2263 I: he'eh ndak terlalu penting ... 

2264 P: tdola kamu stapa? 

238 

Sctdah diomcngi, 
t1-in!l<::Ph!lt1 Rr.mA b1:-
~-~~~-~----·~ ~~~·--~~ ·--
tanambn di 
pikiranlm 

Hatirrya ada kasi1I.., 
tu1us, tanpa pamrih, 
t::!np?. rn~rn::!rnf'::k-::!!"! 

& rohBni. 

Si:fat bisa diatasL 

Dermawan, bisa 
nerima orang apa 
adanya,nggak 
sombong, rendah - . . . 
llai.t, nggak. egLn~. 

N ggak terlalu 
perhat1kan flsik. 
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I '")"')(:.,~ T· Ar~nr.-'1 
i ~~-~-· I '- "" ~"6 . 

I 2266 i P: ya . .iva .. 

1226711: ya mesti ae ... (tertawa) .. kalau misale kayak artis .. ta 

i 2268 ! apa .. teman .. 
I I 
1 2269 I P: o .. ya .. nggak harus ... nggak harus artis lah .. sesuatu 

12270 J sing kamu suka bangct gitu? 

I 2271 i 1: vang suka banget va ada temenku anak gereia .. 

122721 P:-ket~apa krunu ~uk~? - -

l 2273 l T· "~ ~n~lP P f"Prrl!l<' nlnt!:lr tenJS f!n.aknyB itH disip11n i i ·;; .. ·-··-····--·--·-··· .. ;;-········ - . 

i 2274 i bertanggungjawab, mandin .. terus .. ya dia punya banyak 

I """",...,. C' 
~ L.L.l..J 

I ~.-.1= .. --+ ~---1=··-+ 1--.:::-.1.::.1-~:1-.. -.• -. t-..:;.1.::.1-.:t-. .-.• -. 1~·-=---~;.r:+.-.. -.••..•..... 
1 LUH •. .-lll-LcuvtlL, 1'\._\,d.VUl.t.tu._u-1\.v.tvuJ.uU.ll ••• l'L1 '"''lUiJ.LU..:) .. tJ1,..1.H)' a 
I 

I 2276 i hanvak kreatifitas . 
' i -

I 
1 2277 1 P: terus kaiau kamu meilhat temen kamu nu .. apa kamu 

~22781 pernah kayak ngemsa .. o .. rendah di:ri atau ngemsa 

! 2279 ! gimana? 
I 

J2280 i: ya aku ngerasa rendah diri ... kalau misalnya sama 

12281 I orang-orang yang ter!a!u pandai, temen-temenku sing 

1 2282 1 pandai-pandai banget ... aku ngerasa jauh dari mereka 

122831 gitu lo. Kalau misale te;uenku anak gereja tadi itu 

I 2284 I vo .. sudah ounva banvak kreatifitas. terns cerdas. ointar. 

122851 ~eatii..s~na.~wah alw jauhiah dari anak Itu .. aku. -

\ 2286 \ ngerf!Sf! 

I 2287 I P: apa yang ada di pikiranmu gitu apa? 

\2288 \ I: yo .. apa ya .. ya aku nggak .. nggak bisa 

I 22R9 i herteman .herteman dekat ama dia .. soale memm1t ak11 I i . . . . - . . . . . .. . . - - ..... 

j 2290 1 nggak seimbang .. ya d:ta mesti nyari ternan-ternan sing 

!![)1 sein1bang .. sing sarna-::.2:.1112:. pintamya kayak dia .. 

! 2292 i P: itu yang ada di pikiran kamu gitu'~ 

1 2293 1 I: he~eh .. 
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Suka banget temefli.;u 
anak gereJa. 

Cerdas, pintar, 

I ~i-~~~;~i~~:~~~~ung 
l t;:1·~;~k ·~~~~~;: ,, 
I kelebihan, kreatifitas. 
i 

i 1'\i~erasa reHdah dirt 
: ... u .......... ., • : ••• ! .. ~-' I o:>u•••u "-''"''5 ~,......,, •u•u 

j ~~~d~i~::~r~rasa jauh 
1 ........ -,_ .... 

i 
I 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
j Nggak bisa berteman 
! dekat, menurut aku 
1 ttggak. :)eurtDaiig. 

! Dengan keadaanku 

2294 i P: kamu nuas n!!!!ak den!!an kamu van!! .. den!!an keadaan i sekarang. sudah l I ..__.,.._. ._- ~ '- "-' 

i 

2295 I kamu yang sekarang 1m? 
cukup bahagia & 
seneng daripada dulu. 
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~--,- . ·----,-------------, 
I 'J/Oh. I T· rl~·t·'H'ft:'ln l~.co()rlt:'lt:'11"'11.-"11 'iY<:'llnn- C'.colrt:'lr()nrr ;n; <:'11.-n C"llf'1t:'lh l"'nl--n-n j . ~~---~ i '· ~~"5"" "~"~""""" _,.,,5 ~~""'""5 ""··""" --"~"" V'-'""V ! 

2297 I bahagia, sudah cukup seneng .. ya daripada yang 
""':"":~o I , , , , , , ,. , , .. 
L.L.7o ! au1u .. aKu se ... oersy~UKur seKan aKu seKarang iHL .. 

2299 I P· bmn nPm:Jh m>o-:Jk bl:1n clikritik or:Jno-I:Jin Pitn? I - · --------- r -------- ·-v_,---- --------- ---------- ------_, ------ _, ..... 

2300 1 J o .. ya pemah, e .. wak.-tu aku sudah lulus SMA temenku 

2301 I bilang .. lin kan ka."D.u dulu kayak gitu ya .. sulit bcrgaul, 

2302 I diem. tertutuo. nggak PD ... lin kamukok sek seoerti itu 

LJUJ I ya .. kuk maks.ude-~IJaman sekarang kok masih ~da anak 

2304 J mud~ ~inrr modele kavak kamH itu __ va ten]s itu_ ak-u dulu I --- -- - o_; --. - - ..~ -- -- -- -- --.~ -- -- --- ---- - -- ---- • 

2305 I kan nggak sadar gimana keadaanku, ya sejak dari 

23061 kritikan temenku .. emangnya aku kenapa .. kenapa .. ya 

2307 I terus itu aku iadi mikir. selalu introsneksi diri .. o ia va i -· . .:_ . 
I 

230lS ! aku sepem m1-sepem Im .. aku pd1 iebih senng 
' 2309 I 1"\"''C>"t"V''~ntn"'~ .rl~ ... ~ln~ rlo...-.r.-nn 'f""\~l-~rn-t-"1 .,....~lr~r•·H-. C"".:>.........,n..-.n........, ~1-n i .:..:__:_.__:__:__:_!_]t,..;_~t,..;..::.:. ,_;__:_.:__:__:_....._~ -...:.,_·.:.-=-eU-..:...:. _r.:__:_-__..:...:.~..:...:.-p..:...:.·~..:...:.~;..:. ~--..:...:...:.~,_~..:...:...:. .:..._:...:. •• 

' ' 
2310 I P: terus cara kamu ngadepi kritik itu gimana? 

L.J i i j T: ya tak terinia, tak terinia ten.1s tak buat ... ten.1s aku 

2312 i introspeksi ... aku sen eng ka1au dikritik orang .. 
I 

2313 1 P: jadi kamu nggak ngerasa .. kan mungkin ada orang 

23141 yang dik .. --itik tems langsung ngerasa dcnvn .. apa 

2315 I !timana .. kalau kamu sendiri !timana? 

23161 ~: ya down se ... sebenere ya ~own .. iapi terus hab1s 

23171 gitu .. ya tak buat bahan untuk introspeksi diri .. 

2318 I P: perasaan down kamu itu gimana? 

23191 I: ya langsung down gltu aja .. wah ia ya aku apa scpcrti 

2320 I ini ya ,merasa bersalah ,tapi kalau aku memang salah 

2321 i aku segera minta maaf sama orang-orang tersebut ... 
l 

'l~!! : P: o~/a kalau sc1flin dikritik pem2J1 nggak dipuji sEnna 

2323 i orang lain 

L.JL'+ I: ya pernah dipuji orang .. ya paling ya masalah pres1as1 

2325 itu .. 

2326 P: ada yang lamnya? 

ill ~=~~~~l~~~L;~~~{I~ 
. ben~auL diem. 
I tert';;tun. ng)lak PD. I . 

"'!"' •• ~ ... __ .....:_ ....... 1. !.. .... ~ I ~ ar.. lV.Ll.Ll.ta, lar.. uual, 

i aku intrc~peksi. 

Sebenere down tapi 
tak buat imrospeksi. 

Langsung down, 
merasa bersalah. 

Dipuji masalah 
prestasi. 
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2327 \ I: masa1ah prestasi sama kepedu1ianku sama temen= 
I I 
I 2328 I temenlm sekalipun aku ngerasa .. kayak aku nggak pm1ya 

/23291 banyak teman tapi aku itu peduli, kalau misale mereka 

I ?iiO i <:::~kit mPrPk::t hnt11h ::~n::~ hntnh ::~n::~ ::~kn nPninli i ---. I ···---·o ····----·· ·······- ·············-· . ._ .. ······ .---··-··· 

i 2331 1 P: dan mereka mengatakan itu ke kamu? 

j ')~~'! ! T· "hr-'r-h 
I~~~~ I .... __ ..... 
i 2333 i P: cimana bilangnva ke kamu? 

/23341 I: y-a thank you ;a .alas perhatiannya, alas k.eperdulianmu 

j ..,,,~ !
1 

P· gimana perasaan kamu setelah dapat pujian itu? 
~ -··· I 

i 2336 11: ya seneng .. apa aku seperti itu .. aku nggak ngerasa 

I"""'~"''~ i t-.-,1,-.-.-. .-.L--.o ~-.L..o-.--:!-.-.1; .-.,-,,-~-,,-, ,-.• -.-.;;-,,·, i ,L,jj i I .l'o.U.lUU Uft.U tJVlU.Ul.i ~UH.lU VlUHt:- •• 

I 2338 I P: e .. va udah vanQ buat sekaranQ ini .. trims va lin atas 
i ---·· I . . . . . . ~ . . . 
1 Ljj'J l wawancaranya .. nann msamoung lagi .. tnanK you .. 

I 'l'lMI I T· '"~ I ~--,-~ i c. ;.~- .. 

i 2341 I P: selamat siang L .•• 
\ i -
.II /'"2.1/ I ....- .. .. ... • • 

~-'--,.:.- 1 i: naio seiania'i Siang 

i 2343 J P: !anjutin !agi wawancaranya ya .. 
I I 
j 2344 i 1: iya .. 

1234 51 P: e .. ini aku mau Tanya hobby kai11U apa L? 

I 2346 I I: va guntin!Hrunting aoa .. kavak bikin klioing terns sama 

123471 suka -:nain ;a~es.. - . . . -
l
i 2348 J P: suka main games apa? 

I 

I 2349 i I: games yang ada di komputer .. 

12350 I P: itu kamu .. apa .. kayak macn games itu scring .. atau 

i 2351 I setian hari .. atau !rim ana? 
! ____ !: ~· ··.·~·. · .. ·. .. 
! LJ)L 11: pokonya senap nan nu mestuan .. 

! 
\ P: tiap hari rnain garnes .. games apa biasanya? 

2354 i I: yang ada di komputer.. 

Lj)) i P: kenapa .. memang suka banget main game a tau .. ? 

2356 i I: suka .. ya buat..buat refreshing gitu kan .. kalau misalnya 
i 

2357 1 habis kullah,banyak tugas .. apa .. capek, stress, mikmn 

241 

I Nggak punya banyak 

I Temen tapi ak."U 
I peduli temen-
! temenku. 

Seneng,ngg3.k 
. n2erasa kalau a_l{-1_! 

I p~rduli sama orang. 

l 
I 
I 

Gunting, bikin 
kliping, main games. 

I Games komputer. 

i 
! 

Setiap kali mestilah. 

lViU.<.;ii gwm.;::; bu.u.l 
tc:frcshing 
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I 2358 ktl1iah ya refreshingnya maen game .. 

j 2359 P: itu setiap hari? 
i ~~r~ I LJOV 

i 2361 
I 
1 2362 

I !)')L'J 
j ,;...;v..; 

I 2364 
i ~~.'~ I .LJOJ 

I ,~r:;r:; 
I -------

1 2367 
I ..,..,ro 
I L..:iUU 

I 2369 
i 
I 
i 2370 
I 
I ')':l71 i ~-·: ~ 

I 2372 
i 
! """''"'"' ! L..J /J 

12374 
I 
i 2375 
j ""1"1'7£" 
I -'--" ;v 

I 2377 

12378 
I ')':l7o I ~~-- -· 
12380 
j ..,,...n.,. 
1 L.-'0 i 

i 23R2 
I 
i 2383 

2384 

i 2385 
i ..... .- .... ....-
! Lj0t) 

i 2387 
' 
I )'88 
1 ~:1 

.. · .,. . 
1: nap nan ... 

P· hi::l<::mvil hP-rilnil i::1m kilbn milP-n D"::lmP- itn? -. ---------_ .. --- ----~·-.;----- ----------------- ::::::;------ -----

I: setengah sampek satu jam .. 

P: satu hari a tau nanti bisa lagi ... macn 1agi? 

I: itu langsung __ satu jam itu langsung .. 

P: o . .jadi buai sehari iiu biasanya saiujam buai bennain 

fl!ll'l'lP 
b~-'!''''"=' 

1: iya __ 

D· .--.:::..1.-.:~-- ,f. •. -.• -•. -.!.-. .--.:!-.. -.!-.!-• .-, •• ,,.-, •• .-.• -. .--.!.-.:.-.') 
..L • .;)'v.lU.H.l .llU «p« Hl,51HVUU)'HJU. JC.U.lb HUH; 

T: ya nonton tv, haca __ sedikit-sedikit .sehentar tok haca. 

nomon tv .. 

I: ya kalau buku ekonomi sih sedikit aja ya .. karena soale 

tuntutan kui1ah apa tugas .. (terta\\ia) .. tapi suka buku-buku 

sing !ainnya, yang ringan-ringan !ah .. bacaan-bacaan 

yang sederhana .. 

maksude kamu pingini gitu lo .. orang sing ya .. sing 

menuruimu .. wah orang 1m yak apa giiu .. ? 

P: o .. itu ya .. yang kamu bilang kapan hari itu ya .. ? 
T_ ' L 1ya .. 

P: oya kamu pemah nggak kayak tersinggung dengan 

perkataan atau perilaku orang lam .. atau ternan atau 

I: ya aku .. ya beberapa kali tersinggung sam a orang .. 

?: bisa diceritain nggak tersinggungnya karena apa .. 7 

I: ya kalau masa]ah .. egois ya .. temep_ku kayak mau 

menang sendm .. gltu .. nggak adii sama aku, mau menang 

242 

Ti-.:an h-.:ari ............ ' 

Setengah satu jan:L 

Nonton TV. baca 
sedikit-sedikit. 

Suka bacaan-bacaan 
yang sederhana. 

B eberapa kali 
tersinggung sama 
Ut ang 
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/23891 sendiri .. itu aku yang nggak sukanya orang model kayak 

I 2390 1 gitu .. 
i i 

i 2391 I P: egoisnya maksudnya dalam hal gimana? 
i, ( 

i 2392 I I: misale mau oiniem buku di oemustakaan . .in.i waktune I I . " . . 
I 2393 I ak.u sing minjem, ak.u sing ngambil duluan .. apa .. tapi 

j ~Yl9A I ........ ..._(" ..... l.-u ni-~l.- .... I-net ....,..,._~n"'l..~l ...1lllnn-. (t ................... l.T"") +..-.. ............... 1 ... ~~ 
j ..:.._; • jl\..I..u....,u.r ... u ......... ur ... ;:""J 1 ... 0 H,S........._HUll u. ..... tua .. a .. , "'-'ILa.-..•a._ .. l"-'HH • ..J.u ... u 

I 2395 I sing mini em akhire .. oadahal aku sing susah-susah nvarik 

123961 b;-u .. u1 "kaiaiognya ~erHyaia .. eh u1p1~lJem iemenku .. -

2397\ P· gitu apa yang kamu lakukan ke temenku kamu hanya 

2398 1 mendem aja atau .. ? 

I "" "" I L.;J:FJ 

12400 
i 
1 24u1 
I 

i 'JAil'! 
i ~·~·~ 

i 2403 

T- •... -.1 .. 1-.:1 ..•...•. -. f.-.t- f--···· ·-- --···L- ... 1,--.. -.-..-.-.1-. 1,--.-.• -.-.-.-. 
.L ) U .:u:\..U U11U.l.l,b·.) U. •• LU.A lV,bUJ. 0V llvl.lJ.\ .. ;J_.ll"!o._U .• VVU.J..l AU.HiU 

nggak sopan .. tapi temenku ya cuek ae tuh nggak ngreken 

aku .. wes pokoknya d!pmJem gnu aJa .. ya w1s aku ya d1em 

aja, percuma ntik aku ngornong sama dia, mara.:.~ sama 

dia .. dianya nggak..nggak ngreken .. 

2404 P: pernah tersinggung dengan yang ia1n nggak .. n1isainya 

2405 dengan saudara, atau dengan temen .. misa!nya sesuatu 

2406 yang menyangkut privasi kamu .. atau gimana? 

12407 l: o .. ndak ka!au dengan saudara nggak ada .. tapi kalau 
i 

I 2408 dengan temennya .. kalau temenku ngerjain aku sing 
I 
1 2409 kelewatan .. ya aku marah .. tersinggung .. 

\ 2410 P: ngerjain kamu gimana? 

I 2411 I: ya kalau misa1e sering-sering telpon akll .. apa 

\ 2412 gitu .. kayak .. c .. GR-i ak.u .. darl cowok .. c .. tcmyata ltu 

I 2413 temenku sendiri .. temenku cewek sendiri 
! 
! 2414 P: gitu anu .. apa .. kamu marah ke dia .. apa yang kamu 

2415 1ukuin ke ternenn1u itu'7 

2416 I: ya aku marah ke dia, tak tegur..apa Jru!gan 

L-+l i kele\vatan .. apa .. kalau nge1jain aku itu jangan 

2418 

2419 yang nggak sukanya ltu cuma nyanglrut perasaan .. 

243 

.A.ku pinjem buku di 
perpus, topi temenk-n 
sing pinjcm duluan. 

Kalau dcngan 
saudara nggak ada 
Kalan nemen 
ngerjain aku 
kelewatan al-u marah, 
tersinggung 

Sering telpon, GR-I 
aim, dari cowok 
iemyata iemenku 

Marah tak tegur. 

Aku nggak sukanya 
nyanglo.1t perasaan. 
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j 2420 j P: kamu pemah berarti dikece;.vain sama temenmu ini? 

I 2421 i 1: pemah .. 

'i "···-~-~- j..... 1. 1' • . 1 
·1 Y: ~\,a 01sa Gicentain n~gaA .. IL~L - ~ 

I 2423 i I: va sama sahabatku..!tertawa) .vemah sih .. va sahabatku 
! i " ' ' • " 

12424 I itu keiewatan ya ngeijain aku .. buk:an april mop, buk:an 

124l51 apa-apa, bukan ula,1g tahun .• t..l! kok ngcljain .. kayak scring 

i 2426 I sms aku .. aoa-aoa katane itu .. wes pokoke kayak dari i i ~ ~ ~ -

j2427j cowok lah .. perhatian-perhatian gitu .. la cowok itu seng 

2428 akujuga kena1 gitu 1o .. emang du1u itu .. waktu SMA itu 

2429 emang ya .. ada sedikit.anu se .. ada seneng-seneng sedikit 

2430 sa1na dia .. tapi sudah lulus S!vfA sudah nggak keternu 

2431 

i - ·-; I L4.)~ 
I 11111 . ..:..•-·-· 

lagi. Ya seneng se .. wah ini temen lama. ketemu 
i 
) ; ' ' . . ' ' ., . ' 
1 JagL.nyamoung .. e .. mungKm aJa aaa .. ngasm narapan gnu 
! 

/ lo .. eh temyata i'P.l kerjaane sahabatku .. kan ya mangke1 
! 

2434 I vo .. (tertawa) .. 
i ' 

2435 I P: kamu itu. temenmu itu ngerjai kamu itu .. berapa lama 
I 

2436 I sms itu? 
I 

2437 j l: beberapa kaii .. sampek satu bulan io .. 

2438 ! P: ten.Is kamu tahunya 2:imana? 
' • L' 

I 

I 2439 I I: aku tak teloon .. tak teloon .. va berulang kali tak teloon 

2440 I itu t:mang g~k diangkat .. tt:ru: waktu itu- . 

2441 I diangkat..suaranya cowok..la .. wah ya pikirku anak 

2442 j itu.temen SMA k.-u itu ... eh temyata itu adiknya 

2443 \ sahabatk-u emang cowok..(tertawa) .. eh terus habis gitu 

I 2444 I kan aku va mangkel..eh kok sahabatku itu malah 
I I - -
I , 
i 2445 1 ketawa .. sueneng gitu lo .. ndelokno aku cegek, kecewa 

~446 gitu .. sueneng de~e .. aku mangkel ka:orak gini eh dinnya 

i 2447 i seneng-sencng (tertawa) .. 

2448 P: kamu marah ke temenmu waktu nu .. 

2449 !: ya marah .. sih marah. waktu itu ya marah .. yajangan 
i i ~ - - - - . - . - -
i
1 

2450 1

1 

kelewatan kayak gmt yo .. mr kan nyangkut 
_i --~-1 

244 

Sahahatku kelev·;atan 
ngerjain aku 

Ternyata itu kerjaane 
sahabatku. kan ya 
mangkel. 

perasaan. 
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/2451 ! perasaan .. cuman emang marahku. itu. nggak bisa .. apa 
I I 
I 2452 ! ya .. banyak sing tak pendem gitu lo .. nggak bisa .. bener-
1 ~ •

5
_., I, 1 •• , 

1 L.:.t j 1 oener maran nu nggaK .. 

I 2454 I P: berarti va mun2:kin temenmu .. kamu n2:ang2:eP I · I . - - -- . 
I 2455 I temenmu itu kan menyangkut perasaanjadi itu 

124561 kctcrlaluan gitu ya ... tapi sctclah itu hubungan kamu 

i 2457 I dengan temen kamu gimana? . 

124581 I: te~ep baik..gitu itu ~ebentar tok..paling cuman berapa 

\2459\lama .. (tertawa) 

I 2460 I P: kenapa kok scperti itu? 
I , 
I 2461 I I: sebentar tok..ya apa ya .. kalau aku sering marah sama 

I 2462 I temen atau ana .. itu eman[! cuma sebentar naJin[! 

\24631 schari .. apa g:tu. wes beso~ perasaanku sud~h ~· 

I
I 24641 berubah .. sudah baik~n lagi gitu .. nggak sampek dendam 

l 

I 2465 llama gitu nggak..paling nggak:..apa ya itu kan cuma sakit i i - -- - - -- - -

j 2466 j hati, marah, ha1-ha1 yang sepeie .. ha1-ha1 Sing sebentar 

245 

! Banvak sin!!: tak i 
I oendem N~gak bisa i 
I bener-bene;~arah j 

1

1 Tetep baik, sebentar 
+nt.-

j CV~-· 

! 

I 
/ Kalau rnarah sama 
1 temen sebent<Jr n~1in2 I . • ~ 

! sehari 

I . 
i 1'-Jggak b1sa sar11pek: 
l denda.rn lama. 

l

i 2467 
1

1 tok kan waktune .. nggak sampek bertahun-tahun itu .. tapi I Kalau dendamku, 

! m~rah sa.t'Tl:'l n:'m::! 
1 2468 1 kaiau misale aku dendamku, marahku kan .. kayak sama ! ~~~derit••~b~~~~hun-

1
! 2469 

1
! papa .. soale kan sing tak alami itu penderitaarJ.,:-11 itu I fahun itu bikin 

I dendam. 
I 2470 I bcrtahun-tahun .. va itu bikin aku dendam.. I 

12471 I P: e .. biasane gi~ana sih cara kamu .. kamu kan tadi bilang I 

24721 pemah marah, pemah tersinggung sama temen .. cara I 

2473 I kamu meredakan perasaan marah sama perasaan 

2474 II tersinggung kamu itu gimana? 

2475 I T: va pertama itu mesti .. aku itu .. apa va .. sing diperbuat 
~·~ ~· -~ 

! 24 76 i temcnku ke aku rasanc aku juga inget..itu juga pernah 

Sing diperbuat 
temenk-1.1 rasane juga 
pemah kulakukan ke 
temen yang lain. 

i 
1 kulakukan ke te1nenku yang lain gitu lo.::_}rtdi kayak 

2478 misak hukum karma .. (tertawa) . .jadi aku inget..oya ya 

2479 aku dulu diperiakukan kayak gini aku marah, aku nggak 

2480 suka .. tapi aku pemah memperlakukan orang kayak 

2481 gim .. berarti orang itujuga pasti marah to tak perlakukan Nyesel, merasa 
bersa1ah. \-V3.jar 
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12482/ gitu .. ya we~ itu aku nyesel ya .aku nyesel, aku mera~a 
I 2483 I bersalahjuga .. ya wajarlah, pantes lak aku diperlakukan 
I I 
I ..., .. ..-. .. i , , • · , 1 , • , . • 1 , 

1 .Lq.oq. ] KayaK gini ~wong aKu GUlli juga nyaKitin orang KayaK 

J 2485 I citu .. 
I I-
j 2486 j P: lo apa kamu selalu gitu setiap kamu diperlakukan 

124871 misalnya .. 

i 2488 i I: va .. va nggak selalu va soalnva va lihat-lihat 

\24891 m~sa;ahn;~ kan .. tapi ~alau m:sa~e aku agi baik-baik aja 

12490 I kok..aku nggak nyinggung orang, nggak apa kok..kok 

I 2491 I all! disakiti ya itu aku emang marah .. 

124921 P: kamu pemah .. kayak kamu merasa .. kamu baik-baik aja 

12493 jterus orang nyakiti kamu .. kamu pernah ngalami hal itu 

i 2494 j nggak? 
i i . 
I 2495 i I: pernah .. e .. ya perna:.~ se .. pemah .. 

i 2496 I P: bisa diceritain .. 
i i 
I .................... I T ' • • • • ' , 1 • 1 .. -' 

j .<:4':1 i i ;: tapi jarang ya.Jarang gnu, ya Ka;au m;ssaie aKu nu 

I 2498 I telpon baik-baik ama temenku .. terns sama temenku itu 
I I 
j 2499 j langsung ditutup.gitu kan marah to .. aku perasaan aku 

12500 I ngga...l.:. pemah langsung nutup telpon temenku sekalipun 

I 2501 i all!!agj ngantuk. tidur .. oaling nggak va aku ngomong ke 
i - __ J ~ - . : . . . . ~ -- - . . - ~ 
j l:,UL 1 te::me::nk.u .. e:: .. aku iagi tH.iur, tuiung apa .. pukuke:: te::me::nku 

I 25031 itu rasae nggak sopan banget gitu .. kok langsung 

2504 I ditutup ... 

25051 P: tems kamu tanya .. nggak tanya ke dia kenapa 

2506 I alasannva kayak gitu? I . - ~ 

2507 )I: ya tanya .. wakLl1 itu eli a ngantuk dia barn bangun 
! 

2508 tidur..apa . .rna1es gitu lo nerirna telpon .. tapi yo jangan 

2509 I kayak gitu caranya .. 

2510 i r: 1a terus gin1ana .. reaK.s1 ten1an kan1u setclah kan1u 

2511 ngomong kayak gitu'J 

2512 I: ya dia minta maaf.. 

246 

diperlakukan kayak 
gini 

J"~ggak selalu, lihat
llhat masalahnya. 

Nelpon temen, terns 
sama temenkti 
langsung di tutup, 
gitu kan marah. 

caranva 
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! ?~1-:; ! P· P. ()Ut:l 1-tJonu-:~ u-=a ct:~ol-•u=•nt:~or.o. k!ll011 c.o.l~~r~no- ~.,.,;-:Jot"\~ tJo~'l I -- ·- i 1 . o.·.,\,)J~··"-un~r~ _i'~··"'-'V"-''·'--'1"-· .... t.:.•w.~ J._., ... ~•uuo H!! w.p<;..,.. W.Jt.!. 

i ' 
i 2514 I sih keinginan a tau harapan kamu apa aja? 
i i -
' ' f '"'C .. c I T 1 . . 1 1 i L..J i J j 1: ya .. Ke1ng1nan? narapanKu .. 

I 2516 I P: va dalam semua hal. 
I I . 
I 2517 1 I: ya sing pertama se aku isa .. apa ya .. maksude 

125181 pcrkcmbanganjiwaku itu bagus, !ancar, baik gitu 

/ 25 i9 llo . .jadi orang .. ya memang ya aku punya masa lalu yang 
I_ --" I • , . . ct . , • , · . 
1 DLV 1 DwUK tap1 ya u an .. untUK masa iam a,Ja, wnUK masa 

I 2521 I k , 1r ct k 1r h 1 I I se .arang _an .. e epannya a. u ngga .. mau , uru.~ 

/ 2522 ) Iagi .. burukjuga gitu lo. Jadi aim nggak mau kayak .. e .. 

125231 kayak misale luka-luka batinku di masa lalu itu 

125241 mempengaruhi sifat-sifatku atau aku ntikjadi orang sing 

i 2525 i mbencekno bagi orang lain .. aku nggak mau seperti itu. 
I i 

[ 25261 Jadi ya .. harapa,'lku aku tetep bisa baik sama orang .. apa 
! ' 
I 2527 I gitu .. sekalipun aku punya masa Jalu kayak gitu supaya i ~~ - - . - ' --
I 1'"\ ~,... n I ·..._, 1 T • • ro , • ,- ,T '+ 1 i L::;L.o 1 iu..i nggaK mempengaruni sirar-snarKu ghu iO .. 

125291 P: kalau menurut kamu apa aja yang sudah kamu lakuin 

I 2530 1 untuk mencapai keinginan sama harapanmu itu? 

12531 11: he'eh .. ya aku sudah introspeksi ya .. misalnya hari ini 

I 2532 I ak.-u ngaoain .. taoi biasanva itu hati nuranilm itu mesti 
1.~---1 ... -· ... '' . . . 
1 L_:,jj 1 biiang .. ah .. kamu KOK rasane kurang ramah sama 

12534 I temenm.u, kamu kok rasane sinis sama temennm ,itu 

I 2535 I mesti hati itu mesti bicara, hati nuranilm .. ya .. ya ak."U 

125361 nyesel apa gitu .. ya sudah alm doa, minta ampun ama 

i 2537 J Tuhan, tapi nanti lek aku ketemu ama anak itu .. orange 
I I . 

j 2538 i atau aku ketemu temen-temenku yang lain ya ak"U tak 
i 

2539 ubah sifatku, sikapku .. ya mungkin aku hams iebih 

2540 ramah. lebih lembut, lebih baik..nggak sinis lagi. 

2541 P: apa tiap hari kamu ngeiakuin introspeksi diri itu atau 

2542 kalau ada masalah tertentu aja? 

2543 I: o .. ya .. ya sebenere nggak sampek aku butuh nyediakno 
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Perkembangan 
jivvaku bagus. 
Ivlasa 1aluku buruk 
tapi masa 
sekarang8~ke 

depannya nggak mau 
buruk. 

IIaraparJcu tetep bisa 
baik sama orang, 
nggak mempengaruhi 
sitat -sifatk"U. 

h1trospeksi hari ini 
ngapaln. 
Hati nuranik"U itu 
mesti bicara. 

Nggak sampek butuh 
nvediakno waktu 
introspeksi, kalau 
Salah sama orang 
lain hali nuraniku 



LAMPIRAN 248 

2544 j \vaktu buat introspeksi itu nggak .. tapi tnisale kalau aku ! mesti bicara. 
\ ! 

2545 I berbuat salah sama orang itu hati nuranik-u mesti 
i 

"""~"" A r I ~ · ~ "1 •. · 1 • 1 1 1 • . • 

LJqo 1 bicara .. buattg .. ya nu .. jaGI nggaK aaa waKTu Ierteniu 

254 7 i untuk introsoeksi_ I . 
2548 i P: jadi ~alau misalnya kamu berbuat salah atau teijadi 

i 
')<;.d.O ! Sf'sn~• .. 
-~ ·~ I - ~(HU •• 

2550 j I: itu langsung .. kerasa . .langsung sadar.. 

2551 I P: jadi kamu tems mulai memikirkan .. apa yang kamu 

2552 i lakuin dulu .. ana gitll va? I ,- ~ , 

2553 j 1: he'eh __ 

2554 I P: e .. kalau n1enun.1t kan1u itu ada nggak se 
I -- ' 

2555 I hambatan .. hambatan dalam mewuiudkan kein!!inan sama I i -· '-' ' 
_... __ ~- I, , _ , , , • , • • , , , 

D)O 1 narapanmu yang tamnu .. Kamu mgm oerKemoang 

1557 ! ji\vamu, kamu ingin melupakan ya:_T}g Ialu itu .. ada nggak 
i 

2558 I hambatannya? 

"""9 I T. ~ 'n~-1-.~~~n-y·~ v·~ 
L..JJ 1 1. c:: .. •a•uua.ld 111 a .. _ a .. 

2560 P: dari dalam dirimu sendiri atau dari lingkungan ... apa 

2561 keluarga, atau lingkungan teman, atau apapun itu? 

2562 I: rasae itu ya mungkin dari diriku 5-itu. lo .. e .. apa aku ya 

2563 bisa berubah, pikiran-pikiran buruk seperti itu, apa ya 

2564 aku bisa berubah .. apa aku ntik .. e .. maksudnya .. kalau 

2565 

2566 

2568 

2569 

'1<"'7f'l 
...:...~;! '-' 

2571 

misale pandai bergaul ya .. apakah aim nanti bisa lebih 

pandai bergaul.. ya itu rasane hambatanku dari diriku 

sendiri .. aku mbatasi diriku dewe. Tapi sebenere kalau 

ketemu sama temen-temenku di kampus .. apa .. ya 

mereka __ ya seneng itu .. maksude ya mau .. paling nggak 

ya 1nau bergaul ama aku, ngornong-ngornong san1a aku 

ya mau itu temyata .. tapi mungkin pikiran burukku 

2572 ya .. aku selalu ngerasa kayak nggak diterima, 

2573 minder .. apa .. ya mereka mau .. tapi temyata mereka ya 

2574 mau. Mereka .. ya menurut aku .. nggak punya pikiran-

Hambatanku dari 
diriku sendiri, apa 
pikiran burukku bisa 
berubah. Apa bisa 
iebih pandai bergaui? 

Pi!:-iran burukku 
:;elalu ng:erasa ngg:ak 
diterima, minder. 
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I pikiran kayak gitu .. (tertav;a) .. l '1-'\7.::: I ~-·, -· 

I 2576 I P: apa yang buat kamu .. apa kamu itu selalu berpikir 
i i 
I ~5~7 I . . . 1. 1 1 1 ' ' 1 • ! L 1 ! gini..jaai Kaiau I\:llillU oergaui .r,:e orang itu pertaina 

125781 ngerasa kayak..apa ya mereka mau .. apa selah! berpikir 

I 2579 1 seperti itu? 

I ')(:8() I T. ;"n c;J.. c~~;n<> un S"n·-,. J..~rp;'·l·~ c~-~rt; ;.,, I k..J v i .l • .~oja vlll. •• u\...-l.o.1.:;:; ya. .. ..... Hb u ..... _ u·~ 1 ..... vp ..... L... HU 

I 2581 I sering..iadi apa va .. aku iadi kaku, kik-uk .. gitu lo kalau 
I 2 -s2 I -b - 1. · . k · - · , · . · · ~ ·· ·· 
1 ) · 1 mau ·ergau g1tu aim ,paua.ilal ya Jtu uan umKu 

I 2ss3 I r1· · k. 1- t-1 I sen_m .. mung .m orangnya ngga .... ngga .. ngerasa atau 

I 2584 I gimana. Tapi kalau aku kah.'U .. ngerasa di hatiku itu 
i ! 
I 2585 ! apa .. punya pikiran sernacarn itu kan ntik bisa pengaruh 
! i 

I 2586 i kan, ntik aku jadi nggak bisa lepas gitu .. kalau bergaul 

\251S7f nggak bisa bebas berekspresi .. nggak bisa 

I 2588 P: kamu ada nggak .. apa yang kamu lakuin supaya kamu 

2589 I nggak seperti itu? 

2590 I: he'eh .. ya akll berusaha ... ya ngomong ya pada diriku 

2591 

2592 

2593 

2594 

sendiri .. nyadamo .. ah mereka kan juga .. e .. orang-orang 

yang sama sepertiku .. aku kan juga orang normal, toh aku 

J~uga ngi!akJiahat-Jiahat banget gitulo .. masak se mereka ...... ....o .......... 

nggak nerima .. gitu ae .. (tertawa) .. 

2595 1 P: gitu .. jadi itu yang selaiu ... 

2596 I: tak omongno .. 

2597 P: tapi . .itu menurut kamu berhasil nggak cara itu? 

2598 L berhasil se .. berhasil..ya aku ngerasa lebih PD aja .. ah 

2599 PD aja kan mereka sam a kayak aku .. aku yo nggak jahat-

2600 jahat banget lah, aku orang normal.. 

~601 P: itu krunu selalu .krnnu ngelakuin ini sudah la:rna atau 

baru-baru aja? 

LOU.J I: baru-banL.baru-baru ini, dulu-dulu nggak.. 

2604 P: berarti .. apa maksudnya .. kalau dulu gimana berarti? 

2605 1: kalau dulu ya menutup diri .. Jadi .. e .. merasa ditolak, 
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! 

I Sering berpikir 
1 sepeni itu, jadi kaku 
I kalau n1au bergauL 
I Pikiran semacam itu 

1 

da.1i diril:u sendiri. 

i 

Berusaha ngomong 
pada diriku senditi, 
nyadarno. 

Bcrhasil, ngcrasa 
lebih PD aja. 

Baru-baru ini. duiu 
nggak. 
Dulu n1enutup diri 
,iadi n1erasa ditolak, 
nggak dlter1rna~ 
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126061 merasa .. ntik apa .. aku nggak diterima, jadi du1u itu ya 

j 2607 I minder..minder banget..nggak PD .. takut..apa 

12608 I gitu .. banyak takutnya .. 

i 2609 i P: tapi sekarang sudah lebih baikan va? I I . - -
1 2610 j I: he'eh .. 

12611 I P: tapi apa masih ada .. maksudnya sampck sckarang 

I 2612 i gitu .. masih ada perasaan-perasaan seperti itu .. masio 

126131 sedikit gitu? 

\ 2614 ! T: ya masih ada se sedikit .. 

I 2615 i P: tapi kamu berusaha .. 

126161 I: ya tak atasi .. 
i i • 
I 2617 1 P: berusaha mell!.mtasal va? i ' ~- . 
I --- I - - . 
1 26ll:S i l: he'eh .. 
i I 

2619 1 P: e .. oya sekara:.~g aku tanya-tanya tentang hubungan 
I 

2620 j kamu dengan orangtua ya, bisa diceritain nggak aktifitas 
"6~ . I . , - • . -. , -
L L; 1 orangmamu senan-nan n:u .. mama sama papa Kamu 1tu 

26221 ngapain aja? 

1 2623 i l: papa itu ya sering kelja-kelja .. terus ya sampek 

126241 malem .. pae;-i sampek malem .. sibuk lah apa di kantomya 

I 2625 I itu .. va aku ketemune oaling mal em atau oagj sebelum 

126261 pap~ kelja itu aku ket~mu.~ya paling kal~u ~bur sabtu 

126271 minggu itu .. ketemu. Ya .. ya aku cerita-cerita, ngobrol-

j 2628 1 ngobrol..ya baru-baru ini aja sih aku nyeritakno apa sing 

\ 2629\ tak: alarni dl kuliahl.ru .. gi.mana-gimana .. rencana-

12630 I rencanaku .. ya mungkin aku mau ngambil skripsi ya tak 

1 2631 1 ceritakno .. e .. nggak hanya ke mamaku, ke papaku juga. 
i i 
I 2632 1 Kalan n1a1na kan setiap hari ketemu .. kan ibu n.1n1uh 

1 2633 i tangga, nganggur di rumah aja .. ya scgala macem itu tak 
' ' 

j 2634 I cernakno ke n1an1aku .. 
: ! 

i 2635 ! P: tapi kamu masih .. kan tadi ka.rnu bila.11g kalaupapa 
j i 

[ 2636 1 kamu sehari-harinya sibuk ya, kamu hanya ketemu 

250 

1 
Minder, nggak PD, 

I tal-..'Ur. 

i 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 

I I Masih ada sedikit _ 

i 
i 
1 Tak atasi 

i 

I 
I 

I 
I Papa kerja sampek 
I malem, sibuk di 
i kantornya. 

I 

I 
I 
I~ . . ... 
· .uaru-oaru m1 aja aK""u 
J nyeritakno sing tak 

alarri ke papaku. 

Segal a r"liact:m Lak 

~cr-itano kc mamaku 

L___--~-------------------------------------------------L---------------~ 
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1 2637 ; pa1ing .. 
I, \ 

I 2638 II: malam atau pagi-pagi benar.. 
i i 
) 2639 j P: maiam atau pagi-pa~i benar .. gitu tapi kamu masih 

! 2640 ! bemsaha .. maksude deket sama kamu .. maksude .. e .masih 
I I 
I 2641 I mau mendengarkan cerita-cerita kamu gitu .. 

126421 I: oya mau . .jadi kalau misalc aku malam bc!tu-n 

! 2643 ! tidur .. ak"U masih main game atau nonton tv gitu .. kadang I 
1-'".l ... ··k gkiaku. b ···I 
I
. Lb44 1· uJ kamar ya .. ill ·amar..mun n baca- aca bUku atau 1 r· ak 

1 . . 1ap pap u pu ang 

1
1 

2645 I smsan di kamar .. jadi tiap papaku pulang mal em itu mesti [ maie~ itu m~sti -
, I . . . . . . I masuk kamarkll, 
I 2646 I masuk kamarlm..lihat aim sudah tidur atau bel urn I kaiau aim beium tidur 
i i 1· ya ngomong.-
i 2647/ gitu .. Jadi kalau aku beh.1n1 tidur ya ngo1nong-ngornong I ngomong seoentar. 

I 2648 j sebentar..kalau sudah tidur ya wes keluar lagi. Jadi setiap ! 

I -· ... I . . . . .. . . . . . . I 
1 LM':I 1 malam nu papaKu mesn manm lampuKu .. nyellmutm aKu 1 

12650 I ta apa .. (tertav,ra) I 
, . I 
i 2651 P: selalu seperti itu? I 

I
I ?f..J"? • • , ... ._ II. Selalu seperti itu. 
~v ~ i: ya semm sepem iLU .. 

i 2653 P: gimana perasaan kamu? 
I 
1 2654 jl: ya senang .. aku merasa diperhatikan. Tapi ya bam-bam 

126551 ini aja .. maksud<·1ya dulu itu nggak ngefek apa-apa .. wes 

I 2656 I namanva orang benci. nggak suka itu va wes nggak i - - . -- - --

1 2657 suka .. biarno diperhatikno, biarno dicintai .. aku nggak 
! 

12658 suka ya nggak suka. 

i 2659 
I 

12660 

12661 

12662 

1663 

2664 

P: oya kamu .. kan dulu kan .. mama kamu dulu 

pernah .. apa .. mencoba mau mengaborsi kanm, kamu tahu 

nggak..e .. apa ada muncul perasaan bersalah ke mama 

kamu .. kamu tahu nggak? 

I: o .. mamaku memsa bersalah ... 

P: iya. 

Ltlt>) I: ya beberapa kaii 1nan1a biiang .. n1an1a itu \vaktu han1ii 

2666 itu berat gitu ... mode!e kan ada ya orang yang hamil itu 

2667 rasane ringan .. ndak muntah-muntah nggak apa-apa. 

I Senang, merasa 
I diperhatikan. Baru-
1 baru _ini aj~ ~uiu 
] nggak ngetek apa-

1 apa. 

i Biar diperhatlno, 

I ;~~:tai aku nggak 

i I\iamah.u merasa 

: l;,:farrw bhmg v . .-aktu 
harnii itu be.rat. 
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I 26681 Mamaku ngerasakno hami! itu berat..sing muntah-

2669 i muntah .. sing apa .. sing sakit-sakitan terus gitu .. pokoke 
I 

,..,..,.-.....,,... I , g, , ·. , ·. , , d. ·, 
Loiv i semma ·oman 1m sa.Kn .. terus poKoKe 1 tempat twur 

2671 I tok. nggak bangun-bangun. Jadi va itu de'e ngerasakno 
I . -- - - . -

2672 i kok berat gini .. nyesel..maksude ya itu .. mungk:in alasane 

I 26731 itujuga mcngaborsi .. mcngaborsi ah.u .. soalc bcrat sckali. 

i 2674 i Taoi mamaku itu va nvesel se .. ngomong aku .. nvesel 

126751 P: ~ilang ke kam~ me:1yesalnya ~u .. yru:g krunu t~1w1ya 
126761 waktu kapan .. apa pemah menyampaikan secara 

i 2677 i khusus .. oya merasa bersalah .. ? 

126781 I: ya .. ya ada kalanya sih kalau misale dalam 

I 2679 I pembicaraan, obrolan-obrolan sing serius .. mamaku 
i I - -
! ... ~- .-. ,-, ! i i - i • • ' • • •• 

1 LOlSV 1 Kaaang ya ngomongm soa1 1tu. tmang mama au1u nu 

12681 I waktu hamil itu memang beratjadi pingin ngaborsi 
I I 

I 2682 I gitu . .jadi bukan .. bukan berarti nggak sayang sama 

126831 aku. .. de'e bilarig gitu. Tapi, kan kelihatan gitu lo dari 

126841 ekspresinya, dari ngomongnya itu lak nyesel.. 

1 2685 I P: e .. seiain alasan karena waktu hamil itu begitu berat 

12686 ! apa kamu tahu ada alasan lain 
' ! 
I 2687 I kenaoa .. maksudnva .. samoai orangtua .. mama kamu itu 
I 2fss I . b ·n· . -
1 o j mau menga ors1 1 

126891 I: ya alasan sing laine ya karena belum ngadakno resepsi 

I 2690 I pernikahan di kampung ya, rame-rame di kampung itu 

12691 I belum . .jadi kan malu, aib. Terus apalagi papaku kan 

I 2692 I waktu itu tugas .. di luar kota .. iadi vo mamaku kan 
I I - . . . . . 
l 2693 1 sendirian ya, nggak ditunggu .. wah.-m hamii aku itu 
i i 
1 2694 ! sendirian .. san1pek nge1ahimo itu nggak ditunggtti 

! 2695 i papaku sama sekali. 
l ......... ,... .... I T'o. • •• • • • • • • 

i Lt>'iO ! r: gm1ana sm panaangan Kamu tentang masaian 
. ! 

i 2697 I aborsi .. dilihat dari nandanean kamu tenta..11e aborsi? 
i i ' - -
i 2698 i I: ya emang sebenere sakit ya .. soale waktu aku 

I 
I 
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I Se!ama 9 bulan itu 

I 
sa.ll-it, de~ e ngerasa...t1o 

. herat, nyesel. 
I Mungkin alasane itu 
I mengaborsi ak.-u. 

I 
I 
I Mamak.-u ngomong 
I aku nyesel. 

I 

I 
I 
I 
I ~1an1aku kadana: 
! ngomongln soa11tu 
i Mama dulu waktu 
I hamil berat, j adi 
I pingin ngaborsi, 
! bukan berarti nggak 

I ~~~~g. . . 
1 ~~11n~~~-~ar1 
~ t;K.Spft;:s&uyu. 

i ngomongnya. 

I 

I 

I 
1 :AJ~ i!lin~ karena 
1 belum n~a~iano 
I reseps1 01 Kampung, 
· jadi n1alu, aib. 
I Papaku tugas !uar 
. kota. mama.lru 
I sendirian nggak 
I ditunggui ~a 
I sekali. 

I 
! 

I Waktu aku havi lahir 
I " 
I sudah sakil 

l 
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! 2699 I bayi .. lahir itu aku sudah sakit, ten.1s opname .. lama gitu .. 
' ' -I ! 

I 2700 I rasane ya emang nggak sehat gitu lo. Mungkin ya karena 

12701 I pengaruh aborsi itu kan ya bisa to, aku sakit terus 

I 2702 I ooname tems aku kecil itu aku iadi anakvang sangat I 1· " ---
j 2703 j bodoh sekali .. nggak ngerti apa-apa . .lambat berpikir, 

I ')'7(),1 lt-of'lrlic1· f11ciJ..-b, J..-n,., ;nrli s"ncrnt lnm"h "n ;tu cm,,.,cr I -I v I I ...... ..................... .... ................... ..._ ..... ... .._a. ...... JG......... ..... ... ba." 11.,...1 ................ , J a. 1 .............. b 

I 2705 I banyak ya dampak-dampake itu .. ya tapi kembali lagi 

Jno61 sih . .iya ya alasannya emang wah.'1u itu .. wak-ru yang 

253 

! Mungkin karena 
i oengaruh aborsi itu. 
i ;u.._"U -sakit trus . 

j opname. 

I 

I 

Banyak dampak
dampak e itu 

I 2707 I nrrrrak tenat rritu lo. waktunva itu nmrak te
1
'1at.helum I Alasane mamak:u 1 I ......... r ....., - .~ '-''-' - - l aborsi itu waktune 

j 2708 1 tepat Jadi mungkin alasane mamaku ngaborsi itu ya 1 emang nggak tepat. 

127091 karena waktune emang nggak tepat... I 

I 2710 I P: tadi kamu cerita .. kalau kamu karena aborsi itu jadi I 
I I • . . . . _ . . . .. . . _ ! 
j 2711 1 gampang saKtt, terus Jadi lambat berptkir..tya? ! Wak.-tu kecil gampang 

,

1

1 2712 
1

1 I: he'eh vcaktu keciL. ! takut. lambat 
· I berpikir 

i 2713 i P: kok kamu bisa ngerasa seperti itu . .itu hanya I 
i n~• • i ,, .- , ' - n • ! 
i L 11 't 1 pemsaanmu senam amu g;manar j Ngerasa seperti itu 

I 2715 I I: iva taoi aku ngerasane seoerti itu va aku sudah besar i sudah besar ini. 
I I".- . - l 
j 2716 j ini ya .. tapi aku duiu lahir sudah sakit ini .. sakit j 

127171 itu .. opname bo!ak-balik .. lama tidur di mmah sakit I Waktu kecil itu 

I 2718 i terus .. waktu masih kecil itu bodoh i bodoh banget. 

.II 2719 .li banget..(tertawa) .. maksude .. kayak .. sulitiah .. mau makan I 
i ')7')0 i al·" PPO'<>no- CPnilol:-t''hl ncro-<>lr hie<> an"-""" no-crak bis<> 1 - • -·- 1 .. ,;,··· ...... o .... _.__,_b .......... .._.._ ... ~'"'.._.._ ....... ... .._oo ..... ~.._ .__ ................. r·· .. ·- .... "1:_ ....... .._oo ....... .._._\.·-,. il

' 

j 2721 j jalan itu ya luama lo .. jalan itu paling ya wis gede itu I 

127221 bamjalan .. umur 1 tahun lebih baru bis,ajalan, sulitjalan, I 

i 2723 I sulit bicara .. wes apa .. cedal..cedal banget..sulit. I 
I I . . . . . , 
j 2724 j P: apa kamu merasa 1tu semua karena .. mungkm aaa 
I i 
1 'J7'1~ 1 pengan.thnya karena aborsi itu? 

\ 2726\ I: ya kalau menurut aku sih iya .. soalnya itu kan .. ya kalau 
' ! -

! 2727 I n1isaie aku sakit hernia~ hen1ia .. dari kecii itu kan sakit 
' ' 

I 2728 ! nembawaan .. ana .. itu kan nenvakit bawaan .. nenyakit 
1 1 .L .J. "- -· L 

! j 

i 2729 I ba\vaan dari lahir..ya itu juga mungkin to .. 
L_ __ ~! ------------------------------

Sakit hernia dari 
keciL penyakn 
bav..-aan dari lahir. 
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r 2730 
! 
I 2731 

2732 

P: itu kamu yang tadi bilang sakit hernia itu kamu 

ngalami penyakit itu .. 

L aku sek kecil .. sudah tau .. SD kelas .. kelas 1 atau kelas 
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Sek kec~l sudah tahu 
hernia da'1 han.1s 
dioperasi 

I~~~: 
I ')'"'11~" 
I~ ~-

' 12736 

2 aku dibawa ke dokier ... kan sudah kelihatan ya 

benjoiannya ya .. bawa ke dok.l:er..oya ini hernia ini harus 

diopcrasi .. pcrlu diopcrasi .. tapi kan waktu dulu aku nggak I 
tahu karena apa.. i 

I .... ~..,~ I L.ur 

12738 

! 2739 

P: terus akhirnya penyakit hernia in..i sudah sembuh? 

T: sudah kan operasinya waktu kelas 2 Srvn> itu 

P: o .. wakiu ke1as 2 SMP itu .. 

2740 I: ban.1 dioperasi . .iya .. 
I 

I 2741 P: terus gimana kamu tahu .. kamu apa ngerasa semua 

2742 sing teijadi ndek sim semua gara-gara mungk.in aborsi 

2743 itu .. kamu nyadarnya itu mu1ai kapan? 

i 2744 

12745 

12746 
I 
12747 

2448 

2749 

2750 

2751 

2752 

2753 

2754 

2755 

I: e .. mulai .. ya macem-macem ya .. kalau mungkin lulus 

SiviA, tapi kaiau sadarku soai penyakit hernia itu ban.1-

h .. _aru 1m .. 

P: gimana perasaan kamu? 

1: e .. _ ya kalau sekarang ini sih nggak terlalu ngerasa 

gimana .. sakit hati, mangkel gitu ndak .. udah .. udah ndak 

terlaiu merasa seperti itu .. kaiau duiu ya iya mangkei. 

Ten1s sekarang ya. seka.lipun aku inget-inget masa laluku 

sing buruk ya .. nggak terlalu mangkel.. 

P: e .. kalau pandangan kamu .. apa ya .. tentang aborsi 

secara umum .. kamu melihat aborsi itu sebagai sesuatu 

yang gimana .. gim? 

2756 !: yn kn1u 1nenun.1t aku itu enggak baik ~,:a .enggak baik 

2757 soalnva itu kan pembunuhan .. aku .. kalau misalkail. aku 

2758 yangjadi ibunya .. aku akan pilih .. lebih baik aku 111ati aja~ 

2759 ketimbang anak..ku sing mati .. kalau misale 2 pilihan . .ibu 

2760 yang mati atau anak yang mati ya mendmg ibunya aja 

Sadarku soal 
nPnv~'l<it hPrni'.l 'h'.lnl_ I ;;;~~ i~i·· ··-· ···- ··-·-

I 
J Sekaran2 1ni n~H!:ak 
I terlalu n~erasa-;akit 
i hati dan ~an_gkel. 
i sekalipun inget masa 
i lalu. 

I 
I 

' 

I
I, Enggak baik, 

pembunuhan; apapun 
alasan11.ya nggak 
boleh 
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2761 ) yang mati .. aku sih gitu, itu suatu pernbunuhan .. apapun 
! 

2762 f alasannya .. gak bole h .. 
i 

,.........,.....-.....,. I T' 1 1 • • 1 • 1 1 • • 1 • 

L iOJ ! Y~ iO InesKlpun .. e .. miSainya Itupun .. aK_rumya terjaGI 

2764 I gaga! diaborsi citu menumt kamu cimana? l _. ....... ....... ....... 

I . 
2765 J I: ya kaiau gagai diaborsi .. ya mungkin Tuhan masih 

27661 mcnghcndaki ru1ak itu hidup gitu .. tapi ya paling nggak 

2767 I orangtuanya itu .. hams benar-benar jaga kandungannya 
I 

! .. ·- • . .. .. .. .. .. .. . 
2768 j Kan ltUJuga mltuK.apa .. oerpengamn Ke Kesenatan s1 

27691 anak ntik ka1au 1ahir. Kan banyak juga ya dari 

2770 llahir..apa .. sing diaborsi tapi gagal terns akhimya 

2771 llahimya cacat itu juga ada .. beberapa sing setahuku gitu .. 

2772 i P: kalau menurut kamu melihat hal senerti !!itu !!imana? 
I . . . . , ~· ~· 

2773 j i: ya ngen ya .. anak kan dalam kandungan kan nggak 

27741 salah apa-apa kan .. nggak dosa apa-apa .. sal<..no nanti 

2775 I kalau dia lahir harus nanggung .. segala akibatnya .. dari 
i 

""",...,.., .r I 1 • 

Li iO l aoorsi .. 

2777 I P: kalau kamu ~elihat oranm:ua kamu vang sekarang ini I . - - - -
2778 1 gimana? 

277911: e .. orangtuaku yang sekarang ini ya baik ya .. baik 

2780 I banget. savang sama ak.-u. oerhatian banget sama aku ... 

2781 I P: e~mak:u~a kamu se~arang lebih d:kat gitu ya 

27821 dengan orangtua .. 

2783 I I: iya lebih dekat.. 

2784\ P: bisa diceritain nggak .. maksudnya .. deketnya itu deket 

2785) yang gimana gitu? 
I . . . .· . • 

2786 1 i: ya deket ya __ apalagi sama mama .. nap nan Ketemu apa 

']_787 i itu deket banget.te~us .. aku terbuka sama n1a1na; apa-apa 

2788 cerita sama mama .. ya sama papa kan baru mulai akhir-

2789 akhir ini aja deketnya .. ya iumayan deket, tapi ya .. nggak 

2790 

2791 i nggak banyak.. 
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Kalau gagal abrosi 
rnungkin Tuhan 
n1asih menghendaki 
anak itu hidup. 
Orang tua harus jaga 
kandungan. · 

Ar1ak dalam 
kandungan nggak 
salah apa~apa, sakr1o 
ka!au dia !ahir 
nanggung akibat 
aborsi. 

Orangtuaktl sekarang 
baik, sayang , 
perhatian sama aku. 

Lebih dekat. 

Dckct, tcrbuka sa:.~a 
mama. 

s~rn:~ n2.n~ h:ir: l - ·--~---;: -·r -- ---- -· 

a_k_hir-akhir ini deket. 
lumayan deket 
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r-:::-~c:-1--:c----c--------------------~~----,-~-----~~ 

2792 P: apa kamu .. kan kamu b11ang kamu itujam ketemu ! 

2793 sama papa itu agak kurang ya .. itu apa kamu sebenarnya 

2794 ingin dapat jam V\rak.Tu yang lebih banyak dengan ayah 

2795 atau gimana? 

2796 I: ya .. ya sih sebenarnya .. sampek kadang ak.-u tidur 

2797 malcm-malcm itu ya ak11 nw1ggu. papaku pulang .. rasanc 

2798 nggak enak gitu .. nggak isa tidur sebelum papaku 
~-- - -....-...... .. ~ 

2799 pulang .. wes papaku pulang itu wes lega rasane isa tidm .. 

2800 P: apa kamu merasa ini baru-barujuga'~ 

2801 I: ndak sudah lama .. sudah lama .. emang aku tidur malem 

2802 itu sebenere ada sing tak tunggu .. ya papaku .. (terta\va) .. 

2803 P: berarti memang sudah dari lama banget ya·7 

2804 i: 1ya .. ya emang bencL.benci ya .. nggak suka .. tap1 

2805 sebenere .. k'fn ada satu sisi benci~ satu sisi itu:sayang gitu 

2806 lo. Tapi mungkin sing dominan sing bencinya dulu itu .. 

2807 P: kamu .. apa ya .. kan kamu bisa ngerasa benci itu pasti 

2808 kayak ada .. ada banyak hak yang nyebabin gitu ya .. bisa 

2809 diceritain nggak? 

2810 l: ak11 bencinya itu cuman karena itu tok .. masa lalu 

2811 gitu .. tapi kalau masa sekarang ndak, soale tak lihat ya 

2812 papaku orang sing bt:rtanggungjawab ya .. dia kt:Ija .. 

2813 susah, kerja keras .. untuk aku .. sampek pu1ang ma1em-

2814 mal em. Ya ada sih rasa kasihan ya kasihan ... cuman 

2815 benciku itu ya karena 1nasa laluk-u itu .. 

2816 

2817 

'")QlQ 
_I ... J I 1 ... • 

2819 

P: tapi kamu sekarangsudah .. gimana kamu sekarang ini? 

i: o .. sekarang sudah nggak .. sudah nggak benc1 lagi sama 

dia, ya 1eb1h sayang sama dia, bisa neri1na dia .. ya bisa 

1eb;h kera~ s·a n\·am"'n a;"' k"' 1au ul.,i.~,,t +-- ulu1u ;.,n n".·'."'" ~ 1 __ ' 1 _._at _,a a1 'Vl\..\...-L u1a... 1 i\_I,A._._ Lt-t:,ar.._ 

2820 nyaman deket dia .. duduk itujauh-jauh .. apa .. kalau aku 

2821 dideketin papa, misa!nya makan bareng aku itu dideketin 

2822 papa itu .. aku nggak nyaman sekali, mending 

Kadang aku tidur 
maleni nunggu 
papa}:u pula:ng 

Aku iidur malem 
sebenere ada sing tak 
tunggu., papaku. 

Ada Sdlu ~isl benci, 
satu ::-isi sayang 

Bencinya karena 
masa lalu sekarang 
ndak~ 

Papaku orang sing 
beitanggung jav;ab, 
d1a kerja kents untuk 
aku. 

Sekarang sudah ngak 
benci 1agi san1a dia, 
lebih sayang df'..n bisa 
nerima dia. Dulu 
nug-a}:TI;,-·a1T1an deket 
dia. 



LAMP IRAN 257 

.------,------------"----"" 
: 2823 
i 
12824 

pindah .. pindah tempat duduk .. (terta\va) .. 
---,-"-""----------

12825 

i 2826 
l 
1 2827 

12828 

i 2829 

12830 

I 2s31 
l 
j2832 

l "'\0~~ 
I LO.J.J 

I 2834 
! 
! ..... -...... -
I L<5j) 
I 

I 2836 
i 
i 2837 

I "o~ 8 I Loj 

12839 
I 
j2840 

I 2841 
! 
I 2842 
i 

12843 

12844 

i 2845 

12846 

i 2847 
i 
i 2848 

2849 

2850 

i 2852 

P: itu . .itu kapan kayak gitu? 
.,- 1 1 1 . 1 1 '1 1 ' 1 1 '1 

1: ya suaan iaina .. sejaK Kecu .. Kan sejaK Kecu 

sampek. bam-bam ini. Ya bam-bam ini aku ngerasa 

hiiang benciku .. bam aku ngerasa nyaman deket dia .. 

P: bcrarti kalau kamu .. kamu didckcti papa .. agak bcnci 

sama papa itu sudah berlangsung lama ya? 

I: iya .. sudah lama sekali ya ... ya sudah .. 2l..22 tahunan .. 

P: tapi sekarang sudah jadi !ebih baik." 

1: iya sekarang sudahjadi lebih baik .. 

P: tapi padaha1 sebenan1ya .. kan1u sendiripun sudah Ian1a 

rindu sama papa kamu va? 

i: ya sebenamya nu pengen .. kaiau m1saie aku iihat anak-

anak kecil itu .. -kok bisa ya me-reka a!:.rab banget sama 

papanya, aku lihat adikku .. kok bisa ya dia akrab banget 

sama papanya .. gimana aku supaya bisa akrab saina 

dia .. Tapi rasane itu su!it seka!i .. tapi sekarang kan sudah 

bisa lebih nyaman .. aku sueneng gitu lo .. (tertawa) .. 

P: e .. oya kalau .. kan kamu ban1 tahu kalau kamu mau 

diaborsi itu wak.-ru kamu kelas 2 SMP itu kan ... bisa 

diceritain nggak kedekatan kamu dengan orangtua kamu 

sebelurnnya itu? 

I: o .. sebelumnya itu nggak deket..kan aku ikut 

nenekku .. nggak deket.. 

P: maksudnya .. apa menurut kamu ada perubahan nggak 

antara kamu sebelum tahu dan sesudah tahu gitu? 

1: oya .. ya ada penJbahan se.Jnaksllde sebeh.nn tahu kan 

aku tinggal di nenckku, otomatis aku nggak dekct sama 

orangtuaku, tapi. seteiah tahu kan .. sek beium ngeni .. apa 

se itu aborsi~ belum sadar .. aku sek belum paham gitu lo. 

Jadi ya aku tetep deket aja sama mamaku .. 

! 

I 

i Sudah lama, sejak 
! kecil. 
l Baru-haru ini n!2erasa 
i hilang benciku" •· 

I -
I 

J Sudah Jama seka1i. 
I sudah 21, 22 tahu;1an 
I Sekarang sudah lebih 
i baik. -

I 
I 

i Sehenere pengen 
I liaht anak "keciL 
I adikku bisa akrab 
1 sama papanya. 

! 

I Sekarang sudah leibh 
j nyaman, kau sueneng 

! 
I 

I 
i 
I 
I 
) Sebehnr_,_nya aku ikut 

I ~:~:;ku. ]adi ngak 

A~!=! nPn1h!=!h!=ln 

'II 

I ~~b-~h~~- ;;h~:·~·kn 
i tinggal di nenck kLL 
l jadi nggak dekdet 

sama orang tuaKu 
Seteiah tahu, bieum 
ngeru apa nu aborsi 

i jadi tetep deket 
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128541 P: dengan mama kamu? 
---,-=-----·--·---

Dengan papa aku ! 

I 2855 It iya .. dengan mamaku, kalau dengan papa aku kan 
' ' 
\2856\ emang ndak.. 

I 2857 I P: e. maksudnva nembahan vang kavak gimana? I I . . . - . -
I 2858 I I: ndak: ada pembahan sing .. mencolok ya .. ndak ada 

128591 sc .. biasa aja .. soalnya aku cmang waktu i~ bclum paham 

I 2860 i soal aborsi itu .. sakit-sakit hati apa itu ndak..belum sadar 
I i . 
12861 J waktu kelas 2 SM.P itu .. 

12862/ P: kalau .. sete!ah kamu sadar itu kan kamu bilang kan 
; j 

I 2863 I setelah .. 

i 2864 
' 
I 2865 
I 

i 2866 
! 

i 2867 

' I I: lulus Stv1A itu .. aku tetep baik .. sarna rnan1a tetep 
! 
I baik .. cuman .. apa ya .. aku itu sama mama, sama papa itu 

j baik, sam a keiuarga .. maksude .. sekaiipun aku bene! sama 

! pap~ .. nggak sampe aku berani sama orangtua .. rnelawan 
i 

I 2868 I itu nggak. Cuman .. ya itu tadi lo .. minderku .. rasa 
I -

2869 I PDku .. kekuatiranku'l kecemasanku .. ketakutanku .. da1am 
I . 

12870 I bergau! sama orang .. efeknya itu disitu, pengaruhnya itu 

I 2871 I disitu .. bukan hanya ke orangtua aja .. ndak..tapi lebih 

I 28721 banyak ke dalam pergaulan .. 

I 2873 i P: kamu itu merasa .. e .. kavak merasa minder juga dengan 

128741 orangtua kamu.. . . - -

12875 / I: o .. ndak..ka!au minder dengan orangtua ndak.PD sama 
! ! 
I 2876 I orangtua .. sama pergaulan aja .. 

128771 P: berarti kamu tetep .. walaupun kamu tahu seperti 

12&78 I itu .. bahwa kamu mau diaborsi itu .. kamu tetep 
I .1 . • • ! r-g 
1 ~~'- 1 ngerasa .. ya oran~:,'tlla Kamu punya alasan .. 

~-880 I: he' eh punya alasan .. 2,~~1 tetep PD aja kok sarna 

2881 oranlj>iua .. tetcp baik sama orru1gtua .. ya aku tctep ngerasa 
i 

2882 I iTtereka bisa nerin1a aku .. n1aksude bagianku .. sing 

2883 ! membuat tempat..tempat yang paling nyaman bagiku ya 

2884 di rumah .. 

emang ndak ] 

Ndak ada perubahan 
mencolok. wak"tu itu 
belum paham saat 
aborsi. 

Tetap balk sama 
mam{l, papa. 
keluarga. nggak 
sampe berani sama 
orang tua. 

Minderku. rasa PD. 
keh.-uatiran, 
kecemasan, ketai.:utan 
bergaul, efeknya 
disitu. 

N dak minder dengan 
orang tua, sama 
pergaulan aja. 

Tetap PD, baik sama 
orang tua. rnereka 
b1sa nernna aku. 
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12885 P: oya gimana sih pandangan kamu terhadap diri 

12886 

! '100""1 ! L.OC I 

12888 
' I 

sendiri .. sebelum kamu tahu kalau dulu kamu pernah 

hendak diaborsi itu? 

I: o .. sebelum tahu'7 

! 2889 P: he' eh ... pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri? 

12890 I: ya .. aku itu orang yang soro ya .. (tcrtawa) .. maksudc .. ya 

i 2 891 berarti itu aku waktu ikut sama nenekku ya .. ya .. ya 

12892 soro .. berat..gitu menderita, maksude nggak ada mama 

j 2R93 papa sing ngelindungi aku .. aku diperlakt1kan kayak gitu 

2894 sama .. nenakku .. ya berat aja .. ya ngerasa mendenta 

2895 banget. .nggak .. nggak seperti anak-anak sing lairHIJ.:a, 

259 

Orang yang soro, 
berat n1enderita. 

Menderita, nggak 
seperti anak iainnya. 

I 2896 mereka sing disayang sama orangtuanya, ngerasakno Beijuang sendiri 
! ngatasi perasaanku 

1 2i5Y7 dilindungi sama orangtuanya .. kan aku berjuang sendiri supaya lelep hidup. 

l 2898 to .. ngatasi~ngatasi perasaan-perasaanku, berjuang sendiri 

2899 untuk .. supaya bisa tetep hidup .. 

2900 P: apa \vak"tu keci1 itu berarti nggak pernah kayak 

I 2901 menceritakan perasaanmu ke nenekmu .. 

12902 1: o .. nggak..nggak pernah sama sekali .. semua tak 

12903 pendem sendiri .. 

I 2904 P: mungkin kalau orang-orang terdekat kamu yang 
i 

\2905 lainnya? 
i 
I 2906 I: nggak.nggak pemah .. 
! 

j2907 

12908 

12909 
i 

2910 

2-911 

P: kenapa? 

I: nggak tahu .. ya \ves pokoke al'U ernang tertutup ~ja .. 

P: karena takut atau .. karena nggak 

pingm .. membicarakan hal itu .. atau .. 

I: e .. karena ngga.k pingin nre1nbicarakan hal itu .tak 

2912 pendem st:ndiri 

2913 P: kenapa .. buat kan1u itu scbagai sesua.tu yang gin1ana 

2914 sih .. jadi kamu kok memendam itu sendiri? 

2915 I: waktu itu akujuga nggak seberapa nyadari ya .. kenapa 

Semua tak pendem 
sendiri. 

_,_A~u emang tertutup 
aJa. 
Nggak pingin 
membicarakan hal 
itu. 

Sudah sifatku ta1..:. 
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! 2916 
I 
1 2917 
) 

I 2918 

! 2919 
I 
12920 

I ')9')1 
I - -· 
I 

12922 

I 
12923 

12924 

1 2925 

2926 

kok tak pendem sendiri ya .. ya mungkin sudah sifatku ya 

tak pendem sendiri .. sudah otomatis gitu lo .. 

.. l 1 '1 1 1 . • 1 

Y: Aalau menun.n KlliliU .. SainpeK seKarang Ini apa KaiTlU 

orang yang tertutup'7 

I:_ kalau sekarang ndak .. ndak tertutup .. 

P: kcnapa kokbisa bcrbcda gitu ya? 

I: ya .. apa ya .. (tertawa) .. ya gini lo .. pengalamank.'U dulu 

aku tertutup, ternyata banyak memgikan to .. tertutup itu .. 

P: kamu menyadari itu .. kalau tertutup banyak merugikan 

itu kapan .. menyadari hal itu? 

I: 111enyadarinya \.vaktu .. setelah lulus S~vfA .. 

2927 P: apa yang membuat kamu .. kok sadar gitu .kalau aku 

/ 2928 tertutup ini merugikan gltu'? 

i 2929 I: he'eh .. soale aku nggak kuat nanggtrng itu sendiri .. aku 
' 

2930 nggak kuat nanggung sendiri masalahku .. jadi kan 

2931 mungkin kaiau aku dengan cerita mungkin .. mungkin 

2932 
I 
J2933 

I ')914 I- ~, 

! 

I 2935 

12936 

12937 
! 
12938 
11"'\A'"'IQ 
J LY-'.7 

12940 

2941 

masalahku atau bebanku mungkin sedikit 

berkurang .. gitu .. ya wes tak ceritakno .. masio .. aku itu 

eman.g sebenere dasare tertutup terus karena rasane 

bebanku tambah berat..terus tak ceritakno ke mamalm 

st:dikit dt:mi st:dikit.. tt:rbuk.a .. rasanya lt:ga ya .. 

P: jadi kamu ngerasa lebih !ega gitu ya .. 

I: he'eh lebih lega .. 

P: jadi setelah itu karnu jadi lebih terbuka .. 

I: lebih terbuka terus ... 

P: oya kaiau pandangan kamu tentang diri kamu sendiri 

2942 setelah karnu ITtengetahui kalau dulu karnu pernah 

2943 hendak diaborsi itu gimana? 

2944 I: ya pandanganku i1u .. aku ngerasa orang yang ditolak 

2945 ama orangtuaku .. nggak diterima .. terus ya ka!au misa!kan 

! 2946 ada pemicu-pemicunya itu bikin aku marah atau 

260 

I pendem sendiri. 

! 

Sekarang ndak 
tertutup. 

Pengalamanktl du!u 
tertutup banyak 
merugikan. 

S2rbr setebh fulus 
SMA 

nanggung sendiri 
masalahku. 

Masio dasare 
I tertutun. terns tak 
I ceritan~·mamaku 
·1 sedikit demi sedikit. 

Lebih lega 

Lebih terbuka terns. 

Pandangank-u ngcrasa 
olcmg ya;\g ditoiak 

. . 
orang tual-:u, ngnl-: 
diterima 
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!2947 r;ll~gkin ada masalah ... rnasalah sing berat..aku mikir gini 
I I 
i 2948 i ya .. kadang-kadang mikir gini .. ah iya ya kenapa ya dulu 
i ' -
f 2949 itu aborsinya itu kok gagal ya .. kenapa kok gagal 
' ! 
l 2950 I se .. lancar lak..berhasil kan enak..wes aku nggak perlu 

i 2951 i lah nanggung-nanggung masalah kayak gini .. belum lagi 

/29521 ntik aku ngadcpi diriku sing nggak pcrcaya diri .. dan 

i 2953 i sangat.. pikiran burukku vang banvak va .. pikiran buruk 

/29541 te1~s m;nems .. nanggung-itu :em~a se~en~re juga nggak 

I 2955 i enak rritu 1o. Tahu Q"itu .. wes mendinQ" timhanQ" nanbabfYUnQ"-! I '-' - ~_, - ......, . ...., ..... 

i 2956 i nanggung be ban kayak gitu ... ya ak:u sedikit protes ya 

12957 ) arna Tuhan .. aborsine diberhasilno opo~o kan \:ves enak 
i 

i 'I [ =~~~ I ~gga~ perlu nang,gung ~as~lah.. , , , . 
1 L'J)'J 1 t': tam temang ptKuan ouruK nu maKsuanya ptKtran 

)2960 \ bumk yang tentang apa? 

i 2961 I I: pikiran buruk tentang diriku sendiri .. kan aku kayak 

i I 2962 nggak lsa nerima diriku .. bavva diri sendiri itu rasae sui it 

12963 gitu lo .. nggak isa nyaman gitu 1o .. terus rasa nggak PDku. 
I I 
i 2964 i rasa minderku ... 

12965 I P: nggak nyaman dengan diri kamu sendiri? 

I 2966 I I: iva nggak nvaman .. seneng gjtu lihat orang lain sing 
i __ -~ I - -~- .. - .. .. --~ - . . -
j l.':io1 j punya pnbad1-pnbad1 sepert11tu seneng .. nggak 1sa 

12968 \ nerima .. diri sendiri .. kan aku juga punya ya beberapa 

j 2969 i temen itu pendiem emang .. tapi tak lihat mereka itu PD 

12970 I dengan pendiarnnya .. ya wes aku diem ya emang diem 

12971 J

1 
gitu lo .. tapi ka1au aku rasae nggak PD dengan .. sifat-

i 2972 i siiinku, dengan pend1emku itu nggak PD .. 

'"'97~ i P: kenapa kok nggak PD dengan sifat pendiarnnya itu 

2974 ! karena apa'.' 

1 2975 I: karena dari sifat itu aku jadi kurang tcman .jadi cuman 

2976 i punya sedikit ternan tok. .karena itu .. 

2977 P: tapi kamu .. apa kamu ngerasa kamu punya ternan yang 
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Kdang roikir kenapa 
dulu aborsinya gagal, 
berhasil kan enak, 
nggak perlu 
nanggung masalah 
kayak gmi. 

• 1 - - .1 ~ - • .1 • .1 

AKU il,t:.UU\:f.il mnKU 

sing nggak percaya 
d!ri) pikiran burukku, 
tanggung itu nggak 
enak. 

Sedikit porters 
sama T uhan. 

Pikiran buruk kayak 
nggak ~~a terlma 
diriku. nggak isa 
nya.;nan, nggak PD. 
minderan. 

Seneng lihat pribadi 
orang lain. 

Nggak PD dengan 
sifat-sifatku, dengan 
penidemku itu. 

Sifat itu aku jadi 
kurang teman. 
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j2978 
I 

i 2979 

12980 
i 
12981 

12982 

12983 
I 
I 2984 
i 
12985 

12986 

1 2987 

dikit karena kamu .. punya sifat yang minder itu? 

I: ya aku ngerasanya seperti itu .. ngerasa ... ya karena aku 

minder, karena aku nggak PD jadi ngerasa .. aku nggak 

bisa memulai .. memulai berteman dulu .. memulai 

menjaiin hubungan dulu nggak bisa. Jadi ya temenku 

cuma scdikit.. 

P: bagaimana dengan sekarang? 

I: ya kalau sekarang aku merasa lebih PD .. akujuga sarna 

seperti mereka .. aku ya .. orang nonna1 .. ya sama kayak 

mereka orang normal..ya wes PD aja, misale aku mulai 

[2988 nyapa mereka duluan, biamo mereka cuek biarno nggak, 

/2989 paling nggak setidaknya aku sudah melakukan yangjadi 
( 

2990 bag1anku gnu lo. Mereka mau nenma mau nggak palmg 

2991 nggak aku sudah melakukan bagiank_u .. paling nggak 
' 
I 2992 lama-lama mereka kan juga mau kan .. sama aku .. mau 

j 2993 berteman sam a aku .. 

1

1 

2994 P: apa kamu pemah kayak ditolak oleh temenmu 

12995 itu .. mungkin ada suatu pengalaman? 
i 
j 2996 1: e .. ya dulu kalau misale ak:u sek minder~ nggak percaya 

12997 diri .. kan aku sering kayak menarik 

12998 diri .. mungkin .. apa .. kayak menyendiri, temen
; 
1 2999 temeP~lcu .. yo .. apa .. kamu kok menyendiri terus gitu 

I 3000 lo .. ditegur ama temenku, sini gabung ama kita-kita .. ndak 

.11 _,'"l·v"v" 11 ...... -- .... ulau .. 

I 3002 P: kamu nggak mau? 

! 3003 i: nggak mau ... leb1h PD kalau sencliri .. 

3004 P: ten1s gitu reaksi ternen-te1nen kcunu? 

3005 I: ya udai1..nggak mau dajak bergaul kok ya wes mereka 

!I ~·l~, .. ,~_.··l"'' . • •. . •. . . •. . - . • . _, jamn senmn, rnaen senmn, perg1 senmn, 1ap1 seuenere 

i 3 007 aku juga pengen .. pergi ama mereka .. 

3008 P: tadi kan kamu bilang kalau kamu sebenere pengen 
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Karena ak:u minder, 
nggak PD. nggak 
bisa memulai 
berteman. 

Jadi temenku sedikit. 

Sekrang merasa lebih 
PD, misale nyapa 
mereka duluan. 

Misale dulu ak.u sek 
minder, nggak 
percaya diri, sering 
n1enatik diri. 

Lebih PD kaiau 
sendiri. 

Sebenere aku juga 
pengcn pergi ama 
mereka. 
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l 
pergi sam a mereka dan mereka ngajak kamu tapi kamu 

i 3010 
i 

nggak mau .. 

3011 

3012 

3013 

'1:1)1A 
JV1"'T 

l: ya karena aku merasa nggak bisa menyatu fuua 

mereka __ kayak rasane beda gitu lo jiwane sama mereka

mereka ... mereka itu orang yang PD-PD, rame-rame dan 

aku nggak bisa scpcrti itu ... 

3015 P: ini yang terjadi sama kamu ini .. kayak perasaan ini .. 

3016 mulai kapan? 

3017 T: du1u .. ya sejak aku sadar akan .. kayak sifat-sifatku 

3018 itu .. sejak lulus SMA .. kalau SMA dulu sih aku nggak 

3019 sadar aku ... akan girnana, akan sifat-sifatku dulu nggak 

3020 sadar. Ya aku emang du1u punya sedikit teman tapi aku 

3021 nggak sadar akan hal itu. Sadare seteiah iuius SMA .. 

3022 P: sete1ah sadar gini gimana .. apa kamu berusaha berubah 

3023 ya .. melakukan perubahan? 

3024 I: ya berusaha .. beru.saha untuk beru.bah .. supaya 

3025 lebih .. PD 

3026 P: e .. gimana sih hubungan kamu dengan orangtua kamu 

1()')'7 
-'V"-'f sebelum mengetahui kamu dulu hendak diaborsi? 

3028 I: o .. sebelumnya .. sebelurnnya ya jauh .. kan ak.--u ilmt 

3029 nem:kku kan sebeiurnnya .. 

3030 P: kalau sesudahnya itu? 

3031 I: sesudahnya .. deket..soalnya kan tinggal satu rumah .. 

3032 P: jadi lebih deket gitu ya .. 

3033 I: he'eh .. 

3034 P: oya kamu tahu nggak gimana pandangan orangtua 

3035 karnu terhadap krnnu? 

3036 I o ... apa ya .. aku nggak tahu .. nggak tahu gimana 

3037 pandangan orangtuaku ierhadap aku. Menunn aku 

3038 ya .. mereka melihat aku .. e .. ya sayang, sayang sa.rna aku .. 

3039 mereka nenma aku apa adanya .. tak lihat bcner-bener 
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~~ggak bisa menyatu 
! ama mereka, beda 
l _iiwane sama mereka_ 

i 

i 
I 

r. • 1 • f" ' ;::,a oar aKan snm:-
sifatku sejak: lulus 
S!I-1A, kalau SMA 
dulu alcu nggak 
sadar. 

Berusaha untuk 
berubah, lebih PD. 

Sebelumnya jauh, 
kan aku ikut 
nenekku. 

Sesudal-n1ya deket 

Nggak tahu h1rnana 
pandangan orang tua 
terhadapku_ 

1\1ereka sayang aku, 
nerima apa -adanya. 

_ _l__ ________ _j 
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13040 
I 
13041 
I . 3042 

mereka terima aku apa adanya. 

P: kamu bisa tabu kalau orangtua kamu benar-benar 

terima kamu apa adanya itu dari apa gitu .. 

I: ya ... ya .. dari .. kan aku cerita ke mama .. rna aku kayak 

I 

I 
I 
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I ~~~~~~~e mama 

J k~~~~;~g:ankau. 13043 
i 
13044 

I ntinder, ~ggak PDkt~, 
gini-gini kek.-uranganku, kayak minder-minder, nggak I mereka tetep nerima 

13045 
! 
13046 

PD · · 1 · 1 · I apa adanya ... apa g1tu .. tap1 mcrc ... ~a tctcp ncnma ar:u .. ya ncnma apa I · 

I_,V4i 
adanya, kalau misale mungkin aku agak males di 

rwnah .. apa .. ya mereka gak apa-apa, gak dimarahin .. 

I 304R 

i 3049 

P: setelah kamu curhat-curhat ke orangtuamu .. ma aku 

gini-gini . .itu biasanya reaksi orangtua karnu itu gimana? 

'i 3050 

3051 

3052 

'lii<'J. 
-·V-'-' 

I: he'eh .. ya 1nan1aku iku prihatin ya .. ikut sedih .. kok 

kamu kayak gini se .. gini .. terus aku 

dinasehati .. dinasehati .. gitu .. 

P: dinasehati .. setelah itu? 

3054 I: setelah dinasehati ya .. seneng ya . .lega .. tapi .. tapi 

I I 3055 sebenere mamaku itujuga nggak bisa .. e .. banyak .. nggak 

I 3056 bisa ngasih aku nasehat yang banyak.. sing menurut aku 

13057 pas .. ya ini .. pas gitu lo .. maksude cocok buat aku itu ndak. 

13058 Mamaku nggak banyak bicara .. ya wes pokoke aku 

· I 3059 didengerin aja .. didengerin gitu .. terus mamaku kasihan, 

13060 prihatin .. mamaku nggak bisa ngasih solusinya itu nggak 

13061 bisa .. mesti gimana. Tapi ya mamaku bisanya cuman doa 

3062 gitu lo .. terus ak-u didoakan aja tiap hari, jadi aku cari 

3063 solusinya .. gimana ya supaya aku bisa nggak seperti 

3064 ini .. baru konsultasi ke orang lain 

3065 P: biasanya karnu untuk mencari solusi .. 

3066 I: ya .. itu .. cari solusi kadang :ya .. ke1uar dari hati nuraniku 

3067 sendiri. naschat-nasehat itu keluar dari diriku 

3068 sendiri . .juga dari orang iain .. 

3069 P: apa kamu se!alu .. meminta nasehat atau so!usi ke 

3070 orang lain? 

' 

1\1am~ku ikut sedih; 
terus dinasehati. 

Ivfan1aku nggak bisa 
ngasih a}~u nasehat 
sing coe-ok buat aku 

Aku cari solusinya 
dcngan konsuitasi ke 
orang iain. 

Solusi keluar dari 
hati nuraniku, kadang 
juga orang lain 
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[3071 i T: o .. nggak sela1u .. saat-saat..ya kalau masalah berat-berat 

· 3072 I aja .. kalau misale masalah pergaulan tadi, minder-minder 
I 

: ,., r.......... I • 1 • • •• ·1 1 , , , • , , , , . 

j jVJj ! maL.Itu .. nu Sin .. Kaiau masaian sing oener-oener ga.K o1sa 

I 3074 I tak atasi akl1 bam konsultasi __ 
I I 
1 3075 I P: kalau masalah tentang .. apa .. tentang masa kecil kamu, 

130761 tcrus tcntang .. apa .. bahwa dulu kamujuga pcmah hcndak 

I 3077 I diaborsi, tentang ma<>alah minder kamu .. apa 
I _ --- I • . • . • . . n 

1 JU/o 1 Kamu .. e .. pernall oercenta Ke orang iamt 

I 30791 T: o .. pemah .. pemah cerita .. ya pemah ke .. suster, ke romo, 
I I . , . 
I 3080 I ke .. ps1kolog .. orang-orang tertentu 

13081 I P: ke mereka terus .. gimana .. e .. apa sih alasan kamu 

! 3082 i waktu itu kamu kok cerita ke mereka itu karena apa? 

13083 fl: aku ingin berbagt .. dan aku mgin berbagi dengan 
i 

3084 i mereka, aku nggak hanya sekedar cari solusi, paling 

I 3085 I nggak mereka itu .. maulah mendengarkan ceritaku, 

130861 s~~ring-sharingku, oeoan-oeoank--u ~au .. ya syu.kuilah 

I 3087 I kalau aku daoet solusi vang baik. vang cocok va I I . ~ - -~ - ~ 

I 3088 I syukur ... tapi .. tujuanku untuk berbagi .. 

3089 I P: oya tadi kamu bilan.g .. mamaku itu nggak bisa ngasi.h 
I 

3090 I solusi vang teoat buat kamu .. kenaoa kok kamu ngerasa 
---·I .-. = . . -
JU':i i 1 sepert1 1tu'! 

30921 I: ya emang gitu se .. aku .. ya emang de'e nggak .. ya 
i 

3093 1 ngomong-ngomong nasehate itu bagiku sederhana ya .. ya 

30941 kalau itu sih ak--u sudah tahu .. aku bilang gitu, sing 

3095 I pas .. sing cocok itu .. enggak.nggak bisa, mamaku nggak 
! 

3096 sepern nu .. 

3097 P: apa se1ah! seperti itu .. karnu ngerasa seperti itu .. atau .. ? 

3098 i I: o .. va .. untuk masalah tcrtentu .. misale kalau masala.~ 

3099 sing berat-berat~ tapi kalau n1asalah sepelc sih . nnaK .. 

3100 I P: e .. maksudnya masalah berat gimana'7 
I 

310 l 1 I: ya itu tadi .. pergaulan tadi .. minder tadi .. 

265 

I Masa!ah pergaulan. 
I minder sing uak bisa 
I tak atasi b;;;; 
j konsultasi. 

I 

I 

I 

I 
I Pernah cerita ke 
, Suster. Romo. 
I Psikolog, orang 
I tertentu. 

i 

, Tujuanlm untuk 
i berbagi, nggak hanva 
I seked~ c;ri polusi.-

1 

Mamak-u nggak b1sa 
nasehati aku sing pas, 
sing cocok. 

Untuk masalah sing 
berat, kalau masalah 
sepde ndak 
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3102 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3108 

3109 

31 !0 

3111 

...., 1 1 "" 
j 1 iL 

3113 

3114 

3116 

P: jadi kamu kayak ngerasa .. untuk masa1ah seperti itu 

orangtua kamu .. 

l: nggak bisa ngasih solusi sing tepat.. 

P: apa kamu kecewa gitu dengan orangtua 

kamu .. atau .. gimana .. perasaan kamu gimana? 

I: ya kcccwa scdikit ya .. ya mamaku 

(tertawa) .. ya .. gimana ya .. ya mungkin emang sudah 

kekmangannya dia .. emang dia nggak pandai untuk 

nasehati sing .. ngasih soJusi yangtepat..ya \Ve gak apa-

apa aku cari orang lain, tapi gini lo tujuanku cerita ke 

rnarnaku itu .. biar 111a1naku itu tahu sing tak alan1i, beban-

bebanku itu biar dia tahu, berbagi sama orangtua. Lebih 

enak centa detii-detiinya itu ke .. mama, kaiau orang lain 

ya mungkin sek ada sing disensor~sensor ya, tapi ka!au 

orangtua kan nggak ya .. sak detil-deti1nya .. 

3117 P: oya gimana sih harapan kamu pada diri kamu sendiri? 

3118 T: harapanku .. ya sekalipun aku punya masa !a!u seperti 

3119 itu .. hal itu nggak menghambat aku untuk maju, ya 

3120 supaya nggak menghambat aku utttuk maju dan untuk 

3121 mengembangkan diri. Tetep bisa .. baik sama orang lain ... 

3122 P: gimana harapan kamu pada orangtua kamu? 

3123 I: ya .. supaya mereka itu lebih .. ya mungldn dari 

3124 peristiwa sing tak a1ami terus dari dampak-dampak, 

3125 efek-efek.nya apa yang sudah tak ceritakno ke tnereka itu 

3 126 jadi pelajaran sing berharga gitu lo bagi mereka .. 

3127 P: oya apa kamu juga sharing ke ayah kamu tentang 

3128 masa1ah ini7 

3129 I pemah sekali. 

3130 i': e .. sharing apa kamu sharing apa ke ayah kamu? 

3131 I: sharingnya itu dalam keadaan marah .. (tertawa) .. ya itu 

3132 tadi .. dulu itu pas ada pemicunya bikin aku marah banget 
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I 
.

1

! Nggak hisa ngasih 
solusi yang tepat 

I 
I .. 
1 Kecewa sedtkit sama 
j mamaku. 

I 

I 
I 
I Tujuanku cerita ke 
j mamaku berbagi 
j sama orang tuah. 

i 

Harapanku sekalipin 
punya masa lalu 
seperti itu nggak 
menghambat aku 
untuk maju dan 
mengembangkan diri. 

Dari peristiwa sing 
tak alami dari 
dampak, efeknya jadi 
pelajaran berharga 
' . ' 
oag~ mcrcKa. 

Sharing: dalm11 
keadaan rnarah, pas 
ada pcmicunya terus 
tak sharingno ke 
Ja )a 
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i 
1 3134 

3135 

I 3136 
I 
i 3137 

13138 

I 3139 

13140 

13!4! 

f3142 

' 3143 i 
i 3144 

3145 

3146 

I 3147 
I I 3148 

1

11 

3149 

3150 

I 3151 
! 

i 3152 

13153 
i 

13154 

1 3155 
I 

13156 

13157 

1 3158 

":!1<;0 _, .:_ _.__,.. 

am a dia .. eh, aku. marah sama dia .. dia semakin marah 

sama ak.-u .. kamu itu kok gitu sikapnya sama orangtua 

1 1 • • 1 • 1 1 • 1 1 

nggaK so pan oanger., ren..1s semaKin maran .. aKu minoan 

semakin marah. Eh sapa sing nggak sopan sebenere itu 

sapa sing saiah duiuan gitu io .. (suara informan lebih 

mcninggi) .. masa!ah scpclc, masalah schari aja .. kayak 

aku sing wis ngalami bertahun-tahun ta apa itu semua 

dari kesaiahanmu .. kamu nggak nyadari .. kamu nggak 

minta maaf sama aku .. ya ltu .. terus tak sharingno .. aku lni 

selama ini ngalami kayak gini-gini .. kamu nggak 

n1erhatino aku, kan1u nggak perdulino aku ... 

P: terus gimana setelah orangtua kamu .. ayah kamu 

dengar hai itu gtmana? 

I: kaget ya .. ya kaget,.loh papa sama sekali nggak tahu 

kalau kamu diperlakukan kayak gitu ... sama sekali nggak 

tahu .. soaie memang dulu itu. kakek aina nenek yang 

minta kamu supaya sama mereka, tapi papa sama seka!i 

nggak ngerti kamu diperiakukan seperti itu ya terus 

papaku minta maaf.. 

P: berarti gimana .. keadaannya wak.-ru itu gimana .. 

I: u .. ya aku habis marah-marah terus aku pergi dari 

rumah, pergi .. pa.paku jemput ala.!, aku ngga.k mau~ 

pokoke aku pergi lah seharian itu .. wes pokoke nggak 

pulang rrunah sarna sekali .. tapi ya nggak srunpek 

nginep .. terus malem-malem baru aku pulang .. besok 

pagmya baru papalm minta maaf.. 

P: jadi sete1ah kanru curhatin apa yang ada di diri karnu 

3160 papa kamu minta maaf, terus gimana perasaan kainu? 

3161 I: iega banget..ya itu dari situ ada sedikit .. sedikit dcn1i 

3162 sedikit ada perubahan, dari permintaan maaf dari 

3163 orangtua itu bikin aku ada perubahan .. 
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Kagel, papa nggak 
tahu kamu 
diperlakukan kayak 
g~tu terus pa_p;qku 
minta maaf. 

Habis n1arah aku 
pergl darl rUinah, 
malem bartl pulang 
terus besok paginya 
papaku minta maa. 

Lcga bangen, dari 
pen111ntaan maaf 
orang tua bikin aku 
a d2 peru ba han 
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13164 j P: pembahan seperti apa .. 

I 3165 11: ya perubahan .. dari dalam hal kebencianku sama 

!~,,..,.! "I. ''b' 
j -' 100 1 papaKu \VIS mu1m erKurartg .. 

i 11117 ·~ P·i d':1kh. · 1i d. I 1k n rb ;k· j - - . ~a 1 <- llrnya 1tL ~a 1..8Wa UntJ ___ rnernre a1 1 

i 3168 i hubunganmu dengan papa .. 

131691 I: ~c'ch .. 
i 3170 i P: ova tadi kamu bilang .. awalnva itu kamu bertengkar 

13171 I den~an ayah kamu itu :da pem~cunya gitu .. karen: 

131721 masalah apa? 

I 3173 1: hal-hal sepele kok paling .. sepele .. (tertawa) .. e .. papaku 

13174 itu kan orange suka kebersihan gitu lo, bener-bener jaga 

I 3175 kebersihan .. jadi di rumah kotor sedikit aja .. dia itu nggak 

3176 mau, nggak suka gnu io. La aku kan ya sudah kuiiah, 

1.177 
-')._ J I terus di ru.=.~ah itu tugasku ya cuci, setrika, bersih~bersih 

3178 segala macem kan, kan semuanya aku .. la kan .. ya capek 

3 i 79 I kan namanya orang, wong kotor sedikit aja kok aku 

3180 I dite2.1!r..suruh e:ini .. pokoke hal-hal seoele taoi marahku I - - • • 
3181 1 bisa besar. .. 

I 

3182 ! P: ini kejadian ini kamu inget nggak \Vaktu kapan? 

3183 I: teljadine wak-ru semester 5 tahun .. tahun 

3184 kemaren .. 2005 .. ya tapi sebeiume itu sering .. kayak hai-

3185 hal sepele itu berontak .. marah .. ya bisa dikatakan 

3186 berani .. berani sama papaku sampek bentak-bentak dia, 

3187 berani soale .. aku itu berani banget sama dia, tapi dia itu 
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l KebenciarLh! sama 
I papa mulai 
i be~kurang 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I ~;;~~~~:~\~:;r 

Dia diem, nggak 

3188 ya .. diem ae, aku berani sama dia .. dia diem .. nggak marah marah, diterima aja_ 

3189 giro io, ya pokoknya diterima aja giro io. Dia tetep baik 

'J.1on 
_ , .!_J'~' sa_rna aku sekalipun aku berani, tapi pas kapan hari itu , _ 

3191 mLmgkin aku kelewatan atau gimana karena selama ini 

3192 aku berani terus sama papaku .. ya dia kan marahJuga to 

3193 akhire .. 

3194 P: berart1 selama ini kamu hubungannya nggak ba1k g1tu 
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3195 

3196 

3197 

3198 

3199 

,,a 1<::~.--l-i l-.-:.1-,.. .. nl c.c>.rlnn 
_7~·-j!ri-"...:.: '"'-!ri-!!!!..:. ... :n .. -: '''5•· 

I: sering bentak-bentak.. 

r~. ~ ........... 
l: . UdlL. 

1: sering marah sama papa .. 

P: meskipun pada hal yang sepele gitu ya .. 

3201 P: papa kamu hanya diem? 

3202 I: hanya diem .. nggak pemah marah .. 

3203 P: 1o dengan keadaan yang seperti itu apa .g:Jmana 

3204 dengan keluarga kamu yang lain, kayak adik kamu atau 

3205 1narna karnu .. apa n1ereka tahu? 

3206 I: o .. ya tahu, tapi sing biasa nasehati aku itu adikku, 

3207 ad1kk.u nu nasehan .. kamu nu pngan gnu sama 

3208 orangtua .. itu papamu .. gini~gini .. kasihan gitu lo, Yves dia 

3209 kerja keras, kok hanya masalah sepele kamu kayak 

3210 gitu.ya sing biasa nasehati itu adikku kaiau mamaku 

3211 diem ae .. (tertawa) .. malah .. mamaku itu be!ain aku, mesti 

3212 belain aku .. 

3213 P: kenapa kok seperti itu? 

3214 I: rasane se menurut aku mamak.-u itu sudah sadar gitu lo, 

3215 ngerti kan aku itu benci sama papaku, berontak sama 

3216 papaku .. mamaku itu lebih bela aim. Kasihan kan selama 

3217 ini aku wis nga1ami banyak hal kayak gitu, jadi ya 

3218 wes .. aku di.sayang ae sekalipun aku berani ta apa .. aku 

3219 disayang .. 

3220 P: oya kalau hubungan mama sama papa kamu itu 
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Diem, nggak pemah 
mara.h. 

Sing b!asa naschati 
adikku, mamaku 
diem, mesti belain 
aku. 

~ .. -fan1aku kasihan, 

ngalaml banyak haJ 
jadi ak-u disayang 
sekalipun aku berani. · 

3222 l: baik .. dua-duanc baik .. h~' eiLnggak pemah bertcngkar- bertengkar 

jLLj tengkar..itu nggak pen1ah .. 

3224 P: kalau menurut kamu ayah kamu itu orang yang 

3225 gimana se'? 
Sabar banget papaku 
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3226 I: sabar..sahar ban get gitu orange, meskl aku sering 

3227 bentakin dia ta apa dia sabar aja, diem aja .. 

~~"")0 
..JLLO P: kalau inaina kan1u? 

3229 I: mamaku juga sa bar, mereka itu orang-orang yang 

3230 sangat sabar.. 

3231 P: ka!au adik kamu? 

3232 I: adikku itu anu .. apa .. gak berani sama ak.-u, dia udah 

3233 gede ya .. soalnya dulu waktu keciinya itu aku kan 

3234 menangan, aku nggakpemah mau kalah sama dia. Udah 

3235 besar ini .. dia yang nggak mau kalah sama aku .. 

3236 P: nggak n1au ngalah dalan1 hal apa? 

3237 I: misale .. mau pakek motor ta apa .. dulu kan cuma satu 

3238 ya motornya .. a .. pas giiiranku mau pake, mesn pas 

kebarengan sama=sama mau pake mesti adikku sing 

3240 menang .. menangan ... 

324i P: apa itujadi pemicu pertengkaran? 

3242 I: iya bertengkar.. 

3243 P: terns gimana orangtua kamu? 

3244 l: orang1:uaku mesti belain aku ... (tertav;a) .. 

3245 P: sapa .. ayah kamu atau .. 

3246 I: mama .. ya dua-duanya, dua-duanya bt:iam ak.u .. 

324 7 P: terus gimana adik kamu? 

3248 I: adikku biasa aja .. tapi kadang ngerasa .. kok mesti se 

3249 tnbak L yang dibelain .. gitu .. 

3250 P: apa .. menurut kamu .. adik kamu nggak merasa kenapa 

3251 se kok sepert1 Itu .. apa ndak pernah curhat ke kamu .. ? 

3253 ~Jnang .. kok 1nbak L terus yang dibclain tapi nggak 

3254 san1pek din1asukno ke hati itu nggak .ia orange n1odcie 

3255 cuck adik .. ku itu .. 

3256 P: jadi walaupun sering bertengkar karena masalah-
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:\·1amaku juga sa bar. 

i\dikk-u gak beran..i 
, sarna aku, nggak mau 
I 1:-~hh ~~n1~ ~l-,1 I ............ -- ------- -··--· 

I 

I 
! 

Kalau mau pakek 
rnctcr, adikl:..::u sing 
menangan. 

Orang tuak"U mesti 
beiain ak-1.1. 

Dua-duanya belain 
aim. 

Adikk"l.l kadang 
ngerasa kok ntesti 

1 1'1 1 • 

aKU yang UlOCiH.ln. 

Adikku cuek, nggak 
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3258 l: tapi selesai .. bentar tok terns selesai, nggak sampek 

3259 berlarut-larut. 

3260 P: berarti walaupun nggak terlalu deket tapi tetep baik 

3261 ya .. 

3262 I: iya ... 

3263 P: oya kamu tahu nggak harapan orangtua pada kamu? 

3264 I:ya .. ha.rapa.ne sih .. aku bisa lanca.r kuliah . .luius kuliah, 

3265 isajadi kebanggaan orangtua ... da!am hal ku!iah, da!am 

3266 

-> '"lr'l 
.JLUi 

3268 

326Y 

3270 

3271 

3272 

3273 

3274 

3275 

3276 

3277 

3278 

3279 

3280 

3281 

3282 

hal kerja ... 

P: lin aku tanya .. apa aja sih yang karnu lakuin pagi 

hari pokoknya kamu bangun pa6ri hari sampck siang. 

maiem kamu ngapam ap'~ 

P: he'eh aktifitas sepanjang hari ... 

I: ya biasane ban gun pagi ke kamar mandi 

ya .. terus .. doa .. doa sebentar, ka!au misa!e aku !agi nggak 

males ya akujalan-jalan pagi, kalau lagi males ya nggak, 

nggakjalan-jalan .. paling nonton tv apa berita pagi~ ya itu: 

sambil tiduran nonton sebentar, terns habis gitu ya barn 

mandi-mandi terus makan. Habis makan, persiapan 

bera.ngkat ku!iah, berangka.t ku!iah misa!kan sampek 

sore ya paling sampek sore, sampek di rumah terns 

la.ngsung santai .. nonton t-v', pokoke langswig santai, 

melepas penat-penat, stress-stres itu. Habis gitu ya baru 

ke gereja, udah gereja ya nnk d1rumah kerja-kerJa pr, 

3284 P: kalau 1n1salnya ada kuhah atau ada a(.:ara-acara yang 

_iL.C) lain gin1ana? 

3286 I: ya Kaiau ada acara. rn!salkan pcrgi jalan-jalan sa1na 

3287 temcnku, ya jalan-_1a\an aJa .. siang biasanc .. 
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Harapane lancar~ 
lulus kuliah jadi 
kebanggaan oran 
gtua 

.\ ,-l.-•. -,,-.. -,.-.-, .-.:.-.•.•• 
.----.~._,_._ "..._,_.. ''- .:""''IS 
h' 
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3288 P: kalau ku1~ah gitu .girnanajad\val kuhahrnu .. setiap hari 

3289 dari senin sampek sabtu atau gimana? 
":' ')(\{\ 1 I 1' 1 ' 1' 1 , ' 1 , 

..JL..7 1J L sainpeK Kainis Kunan~ JUinar ya aaa Kunan .. rapi oenrar') 

3291 cuma kursus Tems sabtu sampek minggu libur 

3292 P: kaiau senin sampek kamis kamu kuiiah itu muiai dari 

3293 pagi sampck malcm di kampus atau .. ?·· 

3294 I: ya kalau senin .. e .. senin itu pagi sampek sore, paling 

3295 nggak sampekjam 5 di kampus, terus kalo sore itu 

3296 cuman sampek jam l .. pagi sampek jam 1} rabu mulai 

3297 siangJam 11 sampekjam 5, kam1sjam 11 sampekJam 5, 

3298 terns jurnat jan1 3 sarnpek jan1 5 udah .. 

3299 P: seteiah itu habis dari kampus itu apa yang kamu 

3300 laku1n? 

1.1.{)1 _._.,,!_t .I: ya itu sa1npek di rumah itu nyantai, terus kc gereja~ 

3302 udah .. waktune pelavanan ya pelayanan, kalau nggak ada 

3303 l 1 • • ,. 1 1 • 1 • ' 

peiayanan ya nggaK, tapi paiing nggaK nan Kai11iS arau 

3304 jumat..kamis,jumat, sabtu, minggu itu aku mulai bikin 

3305 undangan gereja terns keliiing .. ya udah itu aja .. 

3306 P: kalau sabtu minge~u biasanya ngapain? 

3307 I: biasane pagi-pagi cuci, setrika, .. (tertawa) 

3308 r: pt:kt:Ijaan rumah ya .. 

3309 I: ya pokok._T)_ya pekeija.an rumah terus sama anter jemput 

3310 adikku, sama sabtu biasae ke gereja sabtu .. gitu .. 

3311 P: kalau rninggu? 

3312 T: kalau minggu ya ikut sel .sel komunitas KTM. antar 

3313 Jemput adikku .. sama .ya santailah, kaiu mmg~c,'lilebih 

3315 1~. '.: .. ova .aku pingin tahu situasin~ yang \Vaktu <.h 

3316 nn11pang itu .. yang \\/aktu pengakuan 

33 j 7 orangtuamu .. sltuasinya \vaktu orangtua kamu bi1ang 

3318 itu .. mama kamu bllang .. gimana'l 
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Jadwal kuliah 

AJctivit~·.s harlan. 

Pekeijaan rumah. 
anter jernput adikku, 
sabtu ke gereja 

\\' aktu itu ada suster, 
InaJnaku Jan aku 



LAMP fRAN 

,----- ----,--------
3319 T: \vaktu itu ada suster, rnarnaku dan aku. "f:~an suster 

3320 bilang ya .. aku disuruh nulis, ya tanya mamaku .. kayak 

1 1 1 1 1 •· 1 ·• . . ' f 1 

lUKa-lUKa nannKu nu apa a_ia., s1ng tanu ya aKu 

3322 ya .. dengan perlakuan nenek dan tanteku, tems kayak 

3323 iuka-luka batin wak.l:u dalam masa kandu,ngan .. akhire 

kan mamaku buat pcngakuan, pcngakuan kalau dia 

3325 pemah ngaborsi aku .. ya aku sih waktu itu seneng-seneg 

3326 ~ja ya .. menyenangkan soale kan memang waktu itu 

3327 perubahan dan imanku yang lama ke imanku yang 

332l:i barn. .masa seneng-senen!o'll)'a, happy-happynya. 

Sekalipun rnarnaku buat pengakuan seperti itu .. aku ya 

3330 teten senen!!-senen!! aia. soainva aku illlza beium naham 
J. .___ .,___ •• -· -··- !. 

3331 abors1 nu apa .. 

3333 mama dulu pernah mau mengaborsi kamu, gitu itu apa 

3334 ada orang-oiang iain yang disitu yang tahu .. 

3335 I: suster .. cuman suster satu tok ... 

3336 P: terus gimana komentar suster itu atau reaksi suster itu 

3337 gimana? 

3338 I: e ... ya nggak reaksi apa-apa sih, nggak terlalu ikut 

3339 campur daiam .. ndak, ya cuman suruh mendoakan .. suskr 

3340 minta. supaya aku bisa ngampuni mamaku gitu !o~ doaku 

3341 itu seperti itu .. 

3342 P: oya itu .. aku tanya .. rnaksudnya tentang perubahan 

3343 iman itu maksudnya apa? 

3344 i: ya kan aku dulu itu islam ten.1s 

-. -. 1 .~ 

L).JLfO I: dan kc\:ll .. ya dan 1kut nt:nekku lah aku~ ll<_ • ._ltu aku 

jj-1- 1 suGan n1ciaKukan 1baGan ya .. beribadah aia 1sian1:- cara 

3348 isla1n. Terns sa1npek kelas 2 SfviP. kelas 2 SMP aku ke 

3349 tumpang~ aku ngerasa ada .. apa ya .. istllahe jaluh c1nta 
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I>isunth nulis luka 
batinku apa aja. 
akhire mamalo.J buat 
pengakuan 

Waktu itu seneng aja. 
kan wah:tu itu 
perubahan dari iman 
lamaku ke yang baru. 

Aku juga belum 
paham aborsi ituapa 

Cuma suster S(l.tu 

Nggak reaksi apa
apa. suster minta aku 
bisa ngampuni 
111an1aku. 

i1J..:t! dnlu islan1 

Dari keci1, TK aku 

hert1hah dari islam ke 
ka1olik 
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··---~.-· 

, 3351 dia .. terus ya itu akau ada panggilan untuk berubah dari 
............ ,----. 1 1 • 1 • 1 "1 

.J.JJL ISlam Ke unan KatonK. 

~~~~ I ~: beru~ahn~a waktu di tumpang itu'7 

33)4 11: ya waktu dl tum pang ... 

3355 I P: jadi waktu di tumpang itu kamu kayak dibaptis atau 

3356 ikut pelajaran ... 

3357 I: o .. nggak, nggak dibaptis ataupw1 ikut pelajaran . .itu 

3358 kan secara pribadi ya, perubahan iman secara pribadi .. 

3359 I P: Jtu apa ada yang memicu kamu .. kan kayak orang 

3360 i berpindah key-'akinan itu apa ada sesuatu 

3361 pcngalaman pengalaman apa gitu 

3362 i: pengaiaman spnnuai..ya waktu 1lu aku didoakan, 

3363 \Vaktu itu kan aku nangis ya, teriak=teriak .. apa .. aku kok 

3364 ngerasa ada pribadi yang sangat mengasihiku gitu lo, 

3365 tersentuh banget gitu rasae hatiku .. dengan Tuhan ~{esus 

3366 itu .. ngerasa ya aku dicintai, dikasihi sama Tuhan Yesus .. 

3367 P: karena kamu ngerasa itu .. terus kamu muiai .. muiai 

3368 suka gitu ya .. ten.1s setelah itu kainu mempelajari agama 

3369 katolik? 

3370 I: ya .. pulang uari tumpang terus ikut sekolah agama ... 

3371 P: apa orangtua kamu juga mendukung? 

3372 I: oya sangat mendukung .. kan merekajuga sudah katolik 

3373 duluan .. 

3374 P: terus gimana dengan resksi keluarga kamu yang 

3375 iamnya'l 

3377 :vang isla1n lainnya .. 1nercka pada kaget~ terus 1nereka 

jj 10 bt;;;;rontak~ rnert;;;;ka juga iTtarahln aku .. kan1u Hu 

3379 ngapain .. soalnya kan sela1na ini d! islam aku bisa 

3380 dlbilang taat ya, raJin sho]at, ngaji, scgala macetn 

Perubahan iman 
secara pribadi. 

PenQalam(ln spritnai 

san1a T uhan Y csus 

Orangnva sangat 
mendulamg. 

Ke1u~rg~ nenek 
ka2et. beronak_ 
maralnn aku 
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. ,--·---- -~----~-- ------·----- --·----~---

3381 pokoke taat gitu. Kok bisa kamu herubah dalarn \vaktu 

3382 yang sekejap, sebemar gitu __ cuman seminggu itu .. lO hari 

3383 kamu di tumpang itu kok kamu bisa berubah padahai 

3384 kamu di islam itu sudah bertahun-tahun pokoke 

3385 _dimarahi, tapi rasa imanku pada Tuhan Yesus itu iebih 

3386 bcsar jadi ya nggak tak rckcn .. 

3387 P: apa mereka tetap bernsaha menghalangi atau 

3388 menghambat kamu? 

33R9 T: o._ndak, mereka ndak bisa mengha!angi atau 

3390 menghambat karena merekajuga sadar kalau 1man, 

3391 agarna itu kan hak asasi~ nggak bisa diganggu gugat..ya 

3392 wislah akhire va terserah aku_ Kecewa va emang kecewa 

3393 cuman sebcmar tok.. 

3394 P: apa itu mempengaruhi hubungan ka1nu dengan 

3395 kcluarga vang lain? 

3396 I: ya a\va1nya .. terutama sama Oinku, omku kan 1umayan 

3397 deket sama aku, tems dia itujuga sing .. taat ama 

3398 agamanya, terns aku dulu itu juga sering dibimbing 

3399 tentang agama itu ya sama omku. Ten1s tiba-tiba aku 

3400 masuk katolik. ya omk.-u kecewa. Alm tahu dia kecewa, 

3401 dia biiang sama nenekku, wah aku kecewa sama L, wis 

3402 aku males gitu !o lihat L la.gi, nenelrJ~u bilang ke 

3403 aku .. cerita. Terns ya gak apa-apa mau kecewa ya gak 

3404 apa-apa, pokoknya aku lagi se.nang-senangnya tnasuk 

3405 

3406 

3408 

katolik ;vis nggak ngurusi saudara-saudarku .. terus aku 

juga kelihatan se dari omku .. tak lihat beda ya, pernbahan 

macem ke aku, tapi dari situ kok sudah beda nggak 

pen1ah akrab iagi~ nggak pernah kasih aku apa-apa 

3410 P: Yvaktu itu ka1nu merasa keee\va gitu? 

3411 l: nggak se, nggak sampek kecewa, soale aku emang 

Pokoke dim.1ram. 

Mereka ndak bisa 
mengllalang1 atau 
n1enghmnbat. 

Kecev.ra cuman 
sebemar 

Omku kan lumayan 
deket sama aku, dla 
kecewa aku masuk 

Aku ada perubab_an 
sikap dari omk"U. 

pedu11 
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sekarang.jadi kalau mereka mau kecewa ya wis biarno, 

nggak terlalu perduli .. 

3415 P: terus gimana dengan sekarang? 

3416 I: o .. sekarang sih nggak, lama kelamaan dengan 

3417 bcrjalannya v•.:aktu omku bisa ncrima ya kcnyataan. Ya 

3418 omku tetep baik sama kau, soale ya aku emang kan aku 

34i9 sama keiuargaku, mama papaku kan nggak nyakiti omku 

3420 

3421 P: kalau keluarga besar kamu yang lam , kayak nenekmu 

3-4 22 yang 1ain. _ 

3423 i I o tetep tetep baik sama aku .. tetep 

3424 P: waiaupun mereka mungkm awainya .. 

T· l.-,-~,-.,:.,,c.-;, t-.-;;......,; ''III'Yit::o c,::>.hcJT'\1•-:>r t.~l-
!. : ... ,_ . .,_ . .,_ ~--~-~ ••• t{.-;.1_··: ..... -~:: :~ _,,_.._, .... _t;t-~l ;..·~-·:· •• -

3426 P: setelah itu mercka .. 

3427 T: tetep baik .. 

3428 P: nggak ada berusaha menghalangi atau mengahambat.. 

3429 1: o .. nggak ada .. 

3430 P: 1nerekajuga mendukung ka1nu atau .. ya itu terserah 

3431 kamu .. 

3432 I: ya euman terserah kamu .. nggak mendukung .. bmsa 

3433 Cll<l 
'-"J'-·--

3434 P: tapi apa kamu ngerasa membutuhkan dukungan dari 

3435 keluarga karnu itu? 

3436 T: aku nggak ngerasa perlu dukungan dari mereka. 

3437 orangtuaku a.Ja sudah cukup ... 

3439 l. ya aku ngcrasa nggak perlu aja., kan aku suUah buisa 

~1--t.::tu rnandir1 ya~ dari kecil sudah tnasa nanggung rnasaian 

344 i scnd]r1 .. rnasalah-!nasa!ah seperti !tu va \Vis 

3442 ga1npanglah .bisa tak tanggu:ng .. 
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Sekarang nggak .. 
omku tetep bait... Sd>iiil 

T etap baik sam a aku 

Kecewa. cuma 
sebenrar 

~\ggak inendukung, 
blasa aja 

Sudah biasa mandiri~ 
dari kecil sudah bEISa 
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3443 

3444 itu yang tahu itu siapa saja? 

3445 

3446 omku 

3447 P: waktu memutuskan itu apa papamu juga tahu .. 

3448 I: rasanya ya nggak tahu, kan soalnya tugas luar kota kan 

3449 jam an dulu juga nggak ada telpon-telponan .. nggak ada ... 

3450 P: tapi apa sekarang papamu tahu? 

3451 T: n sekarang 

3452 P: apa setelah itu mamamu pemah cerita atau g1mana'' 

3453 I: aku nggak tahuya soal itu .aku nggak tahu .rasanya 

3454 papaku fl2:2:ak tahu .. 

3455 P: s~karanbrpun .. 

3456 I: aku nggak tahu s~unpck sekarang .. ~nenurut aku sih 

3457 papaku nggak tahu. Ya mamaku nggak pemah cerita sc 

3458 ke aku papaku tahu apa enggak .. 

3459 P: kamu sendiri juga nggak tahu .. berarti ka1au kamu 

3460 marah ke papamu itu ya cumankarena .. 

3461 l: masa kecil aja .. \vaktu di nenek itu .. 

3462 P: kalau nenekmu, om, semua keluarga besamm tahu 

3463 ya .. 

3464 I: he'eh tahu. 

3465 P: mereka mendukung keputusan mamamu atau .. 

3466 I: nggak .. nggak rnendukung, untung nggak 

3467 mendukung . jadi ya .ya mereka siap menanggung 

3468 a1bnya .... 

;.·,on;"·oc ;-.;r-,,-,,,_,~..,.,,, t=t_n-;--;_ 
< '-' _.,__ ~ .,__ t· 

3470 ya \vaktu itu sama keluarga bcsannu. tiUak 

3471 lT!ETt1boJenKan .. tap1 ora:ngtua kan1LL n1an1a kan1u tctep .. 

3472 I: 1nencoba ... va itu tadi selain Jnalu sa1na bcratnva 1nasa . . 

3473 kehamilan itu lo. Kan mamaku be!um siap kan .. apa 
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l'Oggak. 1ahu soalnya 
tugas luar kota. 

Rasanya papaku 
nggak tahu 

Sampek sekarang 
papaku nggak tahu, 
n1an1aku nggak 
pernah cerna al.."U. 

smp m.enanggung 
B~bnya 
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3474 \-a . rnarnaku itn kan Ya bande1 juga gnu !n. !:ukan 

3475 ten11asuk anak n1uda \-'ang baik-baik gitu 

3477 P: n1aksudnya anak n1uda vang bandei'? 

3478 I: ya orangnya cuek, nggak suka nanggung beban .. beban 

3479 yang bcrat~ masa1ah .. a:nbi1 gampangnya aja .. 

3480 P: ini kamu tahuma .. 

Yiol I: dan mamaku, mamaku sendiri yang cerita .. 

3482 P· terus glmana perasaan kamu itu. 

3483 1: ya tak sadan ya .. mungkin karena du!u mamaku 

3484 orangnya nggak roh<.iiiL bandel ~)tlt..ya akhue ak.u 

3485 nvadari .. terus aku iu!.!a nvadari kenapa mamaku sampek 

3486 sepert1 nu, befSikap sepertl Jtu .. pd1 anak mud a yang 

3487 bandc!~ jadi anak muda yang nggal.:: rohani .. ak_u juga 

3488 nyadari 

3489 P: retus karnu iebih bisa rnenenma gnu .. 

3490 I: he'ehjadi lebih !sa nerima. soale kan akujuga sakno 

3491 ya, soro ... 

3492 P: ya untuk \va;vancara yang hari ini sekian dulu~ 

3493 makasih ya lin ya .. 

I: ya .. 

3494 

3495 P: halo selamat siang .. 

3496 lvL siang .. 

3497 P: namae sapa? 

3498 M: meiati .. 

3500 Ivl: fakultas huktun Ubava .. 

~:)U 1 Y: aku rnau tanya-tanya ya sekarang. 

3502 ivf: iva .. 

3503 P: katnu kan temennya L .. kamu sudah berapa latna 
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urangtrva cuel\:,nggak 
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bcrat 

~vfan1aku yang cerita 

~1amaku orangnya 
nggak 
rohani.handel.iadi 
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3504 

3505 tvi: iva .. n1ulai Sl\LA. kelas 3 'ia .. 

3506 • "' ~' .. If • ' : 

1 ~: ;:-)lVU-\ h.e1as _) ya .. 

3507 M: he'eh 

3508 P: tadi kamu biiang kan kenai L waktu keias 3 SM.!\, 

.509 kcnalc dimana') 

3510 M: di sekolahan .. 

3511 r: sekoiahan .. yak apa kenaie, c.eritano ae ... 

3512 l\.tf: va nertamae duduk harenrr nrrrrak ada temene. aku -' 1 - - - ..._.; ..._.;..__; - - - - J 

3513 duduk bareng dia, ya kenalan b1asa .. ya akh1re deket !ah .. 

P: itu karnu langsung deket g1tu atau gunana'? 

3515 M: langsung dekctiangsung deket_ apaiagi kan dia satu 

3516 lcs-iesan sa1na aku kan .. ya \ves kcbetuian~ enak .pulang 

3517 ban~ng g~tu kaJau lcs .. (!erta\<.Ja) 

3518 P: o . .iva. bcrarti kamu berteman ambek L itu wes berapa 1 

3520 M: kelas 3 SMA itu berarti .. sekarang 4 .. 5ya .. berarti 5 

3521 tahun ... 

~~~~ P: karnu bisa certain nggak kedekatan karnu sama L itu 

3523 yak apa .. dekete ya dalam hal apa aja? 

3524 M: deket sekaii ... (tertawa) ... ya kalau itu biasanya 

3525 tempat~.dia sering curhat ke saya~ tapi saya nggak pemah 

3526 curhat ke dia .. (tertawa) ... nggak bisa terbuka aku kalau 

3527 santa dia, tapi dia terbuka sekali.. 

352X P: o sering .sering curhat? 

3529 lvi: e .. curhat..mulm SMA. vvis curhat ya .. terus tukang 

3531 P: apalagi .. dic~ritainlagi kedekatarunu sa1na katifitas 

bersan1a rnisaic pergi-pergi ta apa. 

3533 I\.rf: perg!-pergi .. kalau aku kebetuian ndak seneng pergi, 

dia scneng kelu:yuran . .Jadi kendalae disitu (tertawa). 
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deket 
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3536 lvt berarti ya nggak pernah jarang pergi bareng-bareng. 

3537 ·ya pemah ·va .cun1a sekali, dua kali 

3538 P: sekaii, dua kali .. 

3539 M: he'eh .. 

3540 P: bcrarti .. soa1c kamu ndak scncng pcrgi itu ya .. 

3541 M: iva .. 

3542 P: misale tentang sharing-sharing gim kamu sering 

3543 nggak sharing ambek de'e curhat-curhat 

3544 N1: sering .. selaina 5 tahun itu paling aku ctnna curhat 2 

3545 kali sarna karnu ya rne :ya .. (~v1 bertanya kepada 

3546 i infonnan) va baru 2 kali. Kalau dia sudah serin.l!: curhat 

3547 kc aku .. 

3549 itu ... curhat masalah apa ae biasae? 

3550 !vi: ya inasaiah pacar..itu yang paling sering dia curhat ke 

3551 aku .. tems masalah keluarga .. orangtua. kalau dimarahi 

3552 orangtua .. curhatnya ke aku. 

3553 P: sering nggak .. L curhat ke karnu itu sering nggak? 

3554 M: sering . .lumayan sering, pokoke kalau dia ada 

3555 masalah sdalu telpon .. 

3556 P: berarti kamu itu temen paling dekete L'l 

3557 M: nggak tahu .. temen paling deket apa ndak, tanya L aja 

3553 langsung, rnungkin ada yang lain .. 

3559 P: tapi kalau kamu nganggep L itu 

3560 ivi: ya temen sing paiing enak .. 

3562 apa? 

-;563 lVL ya pokoke nu nggak ada sing takut gnu lo san1a dia 

3564 ka!au mau cerita apa-apa_ guyon apa-apa dja nggak 

3565 pernah tersinggung .. sabar, nggak pernah 
- - ·-. ------
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3566 

3567 P: ova kan1u tadi bdang L itu keras_ keras vang 

.3568 gnnana: 

3569 M· keras kepah_ bandel... kalau dikasih tahu itu dia 

3570 biiang iya, tapi nggak diiakukan (tertawa) .. 

'}<'71 
-'-'I i 

3572 M: sering .. pokoke biiang iya tok untuk menyenangkan 

3573 hati tapi nggak pernah dilakukan ... 

3574 P: la terus kamu pemah nggak
7 

misale kayak marahan 

3575 sama L, bertengkar ambek L.. 

3576 Ivt belurn .. belurn pernah soale Jarang to keternue. 

3577 P mulai dari SivlA.. 

3578 lvi: o .. beiuin .. beilnn .SivLt\ belum pemah .. 

3579 P: sa1npek sekarang ndak pernah? 

3580 M: belum .. 

358 i P: jadi seiaiu sependapat terus gitu? 

3582 M: iva .. 

3583 P: e ... oya tentang masalah curhat tadi, seiain masalah-

3584 1nasalah itu~ masalah apa lagi yang lain yang L biasa 

3585 curhat ke kamu? 

3586 :tvL kalau L curhat ke aku itu ya rasanya cuma masalah 

3587 ora.ngtua, m.asa!ah dia suka co\vok, masalah dia jatuh 

3588 cinta ditolak ... (tertawa), terns masalah apa lagi ya .. ya 

3589 CUlllRi:i itu ... 

3590 P: gitu sering sering kalau misale ngomong-ngomong 

3591 gitu sainpek lama atau .. 

\,,f· \.-a larna :.a~"?~hi1 guyon-guyon gitu .dia curhat .. 

3593 
'rio - • • • • • • • • 1. . ~ 

r: tap1 kamu sentiln nggak pemah curhat kc o1a g1tu·r' 

?vi: selan1a aku 5 tahun itu aku baru curhat itu 2 kaii~ 

3595 cuman 2 kali tok .. (tertavva) .. 

3596 P: kenapa kamu kok kayak gitu·l 

28i 

menvcnanl!kan hati 
tapi nggak di1akukan 

:,.ece:::.u 

L curhat n1asalah 
orangtua, dia suka 
CO\vok, jatuh cinta 
ditolak 

,r-.. 1 ., •• 

::Ja.Inmi guyon ma 
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soale aku tertutup .. nggak bjsa ngon1ong secara 

langsung . .jadi lebih baik aku nuhs .ya buat aku sendin 

359Y 1 1 I • 

ouKan .t-:e orang 1a1n ... 

3600 P: oya ceritano tentang kamu sama l wakm sekolah 

3601 duiu? 

3602 ~v1: kalau dulu itu aku V·/aktu pe-rtama kab kctcmu L itu 

3603 

3604 

3605 

3606 

'1/:.()'7 
-'VV I 

3608 

3609 

3610 

waktu .. e .. sekolah ngadain hari ray a apa itu .. dia 

membohongin aku pokokke, dia bohongin aku kaiau ada 

acara .. tapl asline dia ltu males, males .. apa .. ke sekoiahan~ 

Ia 1tu aku pertama kali kenai dJa terns aku nggak ada 

ternene duduk bareng:- nggak ada ternene duduk 

bareng .. dia tak paksa duduk sama aku (tertawa), va 

akhuc ketcrusan. Ya nu kaiau d1 sekolahan ya contoh-

3611 pinter ngrepek..(tertawa). 

36 i 2 P: ten.1s apa iagi ada nggak pengaiantan-pengaiainan 1a1n 

3613 disekolah, misale ambek temen-temen sing lain apa 

3614 guru-guru .. atau apa .. 

3615 !'v1: L itu anakk:e .. apa .. pendiem tapi usil .. 

3616 P: maksude .. 

3617 ivl: ya usii..ya pukuke ada aja yang d1iakukan ... 

3618 P: bisa diceritain nggak usilnya yang gimana? 

3619 M: usilnya itu aneh-aneh lah, ya nggak bisa diceritain .. ya 

3620 \Ves pokok.nya usil aja, nggak bisa ngungkapin a.tnbek 

3621 kata-kata .. 

3622 P: maksudnya usii itu ngangguin atau ... 

-:::,;--1 -1 1\1: enggak .. dia itu ngomongnya serius tapi kayake 

3624 diplcset-plesetno gitu lo .. ada aja yang buat aku 

3625 tena\va .. (tenavva}. 

3626 P: terus apa lagi kalau sama temen-temenmu yang 

3627 lam .. dulu kamu kelas 3 S:tv"IA itu paling deket sama 

Pe[tarn.c. kali ketern.u 
L \Yaktu d! sekolah 

Dia pinter pelajaran 

Pendiern tapi usii 

usii 

ngomcmgnya senus 
n~rri r11n1P~;:P."t -nlP~;:P.tnr. 
'U!-"' ~·"!-"'~~·-· y·-·-·-···~ 

-----------'-------~---·-_j 



3629 lvt ya paling deket..c.un1an jarak 1 n1eter nangKunva. 

3630 i'. n1ak:,udirya buai kan1u itu de ~e .kan1u dulu nganggcp 

3631 de' e itu sahabatmu gitu? 

3632 Ivi: iya .. he~ eh ... 

3633 P: ka1au ambck tcrncn-tcrncn sing lain? 

3634 M: kaiau ama temen-temen sing lain biasa. ya sering 

3635 JUga pergi sama ternen-temen yang ialll tapi mesti harus 

3636 ada in! ... (samb!J menunjuk ke arah L) .. 

3637 P: kalau L sendin sama kamu gimana'' 

3638 ~v1. \\Zlduh .. aku nggak tahu kalau itu. kalau L sendin 

3639 sama aku vak apa va .. nJak tahu. 

3640 P: b1sa cilccnta1n iag1 nggak kedekatan1nu sa1na 

3641 __ .d~ceritano lagl ... apapu tcntang kedekatanrnu 

3642 ambek L. 

3643 ivi: aku kan orange penakui, dia yang ngajann aku 

3644 berani .. aneh gitu lo dia itu, waktunya pelajaran diajak 

3645 makan keluar..sampek aku dimarahi .. apa namae .. guru, 

3646 disuru.h ke BP sama-Saina., terns Yvaktue pelajaran againa 

3647 kan kita berdua kan selain muslim, nom1mslim kan itu 

3648 k1ta nggak boieh pulang sebenere . .itu dia ngajak pulang, 

3649 tasnya dibua.ng ke jendela~ ka.n karena. dia. bada.P..nya 

3650 kecil..L itu badannya kecil..itu de'e sing tak suruh 

3651 rnengendap-endap ngarnbil tas itu terus kita satna-sarna 

3652 melarikan diri T, itu puinter. pelajarane, apalagi kalau 

3653 fis1ka .. dia suka nyontoi aku, ya baik han iagi .. nggak 

3655 P: c .. kalau dengan tetnen-temen sing lain gimana ... ~ 

3656 fvi: e. kalau aku itu orange terlaiu individu ya, kalau 

3657 

3658 sama orang lain. Aku kuhah inipun jarang ada yang 
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3660 P: kalau Lrrva send1ri~ dulu itu \'8. sering san1a kalTru 

:;oo 1 terus a tau san1a ten1en-tenH~n }:ang 1a1n juga. 

3662 M: e kalau waktu aku sudah kenai dw ya cha banyaknva 

3663 

3664 

3665 

3666 

3667 

366g 

3670 

sama aku, tapi kaiau sebeium kenai sama dia, nggak tahu 

n J • ., 
a..r-........... 

P: berarti kamu sebelumnya belum pemah tahu L 

sebelurn kelas j ~IvLA. nu? 

!•vf: ya pernah hhat sepjntas gltu !lhat sama temen-temen 

smg lam .. sama sapa g;tu Jtu. 

! p- tapi ndak kenai \Yaktu utu ya? 

M ndak kenalcuma lihat sepintas gitu tok 

P: oya akufitas apa aja sih yang kamu biasa !aktnn sama 

... darl dulu ngapa!n aja, terns kalau sekarang ngapain 

aia? 
..,. r , ·, 1 • ...- • .-• • 1 1 1 

iVi: ya ies nu aKu senng sa1na L, Ierus iOtO oareng .. Kaiau 

3675 jam .. jam kosong gini. waktu kuliah gini kita kan beda 

3676 universitas .. L sering main kesini, tapi akujarang main ke 

3677 UP!'-~, soa1e kan aku penakut..(tertavla) .. kalau sendirian 

3678 itu. grogian. kalau .. kalau aku nggak kenal sama anak 

3679 urN itu terus masuk situ aku grugian, tapi dia PD 

3680 gitu .jadi dia yang sering main kesini~ ya terus J8J~n 

3681 bareng .... 

3682 P: kalau rnenurut karnu ya L itu orangnya seperti 

36&3 apa .jujur ae dari kamu .. 

3684 M: L itu orange kalau kita beium kenal deket, dw itu 

1hR;;;; orange sabar..sabar terus baik, tapi ka1au sudah kerEll 

3686 dckct itu ada sifat-sifat kents kepala yang amit-amit.. 

jCJC i P: keras ke_palanya itu gin1ana .. kan kan1u s~bagai 

3688 sahabatnya kan ngerti gimana .. ? 

3689 M: sulit..sulit untuk dikandani, dari mulute itu dia 

284 

'''~1.'- L.L 1 ~1 -.--. ;;:..r.._tu :-,:....;:;_.u.;:;. r ... ;... .. u.;. 

! .es, fi)!n hnreng, 

kalau jam kosong L 
senng ma1n ke s1m . 

DiaPD 

Kalau belum kenal 
deket, dia itu 
sabar,baik. 

Su!it dikandani 



LATv1PTRA N 

3690 ngornong .ya \Ves aku tak berhuat ltu .tapi nggak rnau 

3691 dilakukan .. (terta\va) .. 

.J07.:.. y: e .kan1u tahune L keras kepala itu ya dari dulu 

3693 1 itu? 

3694 M: ya dari duiu se sebenere .. tapi bam tahunya ya bam 

3695 sckarang, tcnJ.s dia itu bimbang, gampang 

3696 bimbang ... kalau misale jatuh cinta itu .. ada 2 orang sing 

3697 disukai, kadang biiang ini tems lO menit iagi biiang 

3699 P: kamu ada nggak pengalaman dengan temen-temen 

3700 sekolah dulu:> pengalanuu1 sing dulu kan1u nggak seneng 

3701 sama L? 

3702 ivi: aku beium pemah ... sen eng terus sama L. 

3703 P: tcrus .. yak apa dulu tentang kamu ambek L ambC}( 

3704 temen-temenmu yang lain, ambek guru-guru? 

3705 Tvi: ya baik .. nggak ada masaiah .. maksudnya apa 

3706 maksudnya? 

3707 P: ya mungkin pemah ada masalah atau 

3708 gimana ... hubungan kamu sama L., sama gun1-guru .. setau 

3709 kamu .. 

3710 M: t: .. beium ada masaiah, ya cuman satu kaii masaiah 

3711 

3712 

3713 

3714 

3715 

171t:. 
_, ! ! ~-· 

3717 

3718 

3719 

itu .. ya. \vaktu aku diajak L makan dih1ar itu \Vaktu .ya 

dimarahi guru, disuruh lapor ke BP, buat surat 

pernyataan nggak tnengulangi .. 

P: tapi setelah itu ya ndak apa-apa? 

ivi: nggak ada, nggak ada masaiah ... 

P: gurunya juga nggak apa-apa .. 

lvL nggak apa-apa .... baik .. 

P: kaiau. gimana dengan, apa yang kamu tahu temang 

prestasinya L. pokoke selama L sekolah yang 

3720 kamu tahu? 
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L itu pinrer. cerdas. 



Iv1: L ltu pinter~ cerdas, itung-ltungannya itu .n1a1n., 

gampang mengingat, bahasa inggrisnya pinter, ya 

· 3723 pokoke prestasi akademise itu lebih baiklah dari 

3724 aku ... aku sering dicontohi dia ... 

3725 P: apa dulu L ranking juga? 

3726 M: ranking .. dia selalu masuk 10 besar... 

3727 P: dari Sl\.1A dulu? 

3728 M: iya .. dari SMA ... 

3729 P: kalau menurut kamu dengan L ranking itu apa 

3 730 L itu beda sama anak-anak yang lain .. ? 

3731 M: nggak dia tetep .. tetep nggak sombong, tetep baik 

3732 hati ... 

3733 P: apa sama kamu aja atau sama temen-temen yang lain 

3734 ya kayak gitu" 

3735 M: sama semua temen kayaknya baik hati, sampek dia 

3736 dibohongi orang juga nggak tahu ... 

3737 P: maksudnya dibohongi .. pernah ada kejadian? 

3738 M: ya diakali .. diakali, diconto gitu .. dia kasih 

3739 tahulah .. tapi dia kalau dicontoh, dibohongi orang itu 

3740 nggak tahu ... saking baik hatie ... 

3741 P: kalau .. apa ya .. selain itu apa lagi yang kamu tahu 

3742 waktu L SMA .. mungkin .. e .. 

3743 M: ya setahuku itu dia inggrisnyajuga aktif, 

3744 conversationnya itu pinter, terns apa lagi ya .. pokoknya 

3745 bidang akademis itu dia lebih dari ak'U .. 

3746 P: terus kalau menurut kamu dia bangga nggak dengan 

3747 semua prestasinya itu'-' 

3748 M: nggak..nggak ngreken dia, biasa .. 

3749 P: maksudnya? 

3750 M: ya nggak ada .. nggak ada bedanya .. dia dapat ran..!(ing 

3751 atau nggak dapet ranking, ya tetep biasalah, nggak 
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3752 somhong .. 

3753 P: apa dia pemah cerita ke kamu kenapa dia kok gitu'7 

3754 M: ya karena dia cuek.. 

3755 P: cuek..maksudnya cuek gimana? 

3756 M: ya itu .. ya mungkin dia sudah terlalu biasa ranking 

3757 ya . .jadi dia wes .. nganggep ranking itu biasa .. nggak ada 

3758 lebihnva ... 

3 759 P: oya kamu deket nggak sama keluarganya L. .. kamu 

3760 deketnggak? 

3761 M: deket, tapi nggak sedeket dia sama keluarga saya .. dia 

3762 sama keluargaku lebih deket ya daripada aku sama 

3763 keiuarganya dia .. 

3764 P: kalau dengan keluargamu itu L deket dengan 

3765 sapa? 

3766 M: sama semuae .. sama semuae deket dia .. 

3767 P: semuanya itu dijelasin siapa aja? 

3768 M: ya paling deket sama adikku sing paling kecil, itu 

3769 suka digodain sama L itu .. terus sama .. sama orangtuaku 

3770 juga dia deket, kecuali sama adkku yang nomer 2 k.<uang 

3771 deket.. 

3772 P: lo itu apa .. Ljuga sering ke rumahmu gitu? 

3773 M: sering .. sering, dia sering nginep .. berapa kali nginep 

3774 ya .. sudah seringlah nginep .. tapi aku jarang nginep ke 

3775 rumahnya dia ... 

3776 P: itu .. L sering nginep gitu apa ada acara atau apa .. 

3777 M: e .. pas ada tahun baruan, ya wis dia tak suruh 

3778 kemmahku. dia mau, ya nginep 

3779 P: apa itu sering kayak gitu'~ 

3780 M: selama dia nggak ada acara .. dua-duane nggak ada 

3781 acara .. ya senng ... 

3782 P: selain kalau nginep .. kalau cuma sekedar berkunjung 
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ranking, jadi dia 
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- ------- ----- ----

' 3783 ! kerurnahrnu gitutuga sering .. 

! 37g4 1 M: o._jarang ya .. run1ahkujauh san1a dia .. 

3 785 P: berarti kalau sekarang gini ketemunya sudah j a rang 

i 3786 atau .. 

3787 M: di kampus .. sering, ndek ubaya ini .. ketemu .. 

3788 P: kalau ketcmu gitu biasanya ngapain aja? 

3789 M: ya jajan ... terns cerita .. dia sering cerita buanyak, tiap 

3790 kali ketemu mesti ada ae cowok barne .. 

3791 P: biasanya yang sering diceritain tentang apa aja'J 

3792 M: tentang .. masalahe dia, tentang __ apa sing dia ingin, 

3793 siapa yang dia taksir, itu .. sering cerita. __ 

Di kampus sering 
ketemu. 

Dia sering cerita 
banyak tiap kali 
ketemu_ 

Sering ccrita 
masalahe dia,apa sing 
dia in gin. yang dia 

i: taksir. 

3794 P: oya kalau mcurut kamu kelcbihan sama kckurangan L , 

3795 itu apa aja'' 

3796 M: e .. kekurangannya L itu .e .. dia itu cacingan mung kin 

3797 ya .. (tcrtawa), makan banyak tapi nggak pcmah gcmuk. 

3798 Pokoke yang dipikirno itu makanan tok, setiap .. setiap 

3799 kali ketemu itu hal yang dituju mesti makanan, tapi 

3800 nggak tahu badannya nggak pemah mekar ... nah malah 

3801 aku yang mekar (tertawa). 

3802 P: terns apa lagi yang kayak sifat-sifat..kan kamu sudah 

3803 kenai dia lama, sifat-sifatnya dia gimana? 

3804 M: sifate yang baik? 

3805 P: ya yang baik dan yang buruk ... 

3806 M: sifate yang baik itu dia itu .. terbuka, terns mau 

3807 dengerno orang cerita itu mau, e .. menghargai .. nggak 

3808 pernah, nggak pernah menyakiti orang lain, kalau misale 

3809 nolak orang itu juga .. lembut gitu .. kalau dia misa1e nggak 

3810 seneng, nggak setuju sama pendapate orang dia itu kalau 

3811 nolak lebih lembut gitu Lebih sabar..kalau sifat burukke 

3812 itu .. apa ya .. ya keras kepala tadi itu sifat burnkke L yang 

3813 paling tidak kusukai ... 

Sifat baik: dia mau 
dengemo orang 
cerita, menghargai, 
nggakpemah 
tnenyaiki.ti orang 
lain, lembut,sabar. 

Sifat bun.1k:kents 
kepaia 
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kalau rnenurut karnu keras kepalanya itu dalam hai 

3816 M: dalam hal mempertahankan pendapat. __ dia paling 

3817 Jago 

3818 P: pendapat yang kayak gimana? 

3 819 M: ya keinginannya dia pokoknya kalau dia sudah suka 

3820 u, dibilangi kalau anak ini nggak tiaik ya tetep 

3821 dipertahankan .. pokoknya dia suka sama ini .. 

3822 P: e .. apa lagi kelebihannya L yang lain selain yang kamu 

3823 tahu? 

3824 M: kelemahannya mudahjatuh cinta .. mudah terpesona 

3825 sama anak laki .. pokoknya ada yang cakep sedikit dia 

3826 langsung jatuh cinta ... itu ke!emahannya .. 

3827 P: kcnapa kamu kok bilang itu kelcmahannya? 

3828 l'v-1: ya aneh aja ... masak ada orang jatuh cinta dalarn 

3829 wakiu yang cepet..(tertawa) .. cepet berubah gitu kan 

3830 aneh, kan gampang nanti dipermainkan sama orang ... 

3831 kan gampang kalau gitu carae ... 

3832 P: oya menurut kamu L itu orange gimana .. terbuka, 

3833 tertutup, diem atau orangnya gimana? 

3834 M: terlalu terbuka .. dia semua cerita ke aku, nggak 

3835 pemah ada yang ditutupin .. jarang untuk nutupin apa? 

3836 P: kalau L itu terbuka sama kamu atau sama orang lain 

3837 juga .. yang kamu tahu? 

3838 M: kayaknya dia terbuka .. sama semuanya .. dia benci 

3839 sama papanya, papanya juga diberitahu kalau .. pa aku 

3840 benci sama papa .. d1a terbuka sama semuanva .. 

3841 P: Jo apa sama temen-tcmerm.ya yang lain juga sepcrti itu 

3842 atau sama kamu aja ceritanya lebih banyak? 

3843 M: kalau .. kalau sama temennnya yang iain .. kan kita 

3844 beda universitas yajadi nggak tahuya aku .. kedekatan 
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Dabm 
mempertahankan 
pendapat diajago 

Kalau dia sudah suka 
ya dipertahankan. 

Kelemahannya 
mudah jatuh cinta. 
illLJdah terpesona 
sama anak iaki 

J atuh cinta dalam 
v;a kn1 cepet. cepet 
berubah 

Terlalu terbuka, 
nggak pernah 
Di tutupin 

Terbuka sama 
semuanya. 

Kedekatan L sama 
temennya yang lain 
ak'U nggak tahu. 
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3845 ! L san1a ten1en-ternen universitasnya aku nggak 

3846 : tahu .. 

384 7 P: kamu dulu mulai dari SMA itupun juga sering curhat 

3848 tentang masalah keluarga gttu'? 

3849 M: sering ... 

3850 P: tentang masalah sama temen-temcn juga? 

3851 M: kalau masalah temen nggak sering sih tapi ya 

3852 pernah ... dia curhat.. 

3853 P: kalau biasanya tentang masalah temen-temen itu apa 

3854 yang biasanya L curhatin gitu'l 

3855 M e .. kalau dia musuhan .. dibenci sama ini gitu dia 

3856 

3858 

3859 

3860 

3861 

curhat..dia dibenci sama sapa waktu itu .. sama yunita, eh i 

yunia kalau nggak sa!ah namanya, dia disalahpahamin 

sama yunia gitu dia cerita, dia nggak suka sama ini 

cerita .. 

P: biasanya ceritannya cuman masalah nggak suka sam a 

ini terns curhat apa ada masalah-masalah yang lain? 

3862 M: nggak .. dia nggak pernah terlalu mikirno sih . .jadi 

3863 curhate ya masalah-masalah gitu tok. 

3864 P: nggak terlalu mikirkan apa? 

3865 M: nggak terlalu mikirkan masalahe orang .. sifate orang .. 

3866 gitu nggak terlalu dipikirkan dia, pokoke dia berbuat 

3867 baik ya wis ... nggak..nggak mikir orang lain .. 

3868 P: oya kalau menurut kamu L itu kalau .. kamu kan tahu L 

3869 kan pasti pemah punya masalah ... itu kan tahu 

3870 kan .. kalau menurut kamu gimana sih carae L ngadepi 

3871 masaiah 1tu girnana'! 

; 3872 .iv1: ~ .. dia itu lebih banyak tak suruh doa aja .. soalt: dia itu 

3873 gampang lim bung kan, gampang .gampang sedih. terus 

3874 gampang .. dia itu pokoke tak sumh sering doa ... katanya 

3875 dijuga sering pelepasan .. aku nggak tahu pelepasan 
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11asalah temen nggak 
sering curhat. 

Kaiau dia musuhan. 
dibenci, dia nggak 
suka sama ini ya 
cerita 

Curhate ya masalah
n1asalah gitu tok. 

Nggak terlalu 
mikirkan masalah, 
sifate orang lain. 

Gatnpang lirnbung. 
gampang sedih. 
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3876 apa .. (tena\Ya) 

3877 ! P: n1aksudnva? 

3l\78 ! M: doa peiepasan gitu .. sering ke gereja minta didoain 

3879 tentang masalahnya ... ada suatu masalah va yang dia 

3880 nggak bisa menvelesaikan sendiri .. dia itu bertahun-tahun .....,....., .; . 

i 3881 masalahnya nggak selesai-selesai gitu, ya itu dia 

3882 biasanya kalau sudah stress gitu dia sering pergi ke 

3883 gereja minta didoakan pelepasan ... ya udah katanya ada 

3884 I akar-akar kepahitan di hatinya ... nggak tahu aku tentang 

38S5 i apa .. 

3886 i P: selain itu kalau ngadepin masalah lagi gimana cara L 

' 3887 ' ngadepinya'~ 

3888 . M ngadepin masa!ah':' 

3889 · P: ya kaiau ada masaiah gitu'~ 

3890 M: ya dia sering curhat.. 

3891 P: curhat ke kamu? 

3892 M: he'eh ... kalau di dalam kamar aku nggak tahu dia 

3893 ngapain .. nggak tak tanyano .. 

3894 P: oya apa kamujuga diceritai tentang .. kan tadi kamu 

3895 bilang .. mungkin masalah yang sudah lan1a atau 

3 896 bertahun-tahun yang tadi kamu bilang, apa kamu juga 

3897 diceritai masalah-masalah tersebut? 

3898 M: ya diceritain .. 

3899 P: dia terbuka berarti sama kamu? 

3900 M: terbuka .. 

390 I P: terns kamu bagaimana .. kalau misale L cerita-

3903 lvf: ya tak tanggepi .. kalau misale aku bisa nasehatin ya 

3904 tak nasehati .tapi semuae yak tak kembalino ke L 

i 3904 kalau L mau ngelakuin ya silahkanlah ... biamo ... 

3905 P: terns gimana Lnya? 
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! Do a untuk ;na~alJ h 
bertahun~tahun yang 
nggak bisa 
diseiesaikan sendiri. 

Kalau stress kc gereja 
minta didoakan. 

Dia sering curhat 

L keras kepala dari 
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3906 lvi Lnya . keras kepaia s1h dari duiu ya nggak tahu 

3907 aku ya dllakukan apa nggak .. pokoke 1nasalahe tetep .dan 

3908 dulu sampek sekarang masalahe ietep, masalahnya tetep 

, 3909 1 sampek sekarang .. 

3910 P: mas~lah apa yang tetep ... 

3911 M: ya dia suka sama anak di gerejanya, namanya si 

3912 ari . .la itu dari dulu sampek sekarang dia nggak 

39 i 3 bisa ... nggak bisa membuang perasaan itu. Dia takut 

3914 kalau perasaan itu dari iblis atau apa .. gitu, soainya ari ya 

3915 ' nggak nanggepi .gitu Ya itu masalahe itu dari duiu, dari 

1 3916 S!viA sampek sekarang ini .. tetep .. 

391 7 P itu yang selah1 .apa .. yang sering dibicarain L masalah 

3918 itu? 

3919 M iva itu .. he'eh .. 

3920 P: itu yang paling scring a tau ... 

3921 M: paling sering itu ... ari pergi .. ari datang lagi mel di 

3922 hatiku, ya itu sing paling sering .. 

3923 P: e ... oya kalau L ngadepi masalah itu .. gimana aja 

3924 caranya yang kamu tahu? 

3925 M: kalau L itu anaknya .. nggak bisa ngadepi 

3926 masalah yang terlalu berat, masio berate itu sedikit .. dia 

3927 mesti cerita .. jadi ada teman untuk ngomong, untuk 

3928 meringankan masalahe L itu, nggak bisa 

3929 disimpen dalam hati sendiri itu .. nggak bisa .. 

3930 P: maksudnya masalah berat atau masalah sing ringan itu 

3931 gi1nana? 

~9~'""' 1 :Nt maksude berat 1tu ya masalah yang dia benar-benar 

3933 gak bisa nyt:lesain sendiri, nggak bisa nahan itu 

3934 L mesti ccrita .. nggak penting itu masalah 

3935 keluarga, atau masaiah yang rahasia pun itu L 

3936 mesti cerita ... 

292 

' ; QUlU. 

:viasaiahc rerap dan 
dulu sampek 
sekarang 

Suka sama anak di 
gerejanya. 
Nggakbisa 
membuang perasaail 
itu 

Nggak bisa ngadepi 
n1asalah yang terlalu 
berat 
Mesti cerita. 

N ggak bisa disimpen 
dalam hati sendiri. 

Mesti cerita masalah 
yang gak bisa 
diselesaikan sendiri. 
nggak bisa nahan, 
mestl centa. 
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' 

393 7 P cerita ke karnu? 

3939 P: dia pernah ngomong nggak kenapa sih dia selalu 

3940 cerita ke kamu .. gitu? 

3941 M: ya ... nggak pernah sih, katanya aku selain jadi 

3942 pendengar yang setia terns ngasih masukan gitu .. kalau 

3943 orang lain nggak pernah didengerin katanya ... 

3944 P: e .. maksudnya kalau orang lain nggak pernah 

3945 didengerin itu apa .. pernah tahu ada kejadian apa .. gitu"7 

3946 M: o .. nggak pernah, aku nggak pemah tahu, cuman L 

3947 . bilangnya kalau cerita ke orang lain nggak pernah 

3948 didengerin gitu aja . 

3949 P: kalau L sama temen-temennya itu gimana"7 

3950 M: biasa .. baik..dia sama tcmen-temen .. 

395 J P: kalau sama temen-temcnnya .. gimana orangnya 

3952 selain .. kan kalau ke kamu .. kamu bilang L itu 

3953 terbuka ... kalau sama temen-temen yang lain? 

3954 M: o .. nggak..dia nggak terbuka sama temen-temen sing 

3955 lain, cuma sebatas berteman, bercanda biasa dia 

3956 mau .. tapi kalau untuk cerita, dia nggak pernah cerita ke 

3957 orang lain .... 

3958 P: e ... oya kalau menurut kamu L itu ada perubahan 

3959 nggak dari dulu sampek sekarang? 

3960 M: nggak ada .. tetep, tetep ... 

3961 P: mungkin ya ada berubah-berubahnya sedikit..mungkin 

3962 sifatnya atau ... 

3963 Jv1: perasaan nggak berubah sa1na seka1i .nggak 

3964 berubah ... masih tetep .. 

3965 P: nggak berubah menurut kamu? 

3966 M: iya .. sering ngelakuin hal yang nggak penting. 

! 3967 P: maksudn·_.,ra"7 
' . 
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L bilang kalau cerita 
orang lain, nggak 
pernah di dengerin 

Baik sama temen. 

dia nggak terbuka 
sama temen-temen 
sing iain 
nggak pcmah cerita. 

Nggak bembah, 
tetep 

Ngelakuin hal nggak 
penting. 

Seneng keliiing jalan, 

' 
L.____ _ __l _________________________ J...._ _______ -.J 
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i 3968 I M: ~~aks~dny~ u;!mn ba~an, senengnya itu ya .. kayak 

139691 anak-anak itu .. kelilingjalan, itu kan nggak penting, 

13970 I menurut saya itu nggak penting ... tapi dia seneng .. terus 

I 3971 I seneng makan tapi nggak pernah gemuk, itu tetep. 

/39721 P: sifat-sifatnya? 

I 3973 I M: sifatnya sih tetep .. keras kepala.nggak berubah .. 
I I . 
1 3974 ! P: dan dulu? 

139751 M: dari dulu ... 

I 3976 I P: oya kamu tahu nggak kesukaannya L itu apa aja? 

\39771 M: kegemarannya dia .. dia itu suka nonton band, 

I 3978 I pokoknya dimana ada band pentas itu dia mesti lihat ... 
i I 
I 3979 I P: dia selalu lihat atau hanya beberapa kali aja gitu lihat? 

\ 3980 I M: kalau dia punya uang, dia beli tiket..ya dia lihat.. 

\ 3981 I P: kamu tahu nggak kenapa L itu suka bangct 

13982[ nonton band itu? 

\ 39831 M: nggak tahu karena personelnya cakep atau apa aku 

\3984 1 nggak tahu, nggak pemah tanya ... soalnya kalau aku 

3985 diajak lihat nggak pemah mau .. 

3986 P: kalau kegemarannnya L yang lain apa aja? 

3987 M: foto ... kalau foto itu ak.-u juga suka .. foto itu .. , paling 

3988 suka itu .. 

3989 P: kegemarannya L itu berlebihan nggak, 

3990 maksudnya e .. terlalu sering sampek mengganggu 

3991 aktifitas yang lain? 

3992 M: nggak..dia pinter membagi wak1:ue pinter. .. maksude 

3993 dia tahu kapan dia harus melakukan hal ini, hal itu dia 

3994 tahu. _. antara pelajaran, kegiatan kerohanian, 

3995 kegiatan .. ya biasa-biasa gitu dia bisa bagi waktu 

3996 P: e .. oya kamu tahu nggak harapannya L itu apa? 

3997 M: harapannya .. ari membalas cintanya .. cuman itu 

3998 harapannya ... 
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I 
1 seneng makan. 

I 
I 
J Tetep keras kepala. 

I 

I 
I Suka nonton band. 

I 
I ~alau punya uang, 
( hhat 

I 
j Personelnya cakep. 

i 

Suka foto. 

Pinter membagi 
waktu. 
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I 3999 I P: maksudnya harapan-harapan yang lain gitu .. dalam 

14000 I segala hal? 

14001 I M: dia pingin menemukan orang yang bener-bener 

140021 ngertiin dia, bener-bener tahu sifate dia, kekurangane 

/40031 dia ... ya itu harapane ... 

! 4004 I P: harapan-harapan lain .. misale masalah-masalah yang 
I I . . . . 
1 4005 1 dia senng centa ke kamu atau masalah d1a sama temen-

1 4006 I temen atau gimana? . 

140071 M: L itu seringnya cerita ya paling sering itu masalah 

/4008 I cowok, ya dia pingin menemukan kembali hidup 

I 4009 I vang .. va temtama itu imanlah. tems kalau disini vang I 1· -· · - -
i 4010 1 ngerti itu dia .. 

[4011 I P: harapan-harapannya yang lain, mungkin dalam 

i 4012 i bidang sekolah, atau menghadapi masalah atau apa? 

14013 I M: kalau .. kalau dalam bidang sekolahan mungkin dia 

140141 cukup pinter ya . .jadi dia nggak ada harapan .. nggak tahu 

I 4015 I ya nggak pernah cerita dia .. ya cuman masalah gitu sih .. . 

140161 P: kalau selain masalah cowok itu .. apa ada yang lain .. . 

I 4017 I M: paling sering ya itu, itu beban hidupnya ... (tertawa) .. 
I ' 

i 4018 P: menurutmu kenapa L berharap itu? 

4019 M: karena dia kepingin disayangi seperti itu ... 

4020 P:rnaksudnya? 

4021 M: kepingin rnendapat perhatian dari lawan jenis kan 

4022 rnulai dari SMA eh .. rnulai SMP dia jatuh cinta tapi 

4023 nggak pernah direspon .. katanya sih begitu, tapi nggak 

4024 tahu kenyataannya ... 

i 4025 P: ka1nu nggak pemah tanya gitu? 

4026 ! M: takut tanya sih, kaiau mau u yang di dalam itu aku 

4027 takut dia tersinggung, jadi pokoke dia cerita ya tak 

4028 dengerin .. gitu .. 

4029 P: berati kalau misale L curhat itu kamu nggak pernah 
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Pingin menemukan 
orang yang ngertiin, 
tahu sifate dan 
kekurangane. 

Sering cerita masalah 
co wok. 

Dia cukup pinter 
Nggak ada harapan. 

Beban hidup. 

Kepingin disayangi. 

Kepingin mendapat 
perhatian Ia wan jenis. 

Kalau tanya yang 
dalam, takut 
tcrsinggung 
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j Mesti cerita scndiri 
i dengan sendirin:{a 

1 M: aku nggak pemah tanya_dia mesti cerita sendiri .jadi r 

4032 1 dengan sendirinya itu dia keluar semua, nggak pemah 

1 4033 : tak korek__ 

4034 P: kalau cerita-cerita itu apa sama bercanda-bercanda 

1 4035 ' a tau curhat sampek serius _ 

' 4036 M va kadang-kadang serius, tapi kalau aku sudah capek 

403 7 tak buat bercanda __ _ 

' 4038 P: va itu semua masalah itu va dengan bercanda atau 

4039 semts __ 

4040 M: va nggak seriuslah_ kalau waktune serius ya serius_ 

' 4041 P oya mcnurut kamu gimana cara L mcncapai 

4042 harapannya itu'7 

4043 M dia itu orangnya bcrambisi ___ jadi apa yang ia 

: 4044 mgmkan itu harus tercapai.Jadi dta kcrp kcras sampck 

' 4045 harapannya itu bener-bener tercapai __ 

1 4046 P hal apa aja yang dta berambisi itu'! 

' 404 7 M dalam hal dia kerja _kerja juga berambisi_ va 

404g pokokm-a dia ngelamar ini-ngelamar ini dilakum, terus 

' , 4049 dalam halmencan pasangan hidup ___ dia berambist sekali 

4050 tiLl _ sampek sekarangpun dia masih tetep berambisi 

4051 IIU .. 

4052 1'. kalau mcnurut kamu cara apa aja :vang biasa dia 

4053 lakuin ___ kan dia berambisi usahanya sampai dia bisa 

4054 mencapat vang dia harapkan'1 

' 4055 M_ va dia kerja keras_ ka1au untuk yang masalahjodoh 

4056 itu dia mungkin berusaha keras cari perhatian 

1 4057 P apa dia sclalu mclakukan kerja kcras dalam setiap hal 

4058 tlu atau ., 

i 4059 ~1 t\a 1tu I ~clalu kcrja kcras __ 

4060 P c .ccritano waktu sekolah du1u .pokoke tentang scgala 

i 

i Kadang-kadang 
j scrius 

\\' aktunc scrius va 
sen us 

Orangnya berambisi_ 
vang diinginkan 

1 
harus rercapa1 

I 

Berambisi kerja, 
mencan pasangan 
hid up 

Ke1ja keras 

Selalu kerja keras 
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' 4061 i kejadian yang buruk atau yang baik .yang kamu 

, 4062 : inger..kamu sama L? 

' 4063 ' M: dulu waktu sekolah dulu itu, perasaan paling baikke 

i 4064 : ya ada de'e itu ... dari semua, kalau kuhah gm1 gak ada L 

4065 itu nggak enak itu rasae. Kalau waktu sekolah itu 

4066 : kejadian yang paling tak inget itu ya .. waktu .. ya kalau 

, 4067 jam pelajaran ada guru tapi aku keluar makan sama dia, 

4068 dia itu ngajarno aku berani tapi berani dalam arti yang 

. 4069 1 nggak bener..terus tapi gitu itu guru-guru nggak ada 

4070 yang marah sama kita .soalnya reputasi kita disana 

4071 'baiL 

' 4072 P: apa lagi kalau yang buruk yang kamu ingct? 

4073 · l'vl pcrasaan nggak ada lagi .yang Siv!A yang aku lakuin 

4074 ' sama L nggak ada yang buruk, baik semua 

4075 i P: oya tadi kan kamu bilang kalau L deket sama keluarga 

· 4076 1 kamu va kedekatannva itu oimana'? . ~ , ~ ~ 

: 4077 1 M deketnya itu ya L itu deketnya sama adikku yang 

4078 , paling kecil itu, sampek adikku yang paling kecil itu 
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! Dia nga_jarno aku 
i berani 

Reputasi di sckolah 
baik 

Yang aku lakum 
sama L baik semua 

4079 ' sering nanyain dia .. mbak, mbak meme kok nggak pernah ' 
' 

4080 1 tidur sini lagi, aJaken sini mbak tiup terompet 

4081 bareng .. katae adikku yang paling kecil gitu .. terus 

, 4082 : mamaku juga sering nanyain dia, ya pokoke deket 

4083 lah .. kava .. ya kayak temen lama g1tu .. 

4084 ' P: e .apa Ljuga sering kerumahmu .sering ketemu 

4085 

4086 

dengan keluargamu gitu·1 

M kalau sering ke rumah ya nggak seberapa sering, tapi 

4087 kalau telpon ya lumayan sering lah .. mana jarak 

, 4088 rumahku sama rumahc dia jauh .. 

4089 P: bisa diccritain lagi L itu orangnya scpcrti 

4090 apa .. scmua .. positi r ncgatifnya? 

4091 M: apa ya L itu orangnya ya .. sctauku dia itu sifiunya 

' Deker kavak temen 
i lama 

1 

Lumayan sering 
tclpon 

' I\ tembuat orang 
' pe_na2aE~!_l~----- _ _ __ _ 
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i 4092 1 itu aneh .. anehe membuat orang penasaran .. gimana gitu 
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kcras kcpala, sukar 
ditebak. terbuka 

4093 lo nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, keras kepala, sekali 

1 4094 ; terus sukar ditebak, tapi dia itu terbuka sekali .. 

• 4095 ; P: sukar ditebak itu maksudnya? 

4096 ' M: sukar ditebak .. wajahnya itu gembira, tapi hatinya 

i 4097 ; itu .. ada masalah gitu tapi wajahnya tetep bisa gembira .. 

4098 P: sering seperti Jtu') 

4099 ' M: sering .. 

41 00 P: apa kalau gitu dia cerita sam a kamu" 

4101 M hc'ehcerita .. 

41 0:? P: apa kalau .. apa dia itu selalu cerita . sedikit-sedikit 

4103 • kalau ada masalah itu diccritain ke kamu'? 

' 4104 M kalau waktu SMA dulu scdikit-scdikit mcsti 

; 4105 ccrita .. sampck waktu pclajaran pun dia scring ccrita . 

4106 ; P: menu rut kamu kcnapa L kayak gitu'? 

' 4107 M: karena dia nggak bisa menyimpan perasaan itu 

• 4108 • sendtri, harus ada orang lain untuk membagi masaiahe .. 

' 4 I 09 P: maksude'? 

• 41 I 0 M va dia ndak bisa untuk menyelesaikan masalahnya 

, 4 I I 1 sendiri .. harus gini itu ndak bisa, dia itu harus semua 

4112 ' masalahe dibuang dulu .. diceritakan ke orang lain .. baru 

Wajahnya gembira, 
rapi harinya ada 
masalah 

' Waktu S\IA scdikit
sedikit mesti cerita 

i ~ggak bisa 
n1eny1mpan perasaan 
sendiri 

1 Harus cerita ke orang 
i lain. terus minta 

masukan. 

· 4113 ' dia merasa !ega, terus dia minta bantuan orang lain untuk i Belum tentu masukan 

· 4114 kasth masukan-masukan gitu ... tapi belum tentu lo 

• 4115 masukan-masukan yang dikasih orang lain itu dilakuin 

41 16 · dia .. cuman sekedar cerita tok.. 

4117 P maksudnya kenapa .kenapa kok belum tentu dilakuin 

; 4118 1 itu'? 

4119 M ya karcna sifatc dia yang kcras kcpala itu .dia mau 

4 I 20 ' mcnyclcsaikan masalahc dcngan caranya scndiri ... 

4 I 2 I P: apa itu dalam scmua masalah'l 

4122 M: iya scmua masalah .. 

itu dilakuin dia 

Keras kepala 

1 Menyelesaikan 
masalahe dengan 
caranva sendiri 

Scmua masalah 



LAMP iRAN 

! 4123 i P: yang kamu tahu kayak masalah arm aJa .yang kayak 

4 ' ... 1 i . . ,, 
1.c'+, mmana aJa• I .__, ~ 

4125 l\1: masalah keluarga .dia pernah cerita ke aku tentang 

4126 kepahitan .. kepahitan sama oranb>tuane, kenapa dta waktu 

' 4127 kecil dititipin ke nenek, adikke sendiri dipelihara .. va 

' 4128 i itu .. pokoke dia itu sampek ada akar kepahitan vang 

' 4129 • bener-bener pahit sam a orangtuae itu. itu bener-bener 

' 4130 ketara gitu bencie. Ya itu padahal kan bel um tentu dia 

4131 i dititipno itu karena katae nggak savang. katae mungkin 

4132 karena ada .. ya nenekke sing minta atau nggak tahu kan. 

4133 Ya itu pokoke dia itu ada kepahitan sing membikin L itu 

. 4134 

4135 

sampck .. sampck bcnci sama orangtuanc .. tapi mungkin 

sckarang sudah disclcsaikan sama dia .. dia juga jujur kok 

i 4136 ! sam a orangtuanc kalau dia itu kcpahitan .. 

413 7 P: kamu tahunya kalau dia bcnci itu dari mana" 

• 4138 i M: va dia cerita .dari mulute itu dia ngomong kalau dia 

i 4 i 39 : itu henci .. 

4140 P: biasanya apa setelah cerita itu dia jadi lebih enak 

i 414 I gitu? 

· 4142 M: kalau untuk lebih enakke .. kan nggak tahu, tapi 

4143 i mungkin dia habis cerita itu ya sudah biasa lagi, sudah 

4144 , cerita-cerita yang lain lagi .. bercanda-bercanda lagi. 

, 4145 ' P: sering nggak kalau cerita yang tentang masalah 

4146 · kepahitan itu sering nggak cerita ke kamu'l 

4147 M: sering .. dia sering kepahitan'! 

4148 , P: maksudnya sering kepahitan'l 

! 4 I 49 M sering sakit hati .. mudah sakit hati orangnya . 

, 41 SO P mudah sa kit hati maksudnya gimana'? 

'4151 · M: mudah sakit hati .. pokoknya dia mcrasa ada orang 

; 4151 ; yang nggak scsuai dcngan apa yang dia harapkan itu dia 

4 I 52 , sa kit hati .. tcrus pokokc .. orange gam pang .. perasaanc itu 
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Cerita hepahitan 
san1a orang tuanc 

· Ketara bencie sama 
orang iuanc 

: Jujur sama orang 
tuane kalau dia 

kepahitan. 

Dia ngomong ka!au 
i ctia benci 

, llabis cerita sudah 
biasa lagi 

Ser1ng kepahitan 

· Sering dan mudah 
, saki! hati 

· Orang yang nggak 
scuai dengan yang 
ctia harapkan, dia 
sakit hati 
Perasaane terlaiu 
sensitive 
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4153 terlalu sensitive ... 

4154 P: menurut kamu sensitifnya itu daiam hal apa aja? 

4155 

4156 

4157 

M: semua hal dia sensitive .. 

P: apa sampek sekarang dia juga sering cerita-cerita 

ten tang masalah keluamanva ... 
~ ~ J 

4158 M: sering ... kalau masalah aktual ini dia itu cerita 

4159 tentang krisna mukti ... ia2:i getol-2:etoinva dia .. nggak ......, ......., ........ ......... -· ._......_, 

4160 tahu suka apa cuma sekedar ya, tapi kalau sekedar sib 

4161 perasaan nggak masuk aka I.. kavake betul-betul suka 

4162 kalau menurut aku . pokoke semua acarae harus 

4163 ditonton .. 

4164 P: kamu tahu nggak orang yang jadi ido1a L 
1 4165 sapa .. idola itu bclum tcntu artis .. 

4166 M: idolanya L itu ya temcnnya di misdinar .va ari itu 

416 7 namanya .. 

4168 P: kenapa kok dia mengido1akan ari itu? 

4169 M: cinta pertama mungkin ya .. cinta pada pandangan 

4170 pertama ... apa mungkin ada sifatnya yang dia suka .. 

' 4171 P: yang kamu tabu kepribadian yang gimana yang L 

4172 suka dari ari itu'J 

1 4173 M: diem ya .. dia suka anak yang pendiem, terus yang 

i 4174 wajahnya cenderung kebapakan .. ya itu yang dia suka, 

4175 dia nggak suka anak yang .. bawah umur gitu .. 

4176 P: menurut kamu kenapa .. kan tadi kamu bilang L suka 

4177 yang kebapakan·J 

4178 M: mungkin dia ngerasa diayomi gitu ya .diperhatikan, 

41 79 tents kan dia 1ebih tua ya jadi kan bisa ngasih 

4180 pemasukan-pcmasukan .. mungkin .. 

4181 P: pcmasukan maksudnya? 

4182 M ya .. apa yang dia nggak bisa ini dikasih tahu carae, 

4183 tclaten gitu lo orange .. 
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' Semua sensitive 

ldolanva temen di 
! mlscilnar 

i 

Cinta penama 

Suka yang pendiem. 
kcbapakan 

! Ngerasa diavomi, I ~ . 
! diperhatikan 
I 

' 

i Yang nggak bisa. 
dikasih tabu carac 

I 
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,------- ------

4184 i P: e .. oya sekian du1u wawancarae hari mi .terima kasih 

4185 va melati va .. 
-' -' 

M: tya 

4186 

4187 P· ibu ini neneknva L va·) . ~ ~ 

4188 N: iya ... L itu cucu saya pertama .. cucu pertama terus tkut 

4189 ibu mulai umur 5 bulan ya ... sampek . sampek 
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Ibu yang ngeraVvat L 

4190 TK .. sampek besar sampek TK no! kecil sample nol besar Sakit-sakiten 

4191 ibu yang ngerawat..terus sampek SD .. terus sakit-sakiten 

4192 , tents ya ibu kesana-kesini ngobatno nang William Booth 

4193 itu .. ya kesana ngobatno William Booth, habis itu tents 

4194 sudah sembuh. na itu masuk sckoiah TK noi kcciL noi 

4195 bcsar di trupodo sana .. ngantar. 2 tahun ngantar ibu .. 

4196 P: kclas bcrapa itu bu'! 

4197 N: itu .. anu no! kecil. .. 1 tahun .ya ngantar kc tropodo, 

4198 terus nol hesar ngantarjadi 2 tahun ya .. terus masuk SO 

4199 kelas 1 ... masuk SD keias i masih ngantar 1 bulan saya 

4200 

4201 

nganter, terus sekolah sendiri saya nggak 

ngantar..ya .. sampek kelas 6 .. terus SMP .. ya itu SMP ikut 

4202 ibu terus, S}v'iAnya ke mamanya itu ... 

4203 P: berarti mulai umur 5 bulan itu L sama ibu') 

4204 N: iya .. iya kan nggak ikut mamanya, tapi kan mamanya 

4205 kumpu1 satu rumah tapi ibu yang ngopeni itu ... 

4206 P: o .. dulu berarti sama mamanya juga..juga disini? 

S!\lP ikut ibu, SMA 
' ke mamanya 

Kumpul satu rumah 
tapi ibu yang ngopeni 

4207 N: nggak .. di rumah waru .. di rumah waru .. ya satu rumah 
1 

Yang ngopeni L ya 

4208 tapi yang ngopeni itu ya saya L itu ... yang ngopeni say a, 

4209 terus mamanya kontrak .. nggak ikut..ya ngopeni yang 

4210 adik rina itu . .jadi yang ngopcni kesana-kesini itu ya say a 

4211 yang .. sakit ya saya ngobatno ke William Booth, 

4212 RSAL, ya kcsana-kesini ya ihu itu nak .. 

4213 P: lo kok Lnya tinggal sama ibu kok .. kok ndak sama 

say a 
, Mamanva kontrak, 
' ngopcni adik Rina. 
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i 4214 i mamanya'7 
i i 
i 42I5 i N: iYa,mamanya kan dulu masih kesibukan va nak ya, 
I ! -' - _, - , 

! 4216 ! jadi nggak bisa gitu lo kalau ngramut anak 2, Ia terus 

4217 ! anak 2 .. terus L ikut saya terus .. mamanya ngopem yang 

42 I 8 anak satunya itu, adiknya itu. Terus pindah-pindah .. L 

42 I 9 tetep disini . .jadi sampek SMA itu 

4220 P: sibuk..apa dulu mama papanya L itu stbuk ker_1a gitu 

4221 i jadi .. L dibawa sama ibu gitu7 

4222 N: ndak kerja .. sakit-sakiten juga, mamanyajuga sakit-

4223 sakiten. Ya gitu punya anak lagi itu terus sembuh, terus 

4224 ya itu .. apa .. yang satu itu, adiknya itu diopeni 

4225 sendiri .. L ibu yang ngopeni .. jadi ikut. Kalau 

4226 manggil saya cmak gitu .. ya scpcrti anak saya 

! 4227 scndiri ... mulai kecil kan sudah ikut saya, mulai SMA 

4228 nggak ikut saya .. ikut mamanya .. ya sudah itu nak.. 

4229 P: lo itu yang tinggal sama .. herarti sebelumnya itu 

4230 tinggal sama ibujuga sama mamanya ya'7 

423 I N: ndak..sama saya, mamanya ada di karangpilang, jadi 

4232 ndak ikut ibu disini .. mulai tahun 87 .. 

4234 

4235 

P: o .. L ikut ibu itu mulai tahun 87 itu'7 

N: iya .. mulai pindah sini 87, maunya di waru ya ikut 

saya .. terus pindah sini tahun 87 terus tak masukno 

4236 seko1ah .. TK no! kecil, di tropodo terus no! besar ya di 

4237 tropodo ... jadi ngantar terus ... Terus sakit-sakiten ngamar 

4238 di RSAL sampek lama nggak sembuh-sembuh terus 

4239 itu saya takut L meninggal..diajak bapak pulang 

4240 paksa ganti ke William Booth, ya itu sembuh dari 

4241 William Booth .. sudah besar itu kok kepingin kc 

4242 mamanya .. mak aku melok mama ac, mama ya gantian 

4243 momong aku Ya sebetulnya ibu ya gelo ya nak ya, 

4244 mulai kecil banget..terus besar-besar ikut mamanya .. ya 
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: 1v1arna sibuk nggak 
hi sa ngramut anak
anak 

'\dak ke~a, sakit
sakiten mamanYa 

: \ langgi! c1nak scpcrti 
, anak sava sendiri 

lkut ibu disini mulai 
87 

Ngantar terus 
Sakit lan1a nggak 
sembuh 

Besar kepingin ke 
mamanya 

Gelu 

Ibu serperti dipukul 
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4245 sudah. ibu ya sepeni dipukui ibu .. (tenawa) 

4246 P: e itu bu .. apa mamanya L itu sering sakit-sakitan gitu 

i 4247 tabu .mulai L kecil gitu.jadi akhirnya L diasuh sama 

4248 ibu') 

4249 N: iva sampek sekarang itu masih sakit-sakitan nak, 

1 Sampek sekarang 
sakit tidak semhuh

' sembu h 

i 4250 ' sakitnya itu ndak tau nak ndak sembuh-sembuh sampek 

425 i ' saya itu .. kesana-kesini itu nggak beranL nggak kuat apa-

4252 apa .gimana .. katanya L..ma kayak mak gitu lo kendel 

i 4253 ; nang ndi-nang ndi ae isa .. iva nak sava ini .. masih tua ini, 

4254 ' mbak enonya di sabang saya kesana .. kalau saya 

4255 ' sendirian .. berangkatnya dikasih alamat..sudah tanya-

; 4256 tanya \crus naik kapai dijemput sama anak saya !crus 

4257 1 pulangnya diantar naik pcsawat turun Jakarta !crus dari 

[ 425R Jakarta saya kcmalcman ngincp di rumahny·a orang di 

4259 tangerang .. tcrus paginya naik kercta pulang 

4260 kesini ... Terus pindah dari sabang pindah ke Jakana .. ya 

4261 i ihu yang kesana-kesini .. ya naik pesawat sendirian .. terus 

4262 mamanya L itu sebenere ya kepingin bareng mak .. tapi 

4263 I nggak sampek kesana .. cuman kepingin tok .. ya mamanya ' 

4264 L sampek sekarang seperti itu .ya ndak tahuya sakit 

4265 apa ... 

4266 P: ya didoano aja ya bu ... 

4267 N: iya ... maunya ya saya doain, habis gimana .. beda 

4268 rohani nak ... 

4269 P: e .. yang itu lo bu .. kan yang L tinggal sama ibu itu 

4270 kan mulai dari bayi ya, itu terus .. apa L masih sering 

4271 hubungan gitu dengan orangtuanya sejak tinggal sama 

4272 ibu itu? 

4273 N: ya anu .. diajak-ajak oranf,1uanya gitu? 

1 4274 P iya .. 

~275 N: ya kadang-kadang, tapi kadang-kadang kalau ncngok 
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4276 i kesini va .nggak diajak kesana .. ya terus pulang gitu. Kan Linda di sini terus 

, 4277 L dismi ya .. terus mamanya kesini, terus nggak sampek 

4278 ' tidur disini itu nggaLterus sorenya pulang gitu ap Ya 

1 4279 kadang-kadang Ikut kesana, ke .. e .. karanb'Pilang, 

4280 itu L saya ajak .. pagi kesana terus sore pulang gitu 

4281 ap ... gunana va dulu L itu .. kasihan sava, sudah pandai 

4282 sembarang .. apa-apa .. ikut mamanva va sak agamanva 

4283 ikut... dulu itu masih disini ya saya titipkan ngaji, kalau 

4284 ngaji sava tungguin .terus kalau hujan sama bapak 

4285 ngajinva ditunggui .. terus lama-lama .ya mau ke 

4286 mamanva_ mau balas budi .. ikut mamanya .. ya tents saya 

4287 bilangjangan ikut agarnanya. tapi dia lelep ikul 

4288 agarnanya .. nggak enaksaya kepingin balas budi mak .va 

42R9 sudah kalau g11u Dulu ilu pinier mbak L ilu, kan 

· 4290 ngajn1ya pinier. ilu Al-Quran ilu hampir habis .. lerus 

• 4291 saya apa a1a I. itu tahu .. pinter nak daripada ihu a_Ja 

4292 nga]inva nu pandai L ltu 

42'.13 P iya .. kalau nu bu .. apa .. berarti sering ketemunya sama 

· 42'.14 orangtuama dulu waktulinggal sama ibujarang ya bu 

4296 N: prang. pran~. prang 

4297 P: paling berapa .. semmggu sekali atau ... 

4298 N: nggakkadang satu bulan barusan kesana .. kadang-

4299 kadang \a nggak .. kesana va nggak. Kadang-kadang 

4300 kesini va sudah . kes1n1 \a kesini 

4301 lok.nggak ... apa .ngasih apa-apa ya nggak .. kesini ya 

4302 sudah kemball gitu a1a Kalau misalnva kesana ya sore 

4303 pulang ... ndal-. salu minggu kelemu ndak.ya kadang-

4304 kadang I bulan baru kcsana ibu .. mamanya kcsini .. ya 

4305 darimana mampu .dah pulang .nggak .nggak sampek 1 

430() minggu apa berapa han nggak 

n1amanva kesini 

i Kadang-kadang L 
saya a_1ak ke sana 

lkur mamanya. 
ataman\"a ikut 

Lama-lama ke 
maman\ a. ikut 
mamanva 

Dulu pi mer ngaii 

Kadang I bulan baru 
kesan::~_ kadang 
nggak. kadang ya 
kesini nggak ngasih 

' apa-apa 

' Satu minggu ketemu 
mlak. l-.adang l bulan 

r baru mamanva kc 
Stnl 



4307 P: e .maksudnya .. apa ada aiasan-aiasan kenapa 

430S kok. maksudnya .. L tmggal sama ibu gnu.nggak dengan 

430Y orangtuanva? 

4310 N: va nu .. anu .karena ... apa 1tu .. bapak 1tu anu .. kan 

4311 1bu .. wes :mu L tak pek'e ae, tak mong ae .. kon ngemong 

43!:2 s1jie terus L tak monge ae, atik lara-lara terus .. kon gak 

4313 1sa ngopeni g1tu .. bapak biiang mamanva L gnu L tak 

4314 mong ae kon ngemong anak siji ae soalea \\akmu \a gak 

4315 isa ngopeni anakmu lara-lara terus .mbak L itu .. va itu 

4.) 16 asaln\'a .. 

43 1 7 P ehm .. berarti karen a L sering sa kit itu 

4318 N iva sakit tcrus nak .. sakit tcrus sampck sa\ a kc 

4319 \Villiam Booth itu sava gcndong sctiap sore mcsti 

43:20 kesana kc William Booth llu. Jadi \a scmhuhma dan 

432 f \\:"Jiiiarn Booth ittL. 

' 43:22 P: apa .. apa ihu .. tentang kayak mengasuh L g1tu itu. apa 

' 43:23 ibu va tanva-tanva ke orangtuanva_ ke mama sama 

4~!4 papanya L? 

4325 N:ndak. 

43:26 P ndak. _1ad1 ya sepenuhnva di pengasuhan 1bu gnu 

' 43:27 berart1'J 

, 4328 N 1va .. iva ibu yang ngasuh, nggak nggak pcrmh 

4329 ditanva-tanva .. ngapain kok d1-emong 1bu \a nggak tama 

4330 itu .. va biarin .. biar emak gitu .. dia bilangm a hi ann (lJ 

, 4331 emak gitu .. mamanva ngemong adikma itu .. nna JilL 

' 4332 · jadine sudah besar SMA itu baru kumpul sama ad1kma 

! 4333 gitu 

4334 P: kalau sclama .apa .. sclatna L Jcngan lbu itu apa ya 

' 4335 orangtuanya .. mama papanya L itu scring kcsini'' 

4336 · N va scring kcsini tapi \a ndak lama dah sorL· pulan!'. 

- 4337 gitu nggak sarnpck tidur sJnl .nggak cuma kc~·dnl 
' ~~---~ . -----
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Bapak bilang 
maman\'a L. L 1ak 
mong ~c-. k.:m 
ngemong anak siji ae 
5-oale gak isa ngupeni 
anakrnu lara tcrus 

S~kit ten". sell~p 
sore mesti ke 
William Booth 

lbu \'an~ ngasuh 

S1Hi.1h hc'\ar h;-Hll 

kumpul adikny:a 

Sering kesini tapi 
nd~k lamo 



; 4338 pag1 .ya sore pulang, nggak sampek lama tidur-tidur 

i 4339 s1m .. gitu kan anaknva satu itu .adik rina kan sekolah va, 

4340 pdi ngantar-ngantar sekolah. 

' 4341 , P kalau menurut ibu itu gimana dulu nuhubungannya L 
1 4342 dengan orangtuanva .. waktu masih kecil dulu itu'' 

1 4343 N: dulu itu .. mamanya itu kurang ngopen gitu nak.apa-

4344 apa nggak pernah d10peni .. pakaian apa ... kalau sudah 

4345 ikut saya y·a ketanggungan sava gitu lo nak maksudnva. 

1 4346 Maksudnva mamanya, papanya .kalau mbak L ikut sava 

' 414 7 ' va .ketanggungan saya .. gitu .. , kalau ikut say a ya sava 

1 4348 ' yang ketanggungan jadi saya yang bayari sekolah 

' 4349 scmua gitu 

4350 P lo bcrarti .kayak masalah sckolah, scmuanya itu yang 

1 435 i biavai ibu" 

4352 N: iya ya ibu scrnua .. rnulai TK, nol kccil, nol bcsar 

! 4353 sampek SD semua itu ya ibu semua nak .. nggak pernah 

• 4354 , dikas1h mamanva ibu itu. 

4355 P: apa .. apa orangtuanya L nggak pernah .kavak 

i 4356 menawarkan gitu. 

4357 i N: nggak .. nggak pernah nak .. nggak pernah dikasih-

4358 kasih ini untuk L .biava anu .. beli apa .. itu nggak pernah 

4359 1 dikas1h .. iva ... 

4360 P: kenapa bu kok seperti itu'1 

4361 N: ya nggak tahu nak.nggak tahu .. kan ceritama L 

4362 dapat apa gitu ya .. dari pemerintah, kan anaknva 

4363 ABRI .. nggak .. nggak pernah ini jatahnya L untuk 

4364 apa .. apa .. itu nggak pernah. Sekolah ya semua ibu \ang 

4365 bayari, apa-apa ya ibu yang bayari scmuanya .. L saki! 

4366 ya ibu scmua yang bayari .. 

4367 P: lapi apa sclama diasuh sama ibu 

i 4368 Jlu .maksudnva .hubungan L sama orangtuanya gunana'' 
L___ 
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Dulu mamanya 
kurang open_ mggak 

pernah diopeni 
Kalau ikut saya ga 
ketanggungan saya. 
jadi saya yang bayari 
sckolah scmua. 
gnu 

lbu sc-mua. nggak 
pcrnah dikasih 
maman\·a 

'ggak pernah 
dikasih-kasih untuk L 

'ggak pcrnah kasih 
_FHahnya I. 
Sekoloh, sokit yo ibu 
\'ang bayari 



i .A.fv1P!R.A..N 

4369 i N: masih ikut saya'l 

4370 P: 1ya .. 

4371 ' N ya agakjauh .tva .. 

i 4372 i P: gtmana maksudnyajauh itu gtmana'1 

4373 N: iya .. umpama kesana ya sama ibu pagt nu sore nu 

' 4374 i sudah minta pulang .. 

, 4375 P kenapa'1 

'4376 N ya ndak tahu ya ... ya ndak akrab gitu (tertawa) .ndak 
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Agak jauh 

Kesana sama ibu. 
sore sudah rninta 
pulang 

1 4377 akrab sama mamanya. Kadang-kadang mamanya itu .. anu · nulu nggak akrah 

· 4378 mak..apa .. mamae diilokno ngene-ngene gitu .. nggak 

' 4379 ! akrab dulu itu nak sama mamanya .. 

: 4380 1 P mlak akrab gitu ya .. 

4381 · N ndak.ndak akrab .. ya itu 

431\2 , P kalau itu .. kalau dcngan papanya 0 

1 4383 , N: ya .sama a_!a .. nggak akrab .. kalau sama bapak itu 

4384 akrah .. hanget..diajak hapak kesana-kcsini, pergi kemana-

4385 ! mana ttu diajak terus sam a bapak.. kalau prei itu diajak, 

4386 terus kalau ibu pergi ka!au nggak berangkat sekolah ya 

' 4387 i saya ajak pergi ke sidoarjo apa ke malang ya itu sering 

i 4388 diajak kesana-kesini. Kalau sama mamanya ndak 

4389 pernah .. pergi-pergi itu nggak .. 

i 4390 P: apa dulu nggak..L nggak pernah 

4391 tanyain .. apa .. tentang mamanya,orangtuanya gitu nggak 

4392 pernah nanyain"7 

4393 N: nggak... nggak pernah .. pokoknya L itu disini dulu itu, 

4394 nggak pernah Tanya apa .. sama mamanya nggak 

4395 tahu .. nggak pernah .. sekarang sudah besar ya sudah ... 

4396 P lo bu dulu L waktu kccil tinggal disini sama siapa aja 

4397 bu .. ada siapa aja yang ada disini? 

1 4398 N: disini tu ya ada .. itu anak saya yang ABRI itu. mas 

' 4399 didik, mbak erni tcrus mbak erni kawin .. sudah ikut 

sama maman\·a 

, Kalau sama bapak itu 
akrab banget sering 

' Jiajak kcsana-kcsini 

Ka!au sama 
: mamanya ndak 
' pemah pergi-pergi 

· L dulu disini nggak 
pcmah tanva tcntang 
mamanva 

Dulu ada anak sava 
: yang lain 
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4400 ! suaminya di gebang,,terus anak saya yang didik itu 
i 

4401 i kawin va sudah .sudah ikut istrinya, jadi L sam a bapak 
I -

4402 sama ibu tok. 

4403 P: berarti waktu mulai dari kecil itu cuman L diasuh 
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i L sama bapak ibu tok 

1 4404 ! sama ibu aja atau tante sama omnva itu va ikut.ikut jaga ' 
I - ~ -· - ~ 

i 4405 ! L duJu? 

' 4406 N: iya .. ya ikut nak, ada omnya itu sama mbak 

1 4407 eminya ya itu yangjaga L itu, tapi mas didik sama mas 

i 4408 1 vono sama mbak emi kan 4 ya anak ibu ya.jadi yang 3 

4409 itu kumpul sini.jadi sama L ya . .jadi orang 4 atau 5 

i 4410 I ya .. keluarganya .. Semua sudah nikah, sudah semburat 
i i 

i 4411 i tinggal ibu sama L disini .. 

; 4412 1 P: gimana bu dulu L waktu kccil itu bu .maksudnya ya 

i 4413 i ibu dulu ngasuh L itu gimana? 
i i 
: 4414 

1 
N: ya susah nak..(tertawa) ... 

4415 

4416 

P: susah gimana'l 

N ya susah, ngasuh anak kecil ya memang susah nak .ya 

4417 1 sakit.ngobatno nang rumah sakit ya, kalau minta apa-

1 441 g ' apa itu ya mesti harus bisa belino ya kan anak kecil 

! 4419 nggak tahu .. punya apa nggak punya kan nggak 

4420 1 tahu .. aku minta ini-minta ini ya .. sudah dibelikan sama 

1 Om sama tantenya 
1 yang juga L, jadi 
i orang 4/~ 
, keluarganya. 

Semua sudah nikah 
· tinggal ibu sama L 

i - • 
Ngasuh anak kec1l 
susah 

4421 1 bapak, bapak kan masih jadi sopi. Ya minta ini .. ya sudah 1 Bapak sayang banget 
1 

sama L 
4422 dibelikan .. kemana-mana diajak bapak..suayang sama L 

1 4423 iva sa\ang banget. . kalau nggak kesini itu .L nggak 

4424 . kesini gitu 

4425 1 P: sayang banget ya sama L bu? 

4426 1 N: o .. va sayang bapak kangen kesana .saya nggak 

4427 ngasih mbak L uang .. L kasihono 

i 4428 uang .. nggaknggak punya uang, mbak Lnya .. ndak 

1 4429 1 aku bukan anak kccil lagi, jangan 

i 4430 ' disangoni. gitu (tcrtawa) .. 
; __ 

1 Kalau kangen bapak 
j kesana. 
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i 4431 

! 44"? 

P: bapak itu suaminya ibu itu ya? - -
---------- ----ji.fuahr{ya L itu sa~k 

' .)_ 

' 

N: iya .. mbahnya L itu .. sampek sekarang masih 

4433 sayang banget, apalagi waktu sakit itu .. sampek nangis-

4434 nangis bapak itu .. nungguin terus di rumah 

! 4435 sakit..ndak .. ndak seperti .. anu rupa anak kecil gitu .. di 

i 4436 RSJ\L itu nak..perutnya besar, matanya sipit sampek 

i sekarang masih 
i sayang banget 
' Waktu sakit 
I nungguin terus di 
; rumah saki t. 
I 

i • . 
4437 bapak nangis terus ... terus bapak bilang dokternya .. sudah i Puiang paKsa 

4438 ! saya minta pulang paksa aja .. cucu saya biar mati biar 
i 

4439 i hidup di rumah aja .. Ya itu terus .. pak nanti kalau di .. di 
i 
i 4440 rumah mati nggak bisa bikin susu .. susunya ini dari sini, 

i 4441 bikin sendiri .. untuk anak sakit disini .. biar L nggak bisa 
i 
i 4442 bikin ya nggak apa-apa nanti say a belikan sendiri .. ndak 

\ 4443 1 ada pak di toko .. ya itu tcrus pulang paksa nak ... tcrus 
I • 

4444 saking .bukan rumah ini .. bukan rumah ini .. masih di 

4445 waru..sakitnya L masih di waru, terus pulang paksa 

4446 saking senengnya bapak ... L itu bo1eh pulang paksa dari 

4447 rumah sakit..terus itu naik becak dari RSAL sampek 
i 4448 i waru ___ (tertawa) 
i 

i 4449 P: itu umur berapa bu yang L waktu itu? 

4450 N: wak1u sakit itu .. 

4451 1 P: iya .. 

t 4452 N: waktu sakit itu umur berapa .. ya belum sekolah nak, 

' 4453 masih kecil..kira-kira umur berapa ya .. ibu lupa itu 

1 4454 1 nak..kecil banget..belum sekolah .. kira-kira umur..3 

' 4455 i tahun .. Iya masih ... barusan ja1an .. 

4456 P: berarti waktu 3 tahun itu sudah tinggal sama ibu itu'? 

4457 N: iya itu sakite itu parah nak di RSAL itu, terus minta 

4458 pulang paksa .. bapak saking senengnya ya dari RSAL ke 

4459 waru naik becak, nggak punya pakaian .. pinjcm 

4460 itu .anu .. pasien lain itu, dikasih baju. Tcrus saya ajak kc 

4461 William Booth itu .. sampck doktemya dik gelcng-gclcng 

Sakit kira-kira umur 
3 thn. 

Sakit parah ten!s 
minta pulang paksa. 
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i 4462 gm1 .apa nggak pernah dibawa ke rumah sakit gJtJJ .terus 

' 4463 b1lang dari RSAL, sudah ngamar..saya bilang gitu . 

4464 P: lo bu .. selama L sakit yang umur 3 tahun itu, terus 

. 4465 orangtuanya L gimana bu ... apa ya ikut kesana-

4466 kesini ... 

446 7 N ~a ikut.. kesana. va ikut kesana nak. nengok kesana-

4468 kesini ... va ke rumah sa kit, nyambangi .. nunggui va 

-t-+69 susah ya .. orant,>1ua ya emang susah ya .. tapi va gimana. 

4470 Semuanva itu .. terus bawa ke William Booth .. tapi obat 

44 71 jalan va itu tapi saya yang ngajak kesana .. sore 

4472 berangkat.. tak gendong sewek .. ya itu terus. tapi lama-

iama va diparingi panjang umur ilu ya sudah 

4474 sembuh .Ients konlrol .konlrol Ients \a itu 

447) scmhuh .. kurus bangct waktu ilu!.. duh 

44 76 kas1han . nggak .. apa Jtu .. 1 ihal I. sarnpcl-- kayak anal--

44 77 kelaparan kecil ban get itu .. kurus .. makannya susah. 

44 78 , Sampek di RS.A.L itu ibu nangis. kalau nggak mau 

44 7') mmum susu itu dipompa .. dari hidungnya .. aduh aku 

44~(0 sampek nangis nu '{a itu terus ke \V!liiam Booth itu 

4481 P: tap; yang sebenarnya orangtuanva L ya JUga sayang 

4482 \a bu ') 

4483 N va savang nak .savang tapi kan ndak ikut \a . .jadi \a 

4484 nggak tabu anaknva .. vang nidurin. berangkat sama ibu. 

448" Kalau besar itu .. masih TK aja masih ngompo! 

44 8b kok .. ( tertawa i. .sampek sava disuruh cuci .. cuci mak.cuci 

4487 dulu habis ngantar seko1ah .. terus dari sek\.:lah 

4488 sudah .jemuran kering gitu Ya dulu itu anu sakit-

4489 sakiten L itu. sekarang linggal sembuhnya. sehat .. \a 

4490 gitu nak. ngramut anak keeil ilu susah. ya ka!au sakit itu 

4-+9 i susahnva va. kcsana-hcsini nvari ohat kc rumah 

4-+92 sakll .. ndah scmbuh-scmbuh gitu. ngamar ac susah .Ju!u 
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Orangtuany:a ya ihut 
1 ncngok, nyarnbangi_ 

nunggw 

Kun.1s banget L 

Say·ag tapi ya nggak 
tahu anaknvu 

Dulu sakit-sah.iten L 
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~~ ~~--~~ ---

4493 i itu~ ~ 
~-···-----~.~---~---- --~ ~~----~---

4494 [ P: gimana lagi bu dulu L wakl:u keciinya itu ~maksudnya 
4495 ngasuhnya~~kayak apa~~kalau misalnya main~~~ pokoknya 

4496 ibu membolehkan a tau~~~? 

4497 N: tapi nggak pemah nak main nak L itu~~· iya di 

4498 rumah aja .. bikin-bikin apa di rumah .. nggak pemah main-

4499 main .. apa .. tetangga, teman-temannya itu ndak pemah, 

4500 nggak pemah main keliaran itu nggak pemah .. diem 

4501 dirumah ... 

4502 P: ngapain aja ka!au di rumah? 

4503 N: ya main-main apa .. buku-buku itu~.itu, pasaran-

4504 pasaran itu~ .. kaiau main-main tetangga .. teman-tcman, 

4505 kccil-keci! itu nggak pcrnah .. di rumah aja. Jadinya adik-

4506 adiknya ini nggak pernah main .... 

4507 P: di rumah itu sendirian apa ada saudara atau temen? 

4508 N: nggak ada ... ya sam a itu .. sama tante ini, omnya 

4509 itu ... ya di rumah, nglutek di rumah aja .. ya main-main 

4510 kertas, main-main gambar gitu ... 

4511 P: sukanya ngapain dulu bu L itu? 

4512 N: ya itu nulis-nulis, gambar-gambar itu ... tapi nggak 

4513 pemah main mbak~.L itu .. nggak pemah main .. sama anak 

4514 kecil kesana-kesini itu nggak pemah. Di rumah 

4515 diem ... 

4516 P: kenapa bu kok .. apa .. Lnya kok nggak pemah 

4517 main .. apa .. kaya keluar gitu? 

4518 N: iya disuruh nggak mau, disuruh main emang nggak 

4519 i matL_einang nggak 1nau" nggak suka 
' 

4520 i main .. (_tertavv'a) .. nggak mau .. pokoknya sukanya Ji 

4521 rumah, nggak pemah main mbak.iya L kecile nggak 

4522 pernah main, jadi masih disuruh main ya nggak mau 

4523 main, masih ada tcmannya ya .. di .. diajak ke rumah itu, ke 

Nggak pemah main, 
diem dirumah 
Nggak pemah main 
keiiaran. 

Main buku, pasaran 
l\·1ain sama temen
teman nggak perhah 

Ngluterk di rumah, 
main kertas, gan1bar. 

Nulis, gambar, nggak 
pernah main. 

Disuruh main nggak 
mau nggak suka 

Suka Ulrun1ah. 

rvlas1h sekolah ya 
nggak pernah main. 
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.~-·---:---------- -

! 4524 ! rumah sini apa .. masih sekolah ya gitu .. nggak pernah 

J4525 I main ... temannya kesini .. keija apa kesini, nggambar-

4526 I nggambar kesini ... nggak pemah ke rumahnya temannya 
I - -

4527 I mbak L itu . .iya .. 

45281 P: berarti ya sampek SD, SMP itupun seringnya ya di 

4529 I rumah .. 
! 

4530 I N: iya .. he'eh .. nggak pemah main-main itu nak, jarang 
' 

4531 main-main itu ... kalau diajak temen kemana itu ya 

4532 kadang mau kadang nggak mau, tapi banyak ndak 

4533 maunya ... di rumah aja ... 

4534 P: apa ibu ya pemah tanya kenapa kok L nggak mau 

4535 gitu .. main ... 

4536 N: nggak .. males gitu ... Maino lin .. nggak .. nggak 

4537 mau .. males .. gitu. Ya di rumah aja .. nggak pernah nak 

4538 keliaran seperti anak-anak kecil sekarang, ya di rumah, 

4539 ya bel ajar ya apa .. gitu .. kadang ya nonton tv, apa 

4540 gitu .. masih hitam putih ya tv itu .. ya liat gitu, kadang 

4541 ya .. tidur-tiduran siang, terus belajar gitu. Kalau habis 

4542 sekolah ya gitu .. kalau nggak..dari sekolah nggak mau 

4543 makan kalau ada PR..ngerjain PR dulu barn 

4544 makan ... gitu L itu .. rajin ... 

4545 P: biasanya kalau habis pulang sekolah gitu ngapain? 

4546 N: pulang sekolah itu kalau ada PR ya ngeijain PR, 

4547 kalau sudah terus .. makan .. habis makan terus tidur 

4548 siang .. gitu, terus sore belajar lagi .. gitu aja. Nggak pernah 

4549 kesana-kesini nak, kadang-kadang itu diajak bapak 

4550 kemana .. ke juanda .ayo pak ke juanda .iihat pesa\vat 

4551 ilu .. (tertawa) .. 

4552 P: itu berarli ... L itu emang kayak . .jarang bangct keluar 

4553 rumah gitu .. mulai dari kecil sampek SMP itu? 

4554 N: iya nak..jarang nak..jarang keluar rumah .. 
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Nggak pemah ke 
rumah remanny& 

Jarang main, kadang 
mau .. kadang nggak 
mau. 

Males main. 

Dirumah belajar_ 
dakang nonton TV, 
tiduran siang, terus 
bela jar. 

Pu!ang sekolah kerja 
PT, makan tidur 
siang, belajar lagi. 

J arang keluar rumah. 



LAMPTRAN 

i 4555 P: berarti lebih banyak di rumah, di sekolah gitu" 

[4556 N: iya .. he'eh, masio SivlP yajarang main kok nak..ya 

i 4557 SMP tambah capek ya, dari sekolah ya .. sudah .. makan-

14558 makan, tidur..sore belajar..gitu aja .. nggak pemah 
I 

I 4559 maman ... 
! 
I 4560 P: tapi kalau dulu itu sebenamya wak.iu kecil gitu ibu ya 
I 
14561 bolehin gitu .. maksudnya .. kamu main gitu .. bolehin? 

14562 N: ya boleh .. tapi nggak mau anaknya main itu, main-

! 4563 main sama anak kecil gitu nggak mau .. ya di rumah, 

14564 nglutek di rumah aja .. masih di waru itu .. ya di rumah aja, 

I 4565 sama om'e, ya mbak eminya itu, di rumah 

14566 semua ... kumpul-kumpul gitu .. Sampek disinijuga nggak 

14567 pernah main, sini kan nggak ada ternan memang ... kalau 

i 4568 di waru itu kan kampung .. banyak .. tapi nggak mau, 

4569 nggak mau mam .. 

4570 P: dulu tante sama omnya itujuga ikutjaga Ljuga? 

4571 N: iya .. ya disini . .jaga-jaga adiknya itu ... 

4572 P: apa tapi .. yang tetep ngasuh utama itu ya ibu ya? 

4573 N: ya yang utama ya: ibu, sampek sakit-sakiten sampek 

4574 sembuh ya ibu semua nak .. wes sama ibu . .jadi mamanya 

4575 tahu-tahunya ya sudah besar itu ... pakaian itu bagus apa 

4576 jelek itu ya apa katae ibu .. beli dimana .. apa .. kan nggak 

4577 tahu seleranya ya .. kan ibu sudah tua ya . .jadi ya anaknya 

4578 milih sendiri .. gitu .. tak ajak ke toko mana .. gitu ... milih 

4579 sendiri gitu .. 

4580 P: kalau L sama bapak itu .. suaminya ibu .. gimana 

4581 deketyabuya'~ 

4582 N: o .. dcket bangct, dckct banget ... sampek luiuh sama 

4583 bapaLsama L itu, sayang banget sama L itu 

4584 Kaiau prei diajak kemana-mana gitu, sudah besar itu 

4585 masih di waru itu minta ke juanda .. digonceng sepeda 
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I SMP yajarang main 
1 ko'· i r... 

! 

i 
1 Nggak pemah 
I mainan. 

I 

i 
I 
/ Boleh tapi anaknya 
· nggak mau main. 

Dirumah aja, 
kumpul-kumpul. 

Kumpul-kumpul gitu, 
sampek disini juga 
nggak pemah main. 

Jaga adik. 

Yang utama ibu sakit 
sampek sembuh ya 
ibu semua. 

Bapak iuluh, sayan.g 
banget sarna L. 
Prei diajak ke mana
mana 
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.----- .·------ ---- ----------- -----

4586 ontel itu (tertawa) ... berangkat ke juanda itu ... naik 

4587 sepeda ontel... ke juanda liha apa lin? ... anu lihat 

4588 pesawat... iya gitu. 

4589 P: ya sama suaminya ibu itu? 

4590 N: iya . .ibu di rumah, ibu dulu jualan di rw11ah itu ... ya 

4591 makanan gitu ... 

4592 P: ya .. kalau L sama yang lainnya itu, kalau sama tante 

4593 sama omnya itu juga deket dulu? 

4594 N: nggak .. .iya .. tapi ya .. sama om'e ya deket nak, ya 

4595 om'e itu .. mas didik itu ya deket, sama ini .. mbak emi ini 

4596 juga .. sama .. deket-deket semua .. 

4597 P: yang paling deket dengan siapa bu waktu L masih 

4598 keci! itu? 

4599 N: ya paling deket ya sama ibu sama bapak .. dekct 

4600 banget, kalau tidur nggak dikeloni ya nggak mau 

4601 tidur. .. iya, tanya aja .. (tertawa), kalau nggak dikeloni 

4602 nggak mau tidur. .. ibu diluar itu ada orang mau beli .. o .. L 

4603 itu nggak mau tidur... 

4604 P: kalau kedekatannya dengan ibu itu biasanya sering 

4605 ngapain aja sama ibu dulu itu? 

4606 N: sapa? 

4607 P: ibu sama L..sering pergi bareng atau apa .. ngapa-

4608 ngapam .. 

4609 N: iya .. sering tak ajak pergi kalau kemana-mana sama 

4610 ibu, kalau sering .. sama ibu L itu, ibu kemana-mana saya 

4611 ajak tems kan nggak ada temannya nak..ini mbak emi 

4612 sudah .. inerantau di sabang; omn:ya sudah .. ikut lstrinya_ 

4613 jadi di rumah sarna ibu tok .. bapak kerja~jadi ya 

4614 saya aiak kemana-mana .. L itu nggak pemah di 

4615 rumah .. 

4616 P: !o selama L yang tinggal dengan ibu ini apa ibu ya 
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Ibu dirumah. 

Sarna om'e deket, 
sama mbak Erni 
juga .. deket semua. 

Paling deket sama 
lbu, bapak deket 
b-anget kalau nggak 
dikeloni nggak mau 
tidru 

Sering ibu ajak 
kemana=mana. 
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,-------- ------- --------·------- _______________ , ____ --··--,--------

4617 i masih sering hubungan sam a orangtuanya L? 
i 

4618 i N: ya iya .. hubungan .. kan anak say a .. ya hubungan .. tapi 

4619 ya .kadang-kadang ya saya ajak kesana, habis sore 

4620 pulang .. gitu ... gak tidur sana itu nggak, kan paginya 

4621 sekolah. Jadi kesana pagi .. habis sekolah, terus sorenya 

4622 pulang ... ya ke karangpilang itu .. nggak pemah nginep, 

4623 kalau nginep itu ya rnaiern rninggu itu .. paginya 

4624 pulang .. gitu .. 

4625 P: berarti dulu keternunya L dengan orangtuanya itu juga 

4626 jarang? 

4627 N: yajarang .. kanjauh karangpilang sarna sini kan 

4628 jauh ... kadang tak ajak kesana .. pagi habis sekolah, terus 

4629 sore pulang ... kalau kesana rnalarn rninggu, terus 

4630 minggunya sore puiang .. gitu. ·.· 

4631 P: orangtuanya L itu juga bolehin .. apa .. L tinggai dengan 

4632 ibu gitu ya dibolehin? 

4633 N: ya boleh nak ... kalau L kadang tidur di 

4634 rnarnanya .. nginep .. tapi kadang L nggak rnau, kadang 

4635 disana terus sarna saya .. kan sendirian dirnarnanya nggak 

4636 rnau dulu itu ... 

4637 P: tapi .. tapi dia tahu kan kalau itu rnarnanya? 

4638 N: ya tahu . .lah .. (tertawa) .. ya tahu nak kalau itu 

4639 rnarnanya. Kalau adiknya .. sarna adiknya luluh L 

4640 itu .. kalau Lnya pulang dari karangpilang adiknya nangis, 

4641 rnbak L kok pulang .. gitu .. adiknya itu .. kasihan rnbak L 

464 2 pulang rna ... 

4643 r· terus gimana bu" 

4644 1'-J: apa? 1\diknya ... 

4645 P iya adiknya .. 

4646 N: ngapain se rna kok nggak diajak sini rna .ya rnbak L 

464 7 sekolah .. gitu ... ya itu adiknya kan .. sa yang sarna adiknya 

i Iya. Hubungan 
! kadang saya ajak 

kesana. 

Nginep itu ya malem 
minggu 

J arang kan jauh, 
kadang tak ajak 
kesana 

Adiknya luluh sama 
L, kalau L pulang 
nangts 
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4648 itu. Kalau kumpul ya nak ya .. tahu ketemu 1 hari 

• 464Y kesana .. sudah pulang \.Yes .. anu .. kasihan katanya .. kas1ha!1 

4650 mbak L pulang ma .. gitu. 

4651 P: berarti dulu L ya deket dengan adiknya? 

4652 N: iya deket nak ... kalau ketemu adiknya nggak pemah 

4653 bertengkar..nggak pemah .. 

4654 

4655 

4656 

4657 

4658 

P: L kan jarang ketemu ya bu ya sama adiknya? 

N: iya . .jadi kan anu ya .. apa .. akrab ya,jarang ketemu tapi 

akrab ... adiknya sama mbak Lnya, adiknya ya 

sayang .. mbak Lnya ya sayang .. sampek sekarang kan ya 

itu .. ya masih sayang, sama sayan~'Tlya .. sama adiknya .. 

4659 ! nggak pemah bertengkar. .. ya itu adiknya sekarang 

4660 sudah cnak . .jadi kowaL.mbak Lnya susah kerjaan 

i 4661 ini .. kuliahe masih lama ya .. 

4662 P kalau itu bu .. apa .. hubungannya ibu sa rna orangtuanya 

4663 L juga baik dari dulu ... 

4664 N: ya baik nak ... ya baik, ya .. baik..ya baik 

4665 banget..namanya anak ya .. kalau kesana ya ngomong-

4666 ngomong . .la mesti pulangnya dari sana malem .ya deket 

466 7 ya nak ya .. sama mamanya, papanya ya deket 

4668 banget ... kan anu mamanya L itu .. mamanya L kalau 

4669 

4670 

4671 

4672 

4673 

kangen anaknya ya kesini, tapi ya nggak nginep .. pulang 

gitu . .jam berapa puiang gitu .. 

P: lo dulu waktu L tinggal sama nenek..apa .. sama ibu ini 

apa dia nggak pemah tanya tentang orangtuanya 

4674 N· nggak pemah aku ikut 1nama .nggak nernah 

: 46 75 gnu .. ya \\/es .. ya ikut ibu inulai kccil ya ... jaUi sc1npet 

: 4676 1 nggak open sam a 1narnae gitu __ ya \ves _ _jadi sekarang 

4677 ini ikut mamanya ya sudah. sudah besar..sudah bisa apa-

467& apa ya .. dulu masih kecil suruh sana ngramut anak 
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Nggak pemah 
bertengkar. 

I Jarang ketemu tapi 
akrab. 

Sampek sekarang 
masih sayang, sama 
sayangnya sama 

Mamanya L kalau 
kangen anaknya ya 
ke sini, tapi ya nggk 
nguKp. 

lkm Ibu :nuia: 1-:ecLL 

::;empet nggak open 
sam a n1an1ae gitu. 

1 Sekarang ini ikut 

~-·---·--·---- ---
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L .nggak. nggak mau .. gitu. Kamu nggak ikut mama ta, 

4 7ll nggak kangen .. nggak enak disini aja, melok emak ae 

4712 aku .gitu. masth kecil kan nggak tahu ya .. kalau sudah 

4713 besar kan bisa banding-bandingkan .. enak dimana-enak 

4714 dimana .. apa disini enak atau disana enak kan dulu nggak 

4715 tahu ... vaitu .. 

4716 P: jadi dulu ya sering kayak cerita-cerita gitu sama ibu? 

4717 N: ya .. ya cerita-cerita ... 

4718 P: cerita apa aja biasanya? 

4719 N: ya cerita .. tentang mamanya .. aku ikut emak ae .. ya 

4720 nggak apa-apa .. gitu .. aku ikut bapak ae ya, disini terus ae 

4721 ya nak ya .. 1ya .. sampck dewasa ya gitu .. cerita-ccrita 

4722 gitu_ 

4 723 i P: itu waktu umur berapa itu? 

4724 N: kira-kira ya SD kelas L keias 2 ... itu .. kira-kira .. SD 

4725 kelas 2 gitu .. cerita-cerita .. iya lin ikut emak aja, sampek 

4 726 L dewasa ikut emak nggak apa-apa ... kamu ikut emak 

4727 aja.yagitu .. 

4728 P: lo bu L itu kan ikut ibu sampek SMP .. SMP 

4729 kelas? 

4730 N: iya .. kelas .. 2 .. 

4731 P: kelas 2? 

4732 N: iya .. terus .. 

4733 P: kok setelah itu .. gimana ceritanya kok L kembali 

4734 dengan orangtuanya lagi? 

4735 N: ya itu .tentang apa ya ikut mamanya itu mulai kelas 

4736 2 barangkah_ behun kelas 3, karena .. apa ya .. L itu 

: 4737 sakit dulu itu~ diobatkan 1nan1ac ... ya itu~ kcsana-kesini 

4738 itu ya tcrus saya ya sudah kalau ikut mamanya (suara 

4739 i menjad1 lebih pelan) ... ya dia puiang kesana .. ya sudah 

4740 nak nggak apa-apa .saya biarin ikut lnatnany'a .. 
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Nggak kangen, cnak 
dislm aJa, melok 
emake ae, gitu masih 
kecil 

Cerita aku ikut emak 
ae 

Sampek L dc\vasa 
ik-ut emak a_ia 

L sakit dulu 
~ diobatkan n1an1ae, ya 
· dia pu!ang ke sana 

Ya dia pulang 
kesan;1 
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! 4741 i P: berarti karena L sakit itu terus .. orangtuanya yang 
i i 
I ' • i 4 7 42 1 mmta a tau L yang ke mamanya? 

147431 N: ya .. berubah L itu .. pendiriannya itu berubah, berubah 

14744 I iku~ mamanya, karena sakit itu ~ggak sembuh-

147451 sembuh .. terus berubah pikirannya itu berubah ... dia 

I 4746 l pingin ik--ut mamanya .. gitu .. I . - . -

' 47471 P: apa L pernah cerita kok..kenapa berubah pikirannya-

4748 ! itu? 

47491 N: ya saya ndak ... ndak tanya ... ya sudah .. karena sakit itu 

4750 I terus sembuh ... pingin ikut mamanya ya sudah ... ya ibu 

4751 i gak nvegah lagi_ emang kehendaknva ikut mamanva va 

47521 ;uda~ ... ~erus ~b~ .. ngo:-nong mau p~rgi ya sudah .. ~a~pek 
47531 besar itu ya wes gitu aja ... (suara menjadi pelan) ... 

4754 ! P: apa waktu itu L ngomong sama ibu .. saya mau tinggal 

47551 sama mama saya lagi .. atau gitu gimana? 

47561 N: vvaktu sakit? 

4757 ! P: 1ya .. 

47581 N: waktu sakit itu .. sakit sudah besar ini? 

4759 I P: iva. 

4760 I N: ~a maksude ibu wak1:u sudah besar ini kan saya sudah 
I 

4 761 I diobatkan kesana-kesini ... ya ke mama saya banyak-

4762 1 banyak supaya bisa sembuh, tapi belum sampek ke .. ke 

47631 orangtua .. biar bisa sembuhin penyakitnya L, terus L 

4764 I diajak mamanva itu .. aitu ... I . ~ b' 

4765 i P: jadi setelah ... karena sakit itu akhirnya L tinggai sama 
i 

4766 ! oranb•tuanya lagi? 
! 

4767 ! N: ya itu .. ya berubah itu .. 

4768 j P: setelah L tinggal sama oran)S-tuanya itu apa ya masih 

4769\ sering .. gimana hubungannya sama ibu? 
i 

4770 i N: ya sudah jauh .. sudah agakjauh . .la gimana ibu .. sudah 

4771 I dari kecil ngeramuti, sudah besar ikut mamanya .. dia ya 
' 
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L pendiriannya 
berubah ik-ut 
mamanya, karena 
sakit itu. 

Ibu nggak nyegah 
lagi, kehendaknya 
ikut mamanya ya 
sudah. 

Ya berubah itu. 

Sudah agak jauh 

Nggak pemah kesmi. 
' ' 
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i 4772 ! nggak pemah kesini, saya ya nggak pemah kes~~a ... 
i i 

14773 i P: apa masih sering telpon-telpon? 
i : 
! 4774 I N: nggak .. nggak telpon, va sudahJ·auh-iauhan. semuanya I I ~ ·~~ • - > -

I 4775 i jauh . .ibu yajauh, Lnya yajauh ... ya sudah. Saya nggak, 

147761 nggak mengharap saya .. kalau kesini ya sudah, kalau 

I 4777 l·nggak kesini ya sudah .. makanya itu nak kalau saya 
I I 

)47781 mikir-mikir terus kan saya sakit..kesini ya nggak apa-

1 4 779 ' apa, nggak kesini ya nggak apa-apa ... saya terpukul, saya. 
I 
14780 punya uang ya pergi .. gitu aja .. ke mbak emi ke Jakarta, 
i 
f4781 atau kemana .. gitu (suara menjadi pelan) 

I 4782 P: gimana hubungannya ibu dengan mama papanya L 
i 
I 4783 
I 

setelah kembali ke orangtuanya itu·7 

I 4784 N: ya itu .. ibu kan .. agak..agak dendam sih nak, wong 

14785 mulai kccil ikut ibu, besar ikut mamanya .. ya agak 

14786 dendam ibu ... gimana gitu .. ya saya nggak kesana-kesana, 

I:~:: 
[4789 
I . 

14790 

14791 

14792 

14793 

14794 

i 4795 

14796 
I 

! 4797 
I 

i 4798 

terus Lnya juga nggak kesini-kesini .. terus ya saya pergi

pergi cari hiburan, ya ke mbak emi ini, ke 

Jakarta .. berapa hari kesana terus pulang, berapa bulan 

lagi ke Jakarta lagi. gitu aja. 

P: ibu ndak pemah .. apa .. kayak nemui L di rnmahnya 

gitu atau minta kesini .. nggak? 

N: nggak .. saya nggak pemah kesana sudah .. sudah lama 

nggak kesana .. 

P: kenapa bu? 

N: ya nggak apa-apa, terns ibu kan masih 

sakit..(tertawa) .. kok ya terns iku mamanya, tapi kalau 

nggak ikut mamanya saya nggak bisa mbandani kuijllh, 
i ~..., 
j '+ t99 nggak punya ibu .. bapak sudah pensiun, ya .. 

I 4800 P: setelah, berarti sctelah L kembali ke orangtuanya itu 

i 4801 sudah semakin menjauh danjarang komunikasi gitu 

14802 ya? 
I 
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Nggak pernah ke 
sana. 
Sudah jauh-jauhan. 
semuanya jauh 

Ngg<:..l.;_ mengharap 
saya. 

Saya terpukul. 

Ibu agak dendam, 
mulai kecil iktu ibu. 

Saya nggak pernah 
kes&~a 

Kalau nggak ik-ut 
mamanya saya nggak 
bisa mbandani 
h.ruliah. 

Jauh ba11get 
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i 4803 i N: ya . .jauh, jauh banget..kadang-kadang bapak inget L, 
I i i 4804 i ayo nang L.. _ 

[4805 [ P: e .. kalau menurut ibu gimana hubungan ibu dengan L 
I I 
i 4806 i sekarang ini? 

148071 N: ibu sama L..ya akrab masih akrab, yamasih 

I 4808 I sayang .. akrab, ya emang cucu .. kan ikut ibu mulai kecil, 

148091 seperti anak ibu sendiri, jadi ya berat sama L 

14810 I itu .. bapakjuga .. berat sama L, kalau nggak ketemu 

I 4811 I L 1 minggu ngajak kesana, ke rumahnya .. kemarin 

148121 kesana . .iya .. 

4813 i P: berarti tetep .. tetep itu ya .. maksudnya tetep baik gitu 
i 

4814 i ya bu ya'l 

4815 N: iya .. tetep akrab nak .. 

4816 P: kalau dengan orangtuanya gitu ibujuga deket? 

4817 N: iya .. tetep sa yang, kasihan mamanya .. apalagi sekarang 

4818 sakit-sakitan .. tambah kasihan ibu sama mamanya,jadi L 

4819 ini ya ngerawat mamanya itu, kan sakit-sakiten ya .. apa-

4820 apa jadi ya L.. 

4821 P: berarti sudahjarang ketemu ya bu ya? 

4822 N: sapa? 

4823 P: ibu sama L sama orangtuanya? 

4824 N: iyajarang .. ya ka1au L kesini ketemu ibu, ya kalau L 

4825 nggak kesini ya ibu kesana, gitu .. kadang 2 minggu ibu 

4826 kesana, nang L..nengok L gitu .. kalau L nggak kesini, 

4827 bapak tanya .. mana L kok nggak kesini apa sakit 

4828 gitu .. khawatir ibu .. 

4829 P: kalau .. kalau menunrtnva ibn itu L itu orangnya 

4830 gimana ya mungkin sifatnya, kelebihan, kelemahannya 

4831 L..maksudnya L itu oran~o'Ilya seperti gimana? 

4832 N: L itu ya diem orangnya .. pandai, diem, 

4833 nggak. .nggak apa itu .. nggak nakal seperti anak-anak 
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I 

I Ibu masih sayang , 
I akrab, berat sama L. 

Tetep sayang 
mamanya apaiagi 
sekarang sabt
sakitan_ 

Kalau L kesini 
kctemu itu kaiau L 
nggak ke sini ya ibu 
kcsana_ 

L itu pandai, diem, 
nggak naka-c, nggak 
mbujuki orang tua. 
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[ 4834 nakal itu kan nggak, dia itu diem waktu kecil, 
i 
1 4835 pandai .. kalau belajar ya belajar, nggak mau mbujuki-

14836 mbujuki orangtua .. bohongi apa-apa gitu lo. nggak 

I 4837 pernah, kan bohongi .. kesana bilang, umpama dari 
i 
14838 sekolah pulang ya terus bilang . .ini nggak, dari sekolah 

i 4839 pulang ya pulang .. gitu, nggak pernah bohongi ibu nggak 

[4840 pernah, jadi mulai kecil L itu nggak pernah bohongi 

J 4841 orangtua, kalau pulang sekolah ya pulang .. kalau main ya 
I 
[ 4842 main, tapi ya nggak pernah main .. habis pulang sekolah 

i 4843 ya dirumah, kalau berangkat sekolah ya berangkat.gitu 
! 

1,
1 

4844 k na · .. 
i 
[ 4845 P: gitu mulai dari kecil seperti itu? 

[ 4846 N: iya .. ya diem, diem L itu, ya kalau sekolah itu 
! . 

( 484 7 agak.lumayan .. 
I 
i 4848 P: maksudnya? 
l 

I 4849 N: ya pinter..(tertawa) 

14850 P: sering .. di sekolah apa ranking gitu tabu? 

\4851 N: iya pernah ranking, dapat beasiswa itu ya pernah .. di 

I 4852 sekolah SD itu .. pernah 

/4853 P: apa ya L suka, maksudnya ya seneng gitu kalau 

14854 berprestasi gitujuga seneng? 
I 
I 4855 N: iya .. he'eh .. di rumah aja ya seneng, nggak pernah 

14856 main, nggak seneng main .. nggak sering main-main gitu 

I 4857 lo, seneng di rumah .. kumpul-kumpul keluarga gitu lo, 
i 
[ 4858 apalagi kalau sore kan ngelumpuk ya, omnya dari dines, 
I 

! 4859 bapak dari dines, bapak masih nyopir itu .. kalau prei ya 
' 
i 4860 diajak kesan~kesini .kan bawa mobiL.tamh depan sini, 

4861 diajak kemana-man itu diajak .. bapak itu sayang banget 

4862 sama L itu .. sampek sekarang .. 

4863 P: sampek sekarang walaupunjarang ketemu itu . .L 

4864 usdah sama orangtuanya gitu .. gimana? 
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Sekolah agak 
lumayan 

Ya pintcr 

Pernah ranklng, dapat 
beasiswa. 

Nggak pemah main, 
seneng dirumah 
kumpul-kumpul 
keluarga. 

Bapak sayang banget 
sama L sampek 
sekarang. 
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4865 i N: bapak? 

48661 P: iya .. 

48671 N: ya masih .. kanjarang ketemu .. ya ngajak kesana itu, 
i 

4868 1 ngajak ke rumahnya L..ayo nang L..L 

4869/ mrene apa nggak..nggak..wes .. lara paling .. ,terus L 

4870 [ di bel kok nggak kuliah .. nggak mak.. ujian .. terus bapak 

4871 I ayo mrana yok, nang L..ya wis ayok..sudah ketemu 

48721 Lya sudah .. pulang .. nggak lama disitu, di rumalmya 

4873 I L nggak sampek 1 hari, setengah hari .. pokoke 
i 

4874 I kepetuk L ya sudah pulang .. ketemu L sudah 
' 

4875 I minta pulang (tertawa) .. Pingin ketemu .. gitu, ngelihat 
i 

4876 kesehatannya gitu, ketemu L sudah minta pulang .. 

4877 ayo pulang .. 

4878 P: apa lagi bu sifat-sifatnya L dari kccil dulu yang ibu 

4879 tahu yang ibu inget sampek sekarang, orangnya itu 

4880 gimana? 

4881 N: sapa? L? 

4882 P: L. .. 

4883 N: ya itu L itu ya .. sifatnya nggak, nggak punya sifat apa-

4884 apa nak, ada mogokan ya nggak, ya itu pendiam itu, 

4885 pendiam .. belajar ya belajar nggetu itu, kalau mogok 

4886 minta apa terns nggak dibelikan itu nggak pemah ... iya 

4887 nggak pemah, pokoknya ya nurut gitu L itu sama bapak 

4888 itu .. dibilang gini-gini .. 

4889 P: walaupun kecil gitu ya sudah nurut gitu ya? 

4890 N: iya .. ya sudah nurut dari kecil, nggak pemah main, 

4891 nggak pernah kemana-mana, dari sekolah ada PR ya 

4892 langsung ngerjakan PR, habis kerja PR makan, makan 

4893 terus tidur, malamnya ya kadangjalan-jalan sama bapak 

4894 kadang ya nggak, sama omnya ya kadang guyon-guyon 

4895 gitu .. terus belajar gitu .. ya sudah gitu-gitu tok nak, tiap 
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.Jarang ketemu 

Pingin ketemu 
ngeiihat 
kesehatannya. 

Mogokan ya nggak, 
pendiam. 

nurut 

nurut dari kecil, 
nggak pernah main, 
dari sekolah langsung 
ngerjakan PR 

tlap hari gitu aja 
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---------------"" 

4896 hari gitu aja""nggak pemah kemana-mana". 

4897 P: kalau menurut ibu sekarang L gimana, apa maksudnya 

4898 berubah gitu sifatnya ... 

4900 N: L? 

A901 P: he'eh .. 

4902 N: ya sekarang nggak ya ... tetep aja .. ya tetap lah .. 

4903 P: maksudnya sifat-sifatnya yang ibu tahu dulu sekarang 

4904 apa ada yang berubah nggak? 

4905 N: nggak..nggak ada, dulu sampek sekrang sifat-sifatnya 

4906 nggak ada yang berubah .. tetap L itu .. tetap, kan ikut 

4907 ibu mulai kecil ya.jadi tetep aja .sifat-sifat itu ya 

4908 kecilnya duiu itu terus sekarang .. ya itu .. nggak berubah 

4909 apa-apa .. 

4910 · P: kayak sifat yang gimana aja bu, yang nggak berubah 

4911 itu'l 

4912 N: ya kayak..mulai kecil ikut ibu, mulai besar kok nggak 

4913 ikut saya terns berubah itu nggak..sayang sama ibu, sama 

4914 bapak..nggak, ya pancet gitu .. jadi nggak ada perubahan 

4915 gitu .. 

4916 P: apa ya tetep, kayak ibu bilang tadi .. diem, raj in, apa 

4917 gitu tetep? 

4918 N: iya . .iya raj in memang raj in L itu, ya pancet nak nggak 

4919 ada perubahan, ya mulai kecil sampek besar itu masih 

4920 sayang gitu lo .. kan ya memang ibu yang ngemong . .jadi 

4921 ya nggak ada perubahan apa-apa ... 

4922 P: kalau."kalau dari ibu itu ada nggak sifat-sifat yang 

4923 suka atau nggak suka dari L itu? 

4924 N: nggak ada .. nggak ada .. apa suka apa .apa suka 

4925 makanan,apa suka pakaian." 

4926 j P: bukan maksudnya sifat-sifatnya yang ibu nggak suka 

4927 atau yang tidak disukai ibu dari L" 
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Dulu sampek 
sekarang sifat
sifatnya nggak ada 
yang bembah" 

Sayang sama ibu, 
sama bapak, nggak 
ada pembahan" 
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i 4928 N: o .. itu, nggak .. nggak ada .. nggak ada .. , kalau ibu nggak 

j 4929 suka ya L nurut aja, ya memang ibu nggak suka 

! 4930 gitu .. 

14931 P: maksudnya bu? 

/4932 N: umpama L kesana-kesini, jangan kesana ya .. ya L 

i 4933 nurut aja .. jadi kalau ibu kemana-mana gitu 

14934 ya .. sendirian .. lin kamu di rumah ati-ati ya.:pintunya 

14935 ditutup, dikunci .. ya mak .. gitu, ya kan setiap .. hati-hati, 

i 4936 dia nunggu sendirian di rumah .. 
' 
I 4937 P: itu wak1:u kecil dulu? 

i 4938 N: ya sudah besar ini .. sudah SMP .. saya tinggal satu 
i 
i 4939 minggu ke waiisongo itu ... kan sendirian di rumah .. ya 

f 4940 saya bilang, lin kalau sekolah dikunci, terus kalau makan 
I 

i 4941 beli aja sayur, nasi, apa nasinya masak sendiri .. iya 

/4942 mak .. ya gitu nurut aja, jadi kaiau saya nyegahjangan 

14943 main-main kalau maknggak ada ... ya nggak main-main, 

i 4944 kalau tidur pintunya dik:unci .. belakang dikunci, atas itu 

14945 ditutup .. ya barangkali kamu tidur ada orang lewat dari 

[ 4946 atas .. kan kamu sendiri, ya itu L nurut itu ... sering 

/4947 ditinggal1 minggu-1 minggu gitu dulu sama ibu itu .. 

14948 P: ya waki:u SMP, sudah besar itu ya? 

i 4949 N: iya .. iya ... nggak pemah lupa gitu lo kalau dibilangi 
i 

14950 itu .. 
; 

! 4951 P: jadi sifat-sifat yang kayak gitu itu menurut ibu nggak 
I 

t4952 berubah? 
i 
I 4953 N: nggak sampek sekarang .. sering ditinggali sama ibu 
' 
I 4954 itu, ke sabang, ke waiisongo .. kan lama ya, kalau makan 

14955 lin .. nasi .. bcli nasi )'a .. Ya itu ... 
! 

I 4956 P: setelah L tinggal sama orangtuanya itu apa ada 

i 4957 yang berubah gitu bu? 

\ 4958 N: nggak ada, nggak ada yang berubah .. L tinggal sama 
! 
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Nggak ada yang 
berubah. 
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,--- .. --,- ------- -

i 4959 orangtuanya itu nggak ada yang berubah, yang berubah 

4960 ya itu .. tetep aja. 

4961 P: maksudnya nggak ada yang berubah itu gimana bu .. ya 

4962 L sama ibu, sama orangtuanya .. maksudnya nggak ada 

4963 yang berubah itu gimana? 

4964 N: ya tetep, kalau ibu nggak ketemu mamanya L ya 

4965 kesana, kalau mamanya L ada waktu ya kesini .. ya sama 

4966 dibonceng L. .gitu .. 

4967 P: tetep sering ketemu? 

4968 N: iya tetep sering, kalau bapak sempat itu ya minggu 

i 4969 kesana .. tiap minggu kesana, jadi ya nengok L, 

4970 mamanya itu .. sering kcsana itu. Kaiau nggak bisa 

4971 kcsini ya ibu yang kesana .. gitu, kan kasihan ya mamanya 

4972 itu nggak bisa pcrgi-pcrgi, kaiau minggu kan bapak 

4973 prci .. ya itu saya aJak kesana .. terus disana sebentar, bapak 

4974 sudah minta pulang .. sudah ketemu L sama mamanya 

4975 sudah minta pulang ... perlunya ya nengok L sam a 

4976 mamanya .. 

4977 P: kalau hubungannya L dengan orangtuanya setelah 

4978 L kembaii ke orangtuanya itu gimana bu .. hubungan 

4979 L sama orangtuanya yang ibu tahu? 

4980 N: L sama orangtuanya ya sayang nak, kan 

4981 orangtuanya, ya sayang banget sih sama papanya, 

4982 adiknya, rukun sama adiknya itu .. sayang .. 

4983 P: sama mama papanyajuga? 

4984 N: iya .. sama papanyajuga, tapi papanya yajarang 

4985 dirumah kan naLmalem-malem pulan~'11ya, katanva 

! 4986 pulang dari kantor ja1n berapa terus tidur sebentar~ kan 

4987 nggak sebcrapa ketemu, kalau mamanya itu .. ya jaga 

4988 mamanya .. maiem-malcm papanya itu puiang 

4989 P: tapi apa ya adaperubahan setclah L tinggal dengan 
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Sering ketemu. 

Sarna orang tua ya 
sa yang 
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4990 i orangtuanya, maksudnva .. e .. L jadi lebih ! ' ._ - .I -

i 

1 4991 1 deket dengan orangtuanya atau gimana? 

4992 N: ya deket nak, Lnya deket sama orangtuanya, ya 

4993 sayang sama orangtuanya, apalagi orangmanya kan 

4994 sakit..nunggui, ngeramuti orangtuanya, ya bersih-

4995 bersih .. kan mamanya sakit nggak bisa bersih-bersih ya 

4996 L itu semuanya, kesana-kesini itu ya L, 

4997 makanya pas L nggak ada itu, pas pengajian itu ya 

4998 mamanya disini 1 minggu, nggak ada L kasihan, 

4999 kangen-kangen L..L pulang ya itu, minta pulang 

5000 ! kesana .. 

! 5001 P: gimana dengan papanya'7 

5002 N papanya sendiri .. papanya pu!angnya ma!em-malem 

5003 nggak berani dirumah ... ya papanya ya ada nak, tapi 

5004 pulangnya kan malem-malem, kan kasihan nak 

5005 sendirian .. nggak dateng-dateng .. 

5006 P: walaupun jarang ketemu gitu L tetep 

5007 berhubungan baik dengan papanya itu? 

5008 N: iya baik..tapi ya nggak tahu ya .. kanjarang ketemu .. 

5009 P: o . .ibu nggak tahuya? Apa L ya nggak pemah 

5010 cerita? 

5011 N: nggak, nggak pemah .. ya namanya nggak kumpul ya 

5012 nggak tahu sih .. kalau sekedar sih baik, tapi ya nggak 

5013 tahu ... kan malem-malem papanya pulangnya, tapi apa-

5014 apa minta papanya, nggak pemah minta mamanya .. 

5015 P: maksudnya tadi ibu bilang apa-apa minta papanya itu 

5016 apa'1 

5017 

5018 sekolah .. kan papanya yang cari uang .buku-buku, bayar 

5019 kuliah itu ya minta papanya 

5020 P: itu dari dulu atau ya sudah tinggal dengan 

Deket sama orang 
tua. 

Papa puiang maiem. 

J arang ketemu 

Apa-apa minta papa 
nggak pernah mama. 
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502! orangtuanya nu·} 

5021 

5023 1111nHl papa~ kaiau bayar buku apa .. ya n1inta papa_ 

5024 ; mamanva nu nggak ngem bayar-bayar gitn, yang kerja 

5025 i kan papanya ... mamanya nganggur gitu ... Ya minta 

l 5026 ! papanya semua .. 

5027 P: kalau hubungan ibu sama bapak ibunya L sampek 

' 5028 sekarangjuga baik'1 

5029 N: yajuga baik nak .. iya .. kalau L nggak ada gitu ya 

5030 ma1nan:va disini, terus ibu ~./a seneng"_kan sakit-sakiten 

5031 1 jadi kumpul sama ibu .. kalau ada saya itu enak tak 

5032 masak-masakno, kan puh nggak bisa cari katringan 

5033 gitu. 

5034 P kalau dcngan papanyajuga baik? 

5035 N: ya baik,baik semua nak. 

5036 P: sama ad1knya L? 

5037 N: ya sama adiknya L, rina itu ... 

5038 P: ibu punya harapan nggak sama L, maksudnya ibu itu 

5039 ngarepn L itu apa? 

5040 N: ya punya harapan, moga-moga L dapat pacar 

5041 yang bagus (tertawa), dapat pekerjaan yang tetep gitu lo 

5042 nak, ya ibu mengharap mudah-mudahan L dapat 

5043 jodoh .. jodohnya itu kerjaannya tetap, gitu ya nak 

5044 ya .. walaupun apa .. ya harapannya ibu itu .. 

5045 P: apa lagi bu harapannya? 

5046 N: ya itu nggak mengharap apa-apa, mudah-mudahan 

5047 dape.~jodoh~ ya terus jodohnya pekerjaactnn:y·a tetap; jadi 

5048 i nanli nggak 1nikir-mikir buat bclanja, kalau tetap kan 

5049 : enak ::,:a nak ya .. gitu .. harapann;:a ibu gitu, doa ibu itu. 

5050 i Mudah-mudahan L dapat.Jodoh,jodohnya itu, suaminya 

5051 itu kerjanya tctap .. 
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~'lamanya nganggur 

Dcnpm haik 

Dapct jodoh, 
pekefiaan tctap. 
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5052 P· apa lag1 hu harapannya_ kui iahnva_ a tau ana':: 

5053 i">J: ya kuiiahnya rnoga-n1oga se!esa1 t~rus dapat 

5054 ke1jaan . (tertavva) 

5055 ! P: apa lagi yang ibu harapkan? 

i .5056 \ N: ya itu ... dapet suami yang kerjannya tetap kan enak, 

5057 terus kuliahnya sudah selesai terus dapet kerjaan 

5058 tetap ... itu kan enak ya ... (tertawa) .. 

5059 P: ya makasih ya bu atas tanya-tanyanya hari ini .. 

N: iya .. 

507\ 

5072 i P· selamat siang tante? 

5073 ' C s1ang 

5074 P· c .. saya mau tanya salna tante .. gimana sih dulu cara 

5075 rcngasuhan tantc dulu? 

5076 C: e ... pcngasuhan L dulu ya ... saat L remaja ya 

tinggal sama orangtuanya ini .. kan sebelumnya sama 

neneknya ya, ya waktu L remaJa ya diberikan 

perlindungan, rasa damai dan tenang pada L. Tante 

dan Om ngasih kebebasan kepada L .. ya pokoknya 

dalam hal bennain dengan teman-temannya, belajar, atau 

L itu 
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Remaja tlnggal sama 
onu, sebe!umn'r,.a 
sama nenek 
Diberikan 
perlindungan, rasa 
darnai, tenang, 
kebebasan 

5077 

5078 

5079 

5080 

5081 

5082 

5083 

kegiatan gereja yang lainrwa. Tante lihat. .. 
Orangnya aktif, tidak 

orangnya ak.iif, tidak betah berdiam diri di rumah gitu itu betah di rumah, 

5084 nggak bisa... dia itu sukanya jalan-jalan jadi ya jadi 
sukanya jalan-jalan. 

5085 

5086 

5087 

Percaya L 
tante ya ngasih kebebasan aja .... tante percaya kok L 

nggak berbuat yang aneh-aneh ... daripada dilarang-

larang .. kan kasihan .. 

5088 P: kasih kebebasannya itu girnana tante? 

5089 C: ya .. pokoknya nggak dilarang-laranglah .. percaya 

5090 sama L saja . kan ya sudah 

5091 besar ... aktif.. kegiatannya ban yak ... kasihan kalau 

5092 dilarang-larang nanti ya .... 

Nggak dilara.Dg
larang. 

A ... kti£: kegiatan 
banyak 
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5093 P L 1 n i kan 2 bersaudara Ya tante ya. . . 

5094 L: 1va ... L sa1na adikn,/a .. nna nu .. 

5095 P: e .. apa cara ngasub tante san1a L beda dengan cara 

! 5096 ngasuh tame .... sama .. e .. ad1knva :tu .... 

5097 C: ya .. pada dasamya sama ya ... cuman dulu 

5098 kecil. .. L itu sama .. e .. neneknya. Baru besar 

5099 itu ... Siv1P .. L tinggal sama kami disini. Sama ... tante 

5100 sama om ini .. ya juga sayang .. sama L sam adiknya juga, 

5101 sama sayangnya ... nggak dibedakan .. L sam a 

5102 ! adiknya .. sama saja, sama sayangnya. Cuman ... adiknya 

' 5103 ! L itu Tante lebih hati-hati ya .... nggak terlalu tante 

5104 ! beri kebebasan va , khususnya buat kegiatan-kegiatan 

'5i06' scdikit handeL. sulit dinasehati. kcras kcpalanyajuga. itu. 
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L & adtk 

Tante, ~ama om juga 
sa yang L. adiknya 
nggak dibedakan. 

Adiknya nggak 
terla!u diheri 
kebebasan. sedikit 
bandeL suiit 
dinasehati. keras 
kcpaJa 

Sebaga: orang rua 
5107 • tao: v··· s~baoa; or"'ngtua . tantc sama om ini ng-bnak · n_g<Jak menuntut ! 1 1 ~'a ...... ....., b 1 a1 . -'=" 

5108 menuntut banyak ... yang penting jadi anak yang 

5109 baik..sekolahnya bener, kerjanya bener. .. , kalau prestasi 

5110 atau apa gitu kan ... nggak apa-apa ya ... yang penting 

5111 itu ... 

5112 P: e .. berarti ya sama ya tante tentang mengasuhnya, 

5113 sama .. e .. hanya tante lebih ngasih kebebasan ke 

5114 L. .. daripada adiknya ... ya ... 

5115 C: ya . .iya, ya karena alasannya itu .. adiknya itu keras 

5116 kepalanya itu ... sulit dinasehati .. 

ban yak. 

Adiknya keras 
kepala. sulit 
dinasehati. 

5117 P: oya .. tante .. gimana awal ceritanya dulu .. L kok diasuh 

5118 sama neneknya itu ... ? 
Nenek. kakek sayang 

5119 C va .. tante tahu .. neneknya L itu .sam a kakeknva L 

5120 memang sa yang sama L ... ya .. mungkin cucu 

5121 pertama ya .jadi sayang sekali. Juga lagi waktu L 

i 5122 i masih kecii itu ... ya sekitar umur 3 tahunan ya .. itu sering 

o'i 17.1 ~ s<>kt·• Qak;•nn se~l-TI'' bol"'k bal1.k ru·mah sak;• v n •erU" _ _._ _ _. ! '"'"""'- t-..... 11.a ... , ._ L b · a - 1 1 ll ••• 1.a 1. ;:, 

' 

\1asih kcclL 3 tahur: 
sering sakit. 

L-~~-:._ 
Minta L diasuh 

~~----------~------------~~~~--~~~ 
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512-t nu .. nenek senna kah:ek:nva nu rninta sarna tante .. san1a mcrcka 

5125 on1 ... untuk drasuh !Yiereka ... Ya n1ungkin tante \vaktu 

5126 itu va .. beiun1 sian va .. n1un£kln ounva anak ... 3nak 
l •· ....... ! 

5 l 27 ; pertama, nggak ada pengaiaman ... ngerawat anak, jadi ya ; 

Bclum siap pt.myc. 
anak 

i Nggak bisa berbuat 
5128 i tante nggak bisa berbuat apa-apa ... kalau mereka sudah i apa-apa. 

5129 i minta ... tante. jwra tahu kalau mereka savang: sekali sama i 
~ ._, ___, .._. : 

5130 i L .. makanya minta diasuh mereka .. (suara lebih pel an 

5131 dan pandangan matanya ke arah lain). Ya itu ... terus L 

5132 diasuh mereka ... sampai .. umur.. berapa ya .. pokoknya 

kelas 2 S!v1P itu ... 13 atau 14 tahun gitu . 

5134 i P: e ... gimana sih perasaan tante waktu L 

5135 tinggai .. dcngan ncnck itu. 0 

5136 c· ya .. (mcnghcia nafas\ scbcnarnya tante juga ny·csei 

5137 ; va . sekarang tantc .. merasa .. apa 

513 8 ; va .. bersalah .. karena nggak mengasuh L kecil 
I • ._,..... ._. 

5139 du1u ... tapi tante .. juga nggak bisa berbuat apa-

5140 apa ... kalau orangtua yang minta ... ya berat wah.rtu 

5141 itu ... t.api tante tahu ka1au mereka .. sayan g .. sa yang sekali 

5142 

5143 

sama L... Waktu 

dewasa .. ya .... Tante 

itu .. tante ya belum begitu 

nggak memikirkan dampak-

5144 dampak ... kalau tante pisah sama L. Pokoknya Tante 

514 5 berikan begitu saj a L pada neneknya ..... . 

5146 P: menurut tante apa dampak-dampaknya . .itu? 

5147 C: ya .. jadi kurang deket ya .. dulu pisah gitu .. ketemunya 

5148 juga nggak ... nggak tiap hari ... tante juga nggak ... nggak 

5149 memikirkan bagaimana .. L disitu .. tinggal terpisah 

<::;1<::;(! 
-· 1 ~· ,_, senna orangtuanya .. baru ... setelah L bt'sar 

5151 im ... kadang d1a centa ... bagaimana pcriakuan neneknya 

5152 itu .. tapi tante tahu 1nungkin .. itu karena 

i 5153 sayangnya .. neneknya sama L ya ..... nggak tahu 

5154 dulu ... L nggak pernah bilang ... dia nyimpen itu 

Diasuh sampai umur 
13-14 tahun. 

Nyesel sekarang .. 
n1erasa bersaiah 
nggak Inengasuh L 

berat 

tante belum begitu 
dev-.rasa, nggak 
memikirkan dampak
dampak. 

Jadi kurang deket 
nggak ketemu tiap 
hari. 

Baru L bcsar. ccri ta 
periakuan neneknya. 

L nyimpen itu 
sendiri. 
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5155 send1n .... (suara ihu L 1nenJadl lehlh peian) 

.5156 P: c;va .. tDd! kan tante hdang .. \Vaktu .. L kecii kan 

S l 57 karena .sama .. sama neneknva iadi kurar12. akrab. -· -· '-' 

r S 158 baga1mana dengan sekarang tante .. hubungannya ... sama 

\ 5159 L? 

5160 C: ya .. kalau sekarang ini ya ... Tante de kat sekali dengan 

5161 L ya, ... sering curhat ke L, L sendiri .. ya .. ya sering juga 

5162 curhat sam a tante, cerita ka!au ada masalah .. 

5163 Ya ... rnenurut tante L itu enak. .. untuk ternan bicara, 

5164 bisa... rnernberi nasehat unttL~ Tante juga ya .. (tertawa), 
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Sekanmg dekat L, 
sering c.urhat 

L itu teman bicara. 

5165 tante sarna L ya .. sering pergi bareng. ya 
Scring pergi bareng 

paling ' 

5166 kernana ... jaian-jalan ... ke Gereja gitu ... , doa sarna-sarna, 

5167 ya .. banyaklaim: .. 

51 6x P: deket sckarang berarti ya . tan1c va" 

5169 C: iya ... sekarang scring cerita-cerita ... tantc juga ... lcbih 

5170 sering di rumah ya ... L..juga sering cerita 

5171 P: e ... oya tante ... ini masalah yang .. ahorsi itu ya 

5172 C: iya ... 

5173 P: e ... kapan tante .. kayak .. ngasih tahu L kalau .. du!u 

5174 pemah hendak diaborsi itu ... ? 

5175 C: (diam sejenak) .. ya ... wak.iu ... e ... L masih remaja itu 

5176 ya .... Ya ... waktu di tumpang itu ya kelas 2 SMP .... 

5177 P: e ... wakiu itu ... apa alasan tante sampek..e ... akhimya 

5178 memberitahu L bahwa dahulu pemah hendak diaborsi 

itu ... ? 5179 

5180 C: ya ... sebenarnya ya terpaksa ya, Tante terpaksa 

5181 me1nberi tahu L .... ya vv·aktu itu soalnya. untuk 

0:101 
Jl04., alasan kesembuhan sa kit kepala L ... kan L dulu 

kayak .. sakit kepala gitu .. lam<Lnggak nggak SGmbuh- ' 

5184 sembuh, sudah ke dokter bolak-balik nggak sembuh-

Sering di rumah, 
sering cerita. 

Waktu masih remaja, 
kelas 2 SMP. 

Terpaksa memberi 
tahu 

sakit kepala L 

5185 sembuh .... ya terus .. tan tee berniat bawa L. .. minta iv!inta didoakan 
suster 
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5186 .. ··J a itu. tcn1s h:e tun1.nan~ d!doakan 

51 ~7 sanEl suster. rrnnta .. iui-:a .iuka-luka 

51 ~g batln .. 1nungk1n sebab sakit. .. nggak sen1buh-setnbuhnya 

5 i 89 dari siru, terus suster mima .. L nuils semua 

5190 i luka batinnnva itu .... va mun2:kin va ... maksudnva agar L 
: •' ..1 "-" •' •' "-" 

i 5191 i tahu kepahitan hatinya itu dan .... L bisa berdoa untuk... 

5192 j kesembuhan .. apa ... luka hatinva itu .. ya terus 

5193 tante mengakukan ke L ... aborsi ... itu, kan ya 

5194 tennasuk Iuka batin ... ya buat anak dalam kandungan 

5! 95 itu .... tante dulu nggak tahu kaiau sampai seperti 

~-1inta L nuiis semua 
i 1uka batinnya 

~v1engaku ke L aborsi 
itu. 

i 5196 itu ... (wajahnya menunjukkan penyesa!an, mata melihat ' 

5197 kebawah). 

5198 P: o ... iya .. gimana .. dulu cara tantc .. ngasih . . tahun:ya 

5 i 99 ke L. .. yang waktu ngomong i! u7 

i 5200 : C: ya .. Taine ceritakan ... ka1au dulu. Tante 1nau 

5201 aborsi L .ya .. dulu itu mmum Jamu ya ... Jamu .. buat 

5202 gugurkan kandungan itu ... ya ... sekitar usia 2 apa 

5203 ... 3 .. bulan gitu ya .... Ya itu tante minumjamu ... kan dulu 

5204 malu ... sudah nikah . tapi kan .. apa ya ... kayak bel urn 

5205 reseps1 gitu .... orang sana ndak tahu ya ... apa pikimya 

5206 nikah gereja ... mungkin nggak sah gitu 

5207 ya ... Sebenamya .. ya be rat bilang ke L waktu 

5208 itu ... ya ... tapi tante tahu itu juga buat kebaikan 

5209 L ... supaya .. ya ... L bisa ngampum mamanya 

5210 ini ... didoakan ... 

5211 P: sebetulnya tante berat gitu ya? 

:5111 {=-: va berat .. kasih pengakuan seperti itu .ke anak .. ya 

5213 P-asti bcrat va ... berat.. tapi va saran dari suster seperti 
...-· . . 

5214 itu .. tante percaya .. itu buat kebaikan L aja. 

5215 P: e .waktu yang tante bilang itu kc L.gimana 

52i6 reaksi .. glmana L sctelah m_endenga hal itu dari tante 

' 

Minum jamu buat 
gugurkan kandungan. 

Malu sudah nikah 
tapi belum rcscpsi. 

Berat bilang L 

1 Berat kasih 
peng:aku.an 
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5217 sendinl 

C: Reaksn1va. .va . . apa ya .. \\/aktu itu L biasa ya .. U!a 

521 SJ _1uga nggak .. apa .. nggak .. nggak bilang apa-apa .. Ya 

5220 p1kiran saya waktu iru .. apa .. munkin .. L ini beium paham 

5221 soai itu ... ya 1114ngkin kaget..tapi sebentar aja 

i 5222 kaget. .. terus kan .. ya dia diminta ngampuni, doakan 

5223 ini ... tante pikir munkin ya nggak apa-apa L waktu itu 

5224 ya ... dan mungkin juga ... tante rasa dia lagi 

5225 kayak .. merasakan kasih tuhan yang besar disana ya . .jadi 

5226 dia nggak merasain \\ .. aktu itu ... dia .. apa ya ... proses gitu 

5227 ya, bembah iman ke katolik ... jadi kagetnya sebentar 

5228 a_1a.. trus ya nggak .. 

5229 P e .. apa setclah itu tantc pernah kayak .. bicarain hal 

5230 itu iagi? 

5231 C: ya nggak ya ... kasih pengakuan yang waktu itu .. sudah 

5232 berat sekali ... L juga nggak pernah cerita ... tapi tante ya 

5233 tetap ... apa ya ... merasa bersalah ya pastinya ... itu kan 

5234 ya dosa .... ya tante minta ampun ke tuhan 

5235 aja ... sudah .. sudah berbuat salah ... ya itu kasih tuhan 

5236 aja ... L..meski tante melakukan itu ... ya tetap hidup 

5237 ya .... (suara ibu L menjadi pelan dan kemudian 

5238 tersenyum meski matanya menunjukkan kesedihan, 

5239 penyesalan) .. 

5240 P: iya tante .... e ... tante ... bagaimana sih hubungan tante 

5241 dengan L..apa .. sebelum ... memberitahu bahwa dahulu 

5242 hendak diaborsi itu? 

5243 . 1-Iubungan Tante dengan L ya .. baik-baik saja ya .. 

5244 tapi kan tidak de kat. .. ya kan \vaktu k~cil itu L sama 

5245 neneknya ya. masih diasuh oleh neneknya itu .. , 

5246 Baru setelah pengakuan itu ... keias 2 SiviP ... yang di 

5247 tumpang itu ... waktu L merasakan pengalaman rohani 
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Reakslnya waktu itu 
L bia~a. 

Kagct tapi sebcntar. 

Kaget sebcntar terus 
no:n~t· 
''C,.'::"·"" 

Kas1h pengaku~m itu 
berat sekali. 

Tetap merasa 
bersalah. !v1inta 
ampun ke Tuhan. 

\Vaktu kccil baik iapi 
tidak dekat. 

Setdah pcngakuan 
itu. 2 SMP L tingga! 
sama kami. 
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5248 itu .. ya dia kernhai 1 sa rna saya lag1 i _ sava 

5249 asuh sendiri .. tinggal san1a karni .rnanirL papa, adikn:va 

525U itu .. 

525 I P: kan .. yang 2 SiY1P itu terus L tmggal dengan tante 

5252 lagi kan ya ... 

5253 C: iya ... 

5254 P: e .. terus gimana hubungan tante dengan L seteiah itu 

5255 tante ... gimana hubungan dengan L setelah pengakuan 

5256 

5257 

! 5258 

itu .. apa .. apa ada perubahan gitu tante? 

C: Hubungan saya dengan L setelah .. setelah tante 

memberitahu peristiwa itu ... ya ... tetep .baik ya .. tetep 

5259 baik..baik aja . Ya sebenamva kan L tinggal 

5260 dcngan say a ~ya . itu ya sudah kangen sekali mungkin 

5261 ! ya . kan sava va mamanva ... tapi ... tantc iihat .. rasanva 

5262 L itu in gin iebih de kat dengan tantc ... tctapi dia 

5263 kayak..apa ya . kayak masih .... masih kaku gitu, kayak 

5264 dia ingin memeluk saya, curhat ke saya tetapi dia 

5265 

5266 

5267 

tahan ... kelihatan kalau ingin .. tapi ya mungkin masih 

proses ya ... Dia masih malu-malu sama saya dan saya 

bisa rasakan itu dari sikapnya L yang tertutup dan di 

5268 tahan.... Dia kayak. .. nggak.. bisa mengekspresikan 

5269 keinginan hatinya. Tetapi, Tante maklumi saja mungkin 

5270 itu karena dia bel urn terbiasa dekat dengan tante ya ..... 

5271 P: L tertutup gitu sama tante? 

5272 C: iya .. diem ya ... mungkin masih asing gitu ... masih 

5273 butuh proses ya ... kan dulu .. ya .. biasa dengan 

5274 nenek .. meki kita .. e .. oranbrtuanya ... tapi 

kan .. ya ... ketemunya jarang .. mungkin agak kamu 

5276 masih ya.itu . kaku. 

5277 P: e .... apa menurute tante itu .. e .. L itu sampai sekarang 

5278 itu ... kayak masih terbayang .. masih inget dan 
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Seteiah tame 
membcritahu 
pcristivv·a itu ya tetep 
haik 

Rasanva L ingin 
lebih dek~n dengan 
tante, n1asih kaku. 

Masih proses, rnalu
malu, tertututp dan 
ditahan keinginan 
hatinya. 

Belum terbiasa dekat 
dengan tante. 

Diem, masih asing, 
butuh proses. 

Kaku. 
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5'279 n1en1pengaruh1 L dengan perkataan tante .pengah:uan 

5280 tante nu ·t 

52g} c:: ya tante .kalau rasa nggak \'(l __ L itu ndak L tiUuk dcnliurn 

5282 i dendam dengan saya, dia sangat savang sama 
dcngan saya. 

5283 i saya ... tetapi ya tetep ya ... Tante tetep T api tantc tetap n1as1h n1erasa 
i merasa bersalah. 

' 

5284 i bersalah dengan perbuatan Tante dulu. Sekarang ini ya ... ' 
: 1 ~-'fenjaga perasaan L, 

5285 Tante iebih ... lebih apa ya ... kayak menjaga perasaannya b.lau nyakiti segera 
tninta maCf!L 

5286 L gitu .... kalau Tante merasa sudah nyakiti L, Tante 

5287 segera minta maafke L .... 

5288 P: berarti menurut tante .. L. . nggak..nggak 

5289 i kebayang-bayang terus dengan pengakuan itu'~ 

5290 C: tantc rasa .. nggak ya .. nggak pcrnah cerita dia 

5291 1ebih banvak .cerita tcntang soJna ncncknya itu 

5292 atau .. tcntang dirinya .itu gimana dia ngcrasa cfcknya 

; 5293 !ttl ... 

5294 P: hagaimana L mengatakan efeknya itu tante? 

5295 C: ya ... kayak minder ... nggak PD, suiit .. apa ya ... kayak 

5296 sulit memulai bergaul dulu ... selalu takut ... memulai 

5297 itu ... 

5298 P: iya ... e .. kenapa .. kenapa ... dulu tante 

5299 bemiat..bemiat ... yang ... mengaborsi L 

5300 itu .. alasannya .. apa ada alasan tertentu? 

5301 

5302 

5303 

5304 

C: Ya .... Karena ... keadaan yang memaksa tante 

ya .. .jadi berbuat hal itu. E ... Om dan Tante kan ... ya ... 

sudah menikah secara resmi di ger~ja maupun di catatan 

sipiL .. menikah ... di .. kantor .. kantor..catatan sipil itu kan 

5305 \'" .. terus Tante itu langsung hamil juga .. nggak lama.va 

, Lebih banvak cerira 
dirinya. dia ngerasa 
efeknya. 

Minder, nggak PD, 
takut memulai 
bergauL 

Keadaan memaksa 
tante berbuat hal itu 

Sudah menikah di 
gereja., langsung 
hamil, belum resepsi. 

5306 ! kita. _ kan ya behnn Seinpat ~ya .. ka:yak 1nengadakan ; 

5307 

5308 

pcsta pemikahan .. resepsi. pest a nikahnya . di rumah 

itu. Juga ... sebenarnya karcna alasan tidak ada biaya dan 

5309 orangtua ya ... untuk mengadakan resepsi itu ya ... tante 

Tidak aria biaya dari 
orang tua. 
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5310 JUga ngg3h: tahan trrenden~ar . ada ornongan-ornongan \:fl_uak tahan 

53 j 1 ' ' ' . yang nuaK na;K dan tetangga ... rasan-rasan tetangga nu tetanggct. om dinas 

5312 kan __ apaiag1 \vaktu nu On1 juga d1nas ke 1uar pulau .. \·a beban sendirian 

5313 _1ad1 Tame tanggung beban ... maiu m1 sendman. 
r·v1emutuskan aborsi, 

5314 Akhimya ya .... Tante memutuskan aborsi ... mengaborsi j terpaksa, berpikir 
i nt-•nrlt-•1: 

53 I 5 . L itu ... ya dengan terpaksa. Tante ... juga berpikir pendek i 
r-' ---~----

' 5316 waktu itu ... 

5317 P: e ... yang ada di pikiran tante waktu itu 

5318 gimana .. bagaimana wakiu setelah tahu itu .. ? 

5319 C: Kalau .. waktu itu niat Tante itu berhasil ya ... tante 
Kalau herhasil nggak 
perlu malu dengan 
sekitar. 

5320 1 kan nggak per!u malu lagi dengan lingkungan sekitar i 

5321 f ya. ·.: Tan_1_ i tidak berhasil Tapi _va .itu .usaha aborsi itu tidak berhasii. . waktu : Tante rnaiu dan 

5322 itu .. tantc .. jadi 1an1c san gat 1nalu dan tcrbcbani ya .. 

5323 i Mcngandung anak ltll. L 1m sampa1 . sampat.. 

5324 akhimya tante .. meiahirkan L dan baru L di 

5325 usia 2 bulan Tante dan Om mengadakan reseps1 

5326 pernikahan .... itu. 

5327 P: e .. waktu itu .. usaha yang dilakukan tante .. untuk 

5328 melakukan aborsi itu apa .. apa saja .gimana usahanya 

5329 

5330 

5331 

5332 

5333 

5334 

itu .. ? 

C: ya ... apa ya .. tante itu coba ... coba .. untuk minum jamu 

penggugur kandungan itu ... sampai beberapa kali .. ya 

beberapa kali ya .... tapi ya tante lupa .... sudah berapa 

banyak usahanya itu .... tapi itu nggak berhasil. ... 

P: siapa s~ja .. e ... orang-orang selain tante ... yang ... yang 

mengetahui bahwa tante dulu hendak mengaborsi 

5 336 itu tcntang tantc 1nintnn jarnu ._Jainu penggugur 

533 7 kandungan .. apa itu? 

5338 C: ya \vaktu itu .. va ibu tante itu ya, dia ngelarang 

5339 tante mcnggugurkan ... kasihan katanya ... nggak apa-apa 

5340 ditanggung aja bersama ... ibu tante itu nggak ... nggak 

terbebani. 

Ban1 L 2 bulan 
mengadakan resepsi 
pernikahan. 

Minumjamu 
penggugur beberapa 
kali nggak berhasiL 

: ruu tante ngelarang, . . ' . 
nggaK setUJU CIDC:fS1 
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534\ s~tu_;u .ahorsr itu \'a .. nggak ho1eh . nu. 

5342 P· terus ... tante g;rnana nggak dlperbcjiehkan itu ... , 

53-L3 C: \'a .. tante \vaktu ltu .. nanggung sendjrian 

5344 ', ya .. papanya ke iuar pulau ... dinas ... tante 

5345 sendirian ... harus ... harus menanggung ma!u ... ya tante 

· 5346 tetap lakuin .. minum jamu itu .. tetep ... tapi va ... waktu 

5347 i itu .. nggak berhasil ya ... tante berpikir pende aja .. kurang 

5348 memikirkan akibatnya nanti 

5349 P: e ... waktu ... waktu ... tante .. buat keputusan ... yang 

5350 aborsi itu ... apakah meminta saran oranglain 

5351 . gitu ... kayak keluarga ... atau .. tante bilang ke siapa 

5352 ten tang keputusan ini atau . ya tante mutuskan 

5353 Sl:ndiri ... gittL. '? 

5354 C: va. tante ... huat kcpulUsan scndiri va ... mcmutu.ska n 
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Harus rnenanggung 
malu scndirian. 
Tetep minum jamu 

i Kur~ng mcmikirkan 
akihatny;, 

Ke~uru.san sendiri .. 
tante ~yang leDm 

.;:'"'~.;:~ -{ • 1 ~· · berhak atas ianin ini. 
_,j __ ·.] senun.L .. Kan tni .Ya ... Janrn saya .anaK saya send1n. --

! 5356 Jadi .waktu itu tante pikir. .. ya tante. yang lebih berhak 

5357 atas jan in ini ... tante memutuskan itu sendiri, nggak 

5358 meminta pertimbangan atau apa ... dari yang lain ... Juga 

5359 tante .. apa ... e kehilangan komunikasi juga ya dengan 

5360 suami saya ... papanya L. .. Dia kan di Iuar 

5361 pulau ... jaman dulu juga .. nggak..nggak ada te!pon 

5362 

5363 

gitu ... jadi ya nggak tahu .... om itu nggak tahu apa-apa 

soal niat dan apa yang tante lakuin ini... tapi dia tahu 

5364 kalau tante sedang mengandung ... 

5365 P: e ... apa sampai sekarang om juga .. nggak ... nggak tahu 

5366 tentang adanya percobaan aborsi itu .. yang tante lakuin 

5367 itu 0 

5368 i C: nggak .. ya itu biar. tante sa1na L .. e . ibu saya aja 

5369 yang tahu .. Iebih baik nggak mcmbicarakan hal 

53 70 itu .... yang penting ke depannya aja .. tante nggak pcrnah 

5371 cerita tentang aborsi itu ... L.ibu . .juga nggak 

Kehilangan 
komunikas! dengan 
papaL 

Om nggak tahu apa
apa, tapi tabu kalau 
mengandung 

1'\1ggak pernah cerita 
tentang aborsi itu. 
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53 72 centa biarkar: sa_; a 

5373 P: e ... gnnana s1h perasaan tante \Yaktu rneiakukan abors1 

5374 nu .. e .ada perasaan .. perasaan yang gnnana .eaktu .. tante 

5375 ' meiakukan ... aborsi itu ... hal itu . .'' 

5376 C: ya pasti ada ... kayak perasaan ... rasa takut, merasa 

5377 berdosa ... ya itu ada... tapi ... waktu itu tante berat 

5378 nanggung be ban ini sendiri ... tante ... ya nekat saja waktu 
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Ada perasaa takut, 
berdosa 

5379 itu ... mungkin tante kurang berpikir panjang ... berpikir Berpikir sederhana, 
mudah. 

5380 yang terlalu sederhana dan ... mudah .. ya ... tapi . .itu juga 

5381 karena nggak ada pilihan lain ya ... tante juga 

' 5382 ! bingung ... tapi tante tetap nekat aja .. ya mungkin waktu 

5383 itu masih muda .. nggak dewasa ... berpikir yang mudah 

5384 saJa. . nggak. kurang ' . ronan1. .. 1m an tantc nggak 

5385 kuat. .. tante tahu. .. kalau .. ya itu dosa .. tapi. . . tctap 

5386 melakukan ... tctap mencoba hal terscbut. .. 

5387 P: bagaimana .. e. kayak ... perasaan tante sekarang 

5388 terhadap L ... dengan ... apa ya ... melihat 

5389 kenyataan .. kan dulu tante hendak mengaborsi ... ? 

5390 C: ya tante itu ... masih merasa bersalah sama 

5391 L. .. sampai sekarangpun 

masih 

perasaaan bersaiah nu 

5392 masih ... ya ada ya ... , 

sudah 

tante 

5393 sendiri .. ya ... e .. sebenamya ... Juga senng 

5394 bilang ... ke L ... kalau tante menyesal. .. menyesal 

5395 tante karena dulu tante itu ... pemah mencoba ... kayak 

5396 usaha untuk aborsi itu... (wajahnya menunjukkan 

5397 penyesalan dan sedih) .. Tapi ... tante.juga lihat ya ... 

5398 L .. sepertinya .. kaYaknva JUga . .sudah sudah .. e .apa .. 

5399 mc1naafkan tantc ya. jadi tanh: ... sekarang ... nggak 

5400 tcrlalu merasa bcrsalah scperti .. e kayak..dulu iagi 

5401 gitu ... tapi perasaan bersaiah ... it u pastJ 

5402 ada ... ya karen a .. e . mungkjn orangtua ini 

ya ... mas1h 

ya ... nggak i 
! 

1'Iggak ada pilihan 
lain_ bingung_ nekat. 

!\g_gak dev,•asa 

Kurang rohani 

Merasa bersalah 
sama L sampai 
sekarang 

Sering bilang L kalau 
menyesal. 

L sepertin:ya sudah 
n1emaaikan 
Nggak merasa 
bersalah seperti dulu. 

n1engasuh L sendiri. 

____ i __ •_L_ ------' 



5403 hls<l mempenahankan L ... tetap .. e .. 1nengasuh. 

5404 n1engasun L nu .. \-'a .. senclin .. nu .. 

5405 P: e .. tadi tante kan bllang .. kalau .tante 1nehhat 

! 5406 f L..sudah memaatkan nu ya .. yang tadi tame biiang .. ? 

5407 C: ya ... hubungan L sam a tante kan ... sudah de kat ya 

5408 sekarang .... tante sayang sama L. .. tante pikir..L 

5409 pasti juga seperti itu ... saya ... juga tahu ... L sering 

5410 mendoakan saya .... ya .. dia .. e .. pemah .. e .. bilag ke 

f 5411 tante ... kalau selalu mendoakan ... ya mungkin dari 

' 5412 situ ... tante merasa .ya .e .. L..L sudah e .. maafin ya .. ya 

5413 i itu .. 

54 i 4 i P: iya tante .bcrarti dari situ tante ngcrasa L..c .. maaaafi.n 

5415 ~~ tante itu ya. '! 

! 5416 ' C va ... dari didnakan ... kan pclan-pcian ya ... pel an-

pelan .. proses ... itu .... semua marah, kejengkelan L 

5418 dengan ... semua .. yang terjadi di masa lalu ... pel an-

5419 pelan .. bertahap itu ya .. e ... tante juga ... pasti ya ... selalu 

5420 mendoakan L. .. 

5421 P: iya tante didoakan terns saja .... tetep percaya 

5422 aja ... yang terbaik buat L pastinya ya tante ... 

5423 C: iya ... pastinya doa itu ... ya doa ... (tersenyum kecil) 

5424 P: oya tante ... e .. tante ... menurnt tante L itu orangnya 

5425 bagaimana ... ya menurut tante .. ? 

5426 C: ya .. Sifat yang dominan ... sama L itu ya .. pendiam itu 

5427 ya ... pendiam ... , tapi kalau sudah ngerasa cukup 

5428 dekat .misalnya dengan seseorang itu .. dia .. dia ya barn 

5429 bisa . ke!ihatan '\.ra .. ada_ juga sifat hutnoris; penang~ 

5430 ban yak 01nong, terbuka dahnn hal pribadi .... ya 1nungkin 
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L sering tnendoakan 
:' tantc. 

Tante merasa L 
sudah maafia 

1 Pdan-pdan, proses 
scmua marah_ 
kejeng.kelan ! " 

Tante doakan terus. 

Sitat yang dominan 
pendiam, kalau sudah 
cukup dekat, 
kelihatan sifat 
humoris, periang. 
banyak among, 
terhuka 

i 5431 terbuka . hal pribadi itu .. ya sa1na orang-orang, .. \'a Terbuka hal pribadi 

5432 sahabat terdekat ... atau orangtuanya ini ya.. Dia itu .. apa 

5433 ya .. orangnya itu juga bisa .. dibilang agak cuek .. tapi 

sarna sahabat dckaL 
orangtanya agak 
cuek, sering gak 
percaya diri, minder 
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5434 _Juga senng 2ak pcrcava d!rL rninder kalau. hergaul .va bcr~auL butuh waktu 

5435 . ' . . . ' . . . 
aengan anaK-anaK n1uaa ia1nnva nu .. va .. JaUl C.!a nutun 

5436 \Vaktu untuk .. e .. kayak .. b1sa dekat gitu .. akrab dengan 

543 7 teman-temannva. Dia itu .. Juga aknf ya .. L 

5438 nu nggak be.tah kalau tinggai di run1ah lan1a-

5439 lama ... nggak betah ya... pokooknya dalam sehari 

5440 itu ... dia harus ada waktu untuk keluar rumah!jalan-

5441 jalan .... ke rumah temen atau apa ... (tertawa) ... 

5442 P: berarti yang dominan itu pendimanya itu tante ya .. ? 

5443 C: ya .. dia itu ya .. bisa dibiiang pendiam ya ... tapi dari 

· unruk deka:: 

Aktif. nggak hetah 
; lama dirumah 

Pendiam, n1indcr 
memu!ai ben2:au! 

5444 i seperti curhat-curhatnya itu ... dia juga .. apa ya ... Ininder sama orang, nggak 

5445 : kalau mau mcmuiai bcrgaul sama orang itu .. nggak 

5446 PD ... 1ninder duluc.n itu .. )'a itu scbcnarnya juga jadi 

5447 masaiah bual dia ... apaiagi ya .pcmikir .Lnva llu 

5448 : pemikir. 

5449 P: va tante sudah cerita banvak .. e .kalau menurut -' . - - -· 

5450 tante .. dari tant elihat dan tahu .. e .. apa sih kelebihan dan 

5451 kelemahan L..menurut tante itu? 

5452 C: Kelemahannya L itu ya ... apa ya .. boros ya .. agak 

5453 boros ... kurang bisa nynnpen uang g1tu ... punya 

5454 pendirian yang kuat. .. ya bahkan kalau tante lihat...juga .. 

5455 cenderung.. keras ya .. agak keras kepala ... kalau 

5456 mneyangkut ... laki-laki yang dia sukai .. kalau sudah suka 

5457 itu ... dibilangi apa ya .. nggak bisa .. ya tetep seneng ... ya 

5458 mungkin .. ya masih muda ya ... L itu ya ... agak sulit 

5459 bergaul. .. itu ya kalau bam kenal. .. butuh orang .. e .. kayak 

5.460 Inemulai duluan gitu .. ya biar dia .. bisa 

5461 : bergaul..berternan Uengan anak itu .. dengan ! 

tcmannya.jadi lebih mudah .. ya itu 

i 5463 ; P: e ... apa ada yang lain gnu tante tcntang L'l 

5464 C: apa ya ... sebenarnya anaknya itu nggak pilih-pilih 

PD pemikir. 

Kdcmahannya boros, 
keras kepa!a 
meD)langkut lak.i 
yang disukai. 

Sulit bergaul, butuh 
orang n1en1ulai dulu. 

f'<ggak pilih-pilih 
ternan 
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5465 ya. nggak pi!ih-pilih teman nggak menutup diajuga 

5466 pergaulan dengan siapa pun ... dia .. !rtau benernan __ ,Ja 

546 7 san1a s1apa sa_1a ya. ___ Kalau. __ kay·ak kelebihannya itu 

5468 ya ... dia bisa membagi waktu amara kul!aimya dia JUga 

5469 n1_~n1bantu tante ya n1engerjakan .. e .. pekezjaan ru111ah itu 

5470 i ya .. , juga dia aktif.di gereja .. kom:mitas rohani 

5471 itu ... pelayanan di gereja im .... Sebenamya JUga nggak 

5472 dendaman ya ... kecuali dengan papanya itu ya ... dia agak 

5473 marah .. tapi proses ... pelan-pelan .. L sekarang sudah 

5474 lebih bisa .e .. mengampu..1i ya .. mengampuni ayahnya 

5475 JUga ... 

54 76 P apa L bilang ke tante alasan L 

5477 1narah .. ka)·ak .. apa .bcnci sama papa .yang sepcrti tach 

54 78 tantc bliang itu" 

5479 C: va mungkin va .itu .. va dari masa lalu va ... L masih 
~ ...... .) ~ . 

5480 sering ... melihat yang lalu itu ... ya mungkin lukanya 

5481 itu .. ya .. e .. sudah bertahun-tahun ... papanya 

5482 itu .. seharusnya ... ya L pikir. .. hams bisa 

5483 mempertahankan L itu ... nggak 

5484 diberikan .. neneknya ... ya itu anaknya ... Ya meski tante 

5485 juga nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu ... ya 

5486 memberikan L ke neneknya 

5487 juga ... tapi ... ya .. mungkin ada rasa kecewa sama tante 

5488 juga ya .. pasti masih ada kecewanya ... tapi yang paling 

5489 besar rasa marahnya itu ... ya sama ayahnya .. papanya itu 

5490 ya ... 

5491 P: kan. L tingga1 dengan neneknya .. dulu .sekarang 

5492 sama tantc .. o1n lagi .. gimana .. ktxlckatan sa1na nenek 

5493 sekarang? 

5494 C: Ya baik .. ya L kan ya pernah dekat ya ... satu 

5495 rurnah ... dari kecil itu ... ya baik .. sekarang ya 
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Bisa membagi \vaktu 

A .. "ktif di kon1unitas 
rohani 
Nggak dendaman 

i kecuaii dengan papa 
tapi sekarang sudah 
iebih bisa 
mengainpum. 

Dar~ masa ia!u, sering 
' mehhat yang laiu 

Luka bertahun-tahun 
L pikir seharusnya 
papa hi sa 
mempertahankan L 

Ada rasa kecewa 
sama tante, tapi rasa 
marah paling besar 
sama papa. 

Sekarang ya ba1k, 
nenek juga sayang 
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5496 ha:k. nenekn\_ .. -a _1.-U_Qa Sa\_'a'''•1:.o '--.-al11a u'ila0 . !1<ed.·l !-"U'1ol···-, _ ::::- -~ , ,-,;,_ ll I ~-r>.lt 

54Y7 dia n1erasa .. e ... Inasa kecll sa rna nenekn'v'a .. yang nggak 

5498 boleh keiuar .dia1n di rurnab .. sering dnnarah! nu ... tapi 

5499 ya dia tetep batk ya .. ya .. gimana .. kan neneknva \ang . 

5500 j ngasuh ya ... 

5501 P: kalau kedekatan L sama tante sama om ini .. va .. sama 

5502 ' keiuarga lain .. sama adiknyajuga .. gimana kedekaiannnya 

5503 sekarang? 

I 5504 C: ya sekarang kan .. ya tinggal satu rumah ya ... tiap hari 

5505 ketemu juga .e sama mama .. papanya ini ya .. adiknya .. ya j 
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d:a 

:\'1esk1 masa kecil 
sama nenek nggak 

dirurnah_ sering 
1" l. 

U!!Wl! ~l!li 

5506 kalau adiknva sekarang kerja itu __ dia tinggal asrama r Adik tinggai asrama, 

5507 itu .. tapi kaiau puiang itu .. va kan .. c masih bisa kctemu 

5508 \'·a .itu dekct. .. dia sering bantu-bantu adiknya itu scnng 

5509 ccrita-cerita Juga .masaiah apa ... va itu 

5510 P: ya .. kalau kedekatan srna tante .. om .itu .. apa tnungkln 

5511 

5512 

sering ngapain .. bersama gitu'7 

C: ya kalau ... sekarang ini ya ... L cukup de kat 

masih keten1u 

Sering bantu cerita
centa. 

Sekarang cukup 
dekat dengan ayah, 
iebih bisa memaatkan 

5513 dengan avahnva 
¥' ..! 

ya ... 1ebih de kat daripada ayahnya 

5514 sebelumnya ... karena dia sudah .. L bilang sudah !ehih [ 

5515 bisa memaatl.an papanya ya ... kalau ada kebencian itu 

5516 

5517 

5518 

besar..tapi kan proses . .itu .. pe1an-pe!an dia 

berubah ... sekarang itu kadang dia JUga curhat 

ya .. curhat..kadang dengan papanya itu .. sudah terbuka, 

5519 mau cerita .. ya kaya masa1ah ku1iah ... atau apa .. itu 

5520 bertahap ya .. 

5521 P: ya itu sama ayahnya .. papanya .. ya .. kalau dengan tante 

5 512 gi1nana. _ ·: 

Proses, pelan-pelan, 
berubahn_ 

Kadang curhat 
dengan papa, terbuka, 
mau cerita. 

Dekat, terbuka sama 
5523 C: tantc itu ya .. ya dekat ya .. sa1na L ya dekat. . \''a L 

5524 terbuka __ L itu ~ya .. c .. ya bisa dibilang terbuka ya sa1na 

5525 tantc ... kaiau dia naksir sapa .. cowok sapa .. itu dia cerita 
Sering cerita, sering 

5526 juga ... kadang di rumah ya ... saya curhatnya .. sering pergi bersama 
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5527 centa-centan\'a va satna L itu Ya .. va t.:eten1unva ,.a .dl 

55225 run1ah itu .. \'a e-erita-cerita itu. aengan saya ... L sarna 

5529 tante itu :ya .. sering .. sering .. pergi bersan1a ya .. y2. paling 

5530 ke .. gere_Ja..kalau .. kaiau ada peiavanan . va sama-

5531 san1a .. perg1nya itu .. sama ... kadang Juga jalan-

5532 ; jalan ... nggak sermg JUI!a ya .. e .. jalan-jalan 

5533 ya .. pernah ya .. ya itu .. 

5534 P: e .. apa ada aktifitas .. apa .. kayak hal yang dilakuin 

5535 sama-sama .. tante, om, La tau adiknya itu ... hal yang 
.:.c~.r i l • rl _, _1_}o ': oersama-sa1r1a itu :' 

5537 C: Ya L.tante sama om. kadangjuga adiknva 

tapi 

5538 itu .. ya scring ya ... scring doa sama-sama .. atau c .. pcrg1 

5539 sarna .. :r-·a jalan-jah::.n .. atau ya ... kc gcrcja aja .. ya sa1na-

5540 sama kalau minggu itu. ya apa ya. va nonton tv. makan 

bersatt.~_a .. ya itu ya .. ang scnng sa1na-sarna 

5542 )"'a ... (tena,va) .. 

5543 P: tadi tante bilang L sering curhat gitu ya .. sama 

5544 tante itu .. e .. curhat apa biasanya tante .. sama tante L 

5545 itu'? 

5546 C: ya .. apa ya .. ya kaiau .. dia naksir-naksir..ada cowok 

5547 yang disukai . .itu ya cerita ya .. ma aku suka ini, gini-gini 

5548 itu ya .. cerita dianya .. (tertawa) ... seringjuga 

5549 cerita.e ... kayak masalah pergaulan dengan ternan-

5550 temannya ... yang dia ngerasa nggak bisa menyatu 

5551 dengan .. ya teman-temannya itu ... ya minder, nggak 

5552 PDnya itu ... :ya itu ... ya sering cerita-cerita itu .ya senng 

5553 \'a ct>rita scuna tante ini ·va itu 

5554 P: e. bcrarti sering <..:crita-cerita .. ya kayak 1nasalah \.,:0\vok 

~5SS apa .itu ya. senna tante .. itu. 0 

5556 C: ya k.alau sama tante kan ... ya dia lebih tcrbuka 

5557 ya ... kan setiap hari juga ketem.u dirun:ah .. ya dia 
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Sering doa sama
sama_ jalan-jaian ke 
gereja_ nonton TV. 
n1akan bersama. 

Cerita kalau naksir 
CO\vok, n1asalah 
pergaulan. 

f Sarna tante 1ebih 
terbuka 



555X percaya ya kaiau centa tante .. kan va !11arnanYa va 
. . . . . 
Kaaang c-enta-centa Juga sa rna ternennYa ... nu. 

5560 P: cerita sarna. ten1ennya .. e .. apa tante tabu ... kavak 

556 J gimana kedekaran L e .. sama temen-temennva 
1 

5562 i ltu .. :yang tante tahu apa .. e .. n1issall.. pemah cerita 

i 5563 tante gitu .. '1 

5564 L: ya ... Kaiau sam a tern en ... ya L ada ya 

5565 1 temen .sahabat. .. SMA atau ya .. paling teman-teman 

5566 kampus itu ... L ya de kat ya ... kalau teman di komunitas 

5567 rohani . ya kan .. dia .. ikut itu .. apa .. komunitas doa .. gitu 

i 5568 i va ada .. tapi dia sering ngerasa nggak menyatu itu 

5569 ya ... sama teman-temannya itu ... ngerasa dia 

5570 dic1n .. h~lncn-tcrncnnya .. dia 1nikir nggak bisa 

5571 bereaui temcnan sama mercka rrilu. mindcr 

5572 dulu ... lakut 1nemulal duJu .ya Jtu scnng ccrita L 

5573 sama tante ini ya itu. ya .. L bilang kalau temennya 

5574 nggak banyak ya ... dekatnya itu dengan beberapa saja 

5575 temannya yang satu kelas dengan dia di kampus 

5576 itu ... tapi saya juga nggaak tahu lagi ya kalau lainnya 

5577 ya ... tapi yang akrab ... ya itu ya .... tapi san1a ten1an-

5578 temannya yang lain ya baik .. tetep temenan ya .. temen 

5579 baik itu ... ya biasa. Tante ini ya .. beium .. beium pernah 

5580 den gar ya ... kalau dia masalah sama temannya .. masalah 

5581 yang kres .. atau apa ... mungkin cerita ke temannnya 

5582 ya ... tante juga nggak tahu kalau itu ya ... (tertawa) ... 

5583 P:o ya ... tante apa sih harapan tante buat L itu ... ya 

~~84 tentang sega1ae. harapane tante :::,-arna L itu apa .. ? 

5585 ;.._"': ya kalau .. orangtua ya berharap tebaik ya buat anak-

1 5586 anaknya ini ... ...,..a kuliahnya berhasil YR ... c~pat lulus 

5587 ,punya apa ya.. pek.erjaan yang terbaik .. dapel ket:ia 

5588 yang dia suKal. :r~ang pentlng tetap de kat ya ... satn.a 
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Kadang cerita sama 
terne11nva 

Paling dekat teman 
karnpus. 

Seirng ngerasa nggak 
rnenyatu sama 
tcmcnn\ca. n.~crasa 
diem .. nggak bisa 
bergaut nr:nder, 
takut memuiai duiu 

Ten1ennya nggak 
banyak, beberapa 
saja yang dekat. 

Sama yang iain tetep 
tcmenan. 

anak. 



LAMPI RAN 

i-'i589[ baik ... (tertawa) ... ya ... tahu apa yang .. e . .jadi panggilan [ 

I 5590 I hidupnya itu ... pelayananya di Gereja itu ya ... , 

5591 J membantu orang miskin, orang sakit ya ... nggak 

5592 melupakan ... orang .. orang disekitar 

5593 yang ... membutuhkan ... ya .. butuh bantuannnya ... 

5594 P: oya tante didoakau aja ya .. . 

5595 C: iya pasti .. L saya doakan .. . 

5596 P: oya makasih ya tante ... tanya-tanyanya sekian 

5597 dulu ... terima kasih tante mau cerita banyak .. . 

5598 C: iya sama-sama nak ... terima kasihjuga .. . 
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SURAT PERSETUJUAN INFORMAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :L 

Alamat : Jln.Pondok Maritirn Lama 23 A Surabaya 

Adalah benar informan bagi Debby Puspawati (7103002011), mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang sedang melakukan 

penelitian dalam rangka skripsi dengan judul Harga Diri Individu Dewasa Awal 

Yang Mengetahui Pemah Mengalami Percobaan Diaborsi Oleh Orangtua. 

Wawancara dilakukan sebanyak 3 kali dengan keterangan sebagai berikut: 

Wawancara I :19 April2006 jam 19.35-20.45 

Wawancara II :25 April2006jam 16.00-17.15 

Wawancara III :28 Apri12006jam 11.00-12.15 

Saya juga telah membaca hasil wawancara tersebut dan menyatakan kesediaan 

sayajika hasil itu digunakan dalam skripsi. 

Surabaya, 8 Mei 2006 
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SUR<\ T PERSETUJUAN RESPOND EN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Debby Puspawati 

NRP : 7103002011 

Jurusan : Psikologi 

Universitas : Widya Mandala Surabaya 

akan melakukan penelitian mengenai Harga Diri Individu Dewasa Awal Yang 

Mengetahui Pemah Mengalami Percobaan Diaborsi Oleh Orangtua. Saya akan menjaga 

kerahasiaan identitas diri responden dan saya akan mengkonfirmasikan kembali hasil 

penelitian yang berkaitan dengan diri responden. 

Sehubungan dengan hal itu, maka: 

Nama :L 

Alamat : Jln.Pondok Maritim Lama 23 A Surabaya 

Bersedia menjadi informan saya secara sukarela dan bersedia jika seluruh proses 

wawancara dalam penelitian ini direkam dalam kaset. 

Peneliti, 

~ 
DebbyP 

Mengetahui 

Do sen Pembimbing Utama, 

Dra. Psi. Lily Hendratno 

PER PUS 
UDivcrsitas K, • 

s t 

Responden, 

~r 
L 

.. ···~·.A.N. 
.aadala 

'· 




