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LAMPIRAN 
 
 
Lapiran 1: 

Wawancara dengan Subjek 1 (S1) 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Senin, 20 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Rn 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat    : Sendangbiru dan Turen (Kost) 
5. Umur    : 18 tahun 
6. Pendidikan/Kelas  : SMA/3  
7. Lama ditinggal ibu  : 15 tahun 
8. Jumlah saudara kandung : 1 
9. Tinggal dengan  : Bapak dan Nenek 

 
B. Latar Belakang 

Peneliti bertemu dengan subjek di rumahnya. Peneliti dan subjek sudah saling 
mengenal, karena peneliti adalah pendeta GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. 
Peneliti tidak kesulitan bertemu dengan subjek, karena waktu itu ia sedang libur sekolah. 
Keinginan peneliti  bertemu dengan subjek, sudah diketahui subjek jauh sebelum  penulis 
datang ke Sendangbiru. Waktu itu peneliti berkomunikasi melalui media pertemanan 
Facebook dan menyampaikan bahwa peneliti ingin mewawancarainya terkait dengan 
keberadaannya sebagai anak seorang TKW. Ketika bertemu subjek, peneliti 
menyampaikan kembali  keinginan bertemu dengan subjek adalah untuk wawancara, 
terkait dengan tugas perkuliahan. 

Rumah subjek berukuran 8 x 20 m, bertembok, bergenting merah menyala, dan 
berlantai keramik. Rumah yang mempunyai tiga kamar tersebut dilengkapi dengan 
berbagai perabot rumah tangga, seperti TV 21 inci, parabola, meja kursi tamu, kulkas, 
meja makan dan berbagai peralatan dapur tertata rapi di ruang dapur. Menurut penuturan 
ayah subjek, rumah tersebut sebagian besar merupakan hasil kerja ibu subjek di luar 
negeri. Sementara ada sebuah sepeda motor milik subjek terpakir di depan rumah. Sepeda 
motor tersebut nampak tidak standart lagi, tetapi sudah ada modifikasi. Ada beberapa 
spare part yang sudah diganti. Spare part yang diganti adalah roda, velg, dan sadel. Roda 
dan velg  menjadi lebih kecil, dan sadel menjadi lebih tipis. Menurut subjek, biaya 
yang diperlukan untuk modifikasi sepeda tersebut adalah sebesar satu juta rupiah. 
Uang tersebut diperoleh dari uang kiriman ibunya, yang ditabung sedikit demi 
sedikit.  

Kegiatan keseharian subjek adalah sekolah. Jarak dari rumah subjek kurang lebih 
43 km. Subjek adalah siswa dari sebuah SMA Negeri di Turen, Malang. Untuk itu subjek 
kost. Selain sekolah, subjek juga hobi untuk bermain futsal, yang dilakukannya seminggu 
sekali, yaitu setiap hari senin. Ketika Arema FC bertanding, subjek juga pergi nonton di 
stadion Kanjuruhan. Hari sabtu sepulang sekolah subjek pulang ke Sendangbiru dan 
kembali ke kost lagi hari minggu sore. Subjek termasuk anak yang kerasan di rumah. 
Meskipun hari minggu libur ia jarang keluar rumah. Ia juga masih bersedia membantu 
bapaknya mencari rumput untuk makan kedua ekor sapinya. 

Ayah subjek (Ars.) bekerja sebagai petani. Ada beberapa lahan tanah yang 
dimiliki, berupa ladang. Selain itu Ars juga mempunyai lahan tetelan (hutan milik 
Perhutani yang dijadikan lahan pertanian). Dari lahan-lahan itulah Ars memperoleh 
penghasilan. Hasil yang didapat dari ladang adalah pisang, sengon dan kelapa. Sedangkan 



128 
 

hasil yang didapat dari  tetelan adalah pisang dan buah dari tanaman keras, untuk batang 
kayu tidak boleh ditebang. Penghasilan Ars dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. 

Kegiatan keseharian Ars adalah mencari rumput di ladang dan tetelan untuk 
pakan dua ekor sapi miliknya. Sambil membawa rumput, kadang Ars juga membawa 
beberapa tandan pisang untuk dijual dan  kayu bakar untuk memasak. Sesekali Ars juga 
bekerja menjadi buruh untuk memetik buah kelapa. Ketika tidak ada pekerjaan di ladang 
dan tetelan  Ars terlihat santai, dan dapat jagongan (bercengkrama) dengan tetangga yang 
ada di dekat rumahnya.  

Ketika subjek sekolah SMA di Trn dan kost, Ars tidak dapat mengawasi perilaku 
subjek dalam membeli berbagai macam barang. Apalagi kiriman dari ibunya yang 
bekerja di luar negeri langsung dikirim melalui rekening subjek. 

 
 

C. Wawancara 
P : Peneliti    S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P1: Hallo Mas, bagaimana kabarnya?  
S1: Baik, sendirian pak? 
P2: Iya Mas. Seperti yang saya ceritakan di Facebook, saya ingin ketemu sampean (kamu) 
untuk wawancara. Terkait dengan keberadaan sampean sebagai anak TKW. Saya sedang 
membahas tentang remaja berperilaku konsumtif, khususnya bagi remaja yang ditinggal 
ibunya ke luar negeri. Gak apa-apa kan saya tanya-tanya? 
S2: Nggih (ya) pak, tidak apa-apa. 
P3: Sampean berapa tahun di tinggal ibu?  
S3: Empat tahun, sebelum sekolah TK. 
P4: Terus yang merawat sampean sejak kecil siapa? 
S4: Embah (nenek), ibunya bapak 
P5: Ibu kerja di mana saja sih? 
S5: Brunai, Singapura, Hongkong, dan sekarang di Taiwan. 
P6: Waktu itu ibu pernah pulang tidak?  
S6: Pernah, tapi satu bulan balik lagi. Atau jika ibu cuti kerja. 
P7: Jadi sampean mulai sebelum TK sampai sekarang. 
S7: Iya pak. 
P8: Sekarang sampean umur berapa Mas. 
S8: Delapanbelas tahun. 
P9: Setiap kontrak berapa tahun mas? 
S9: Tiga tahun. 
P10: Ya apa perasaan sampean ditinggal ibu? 
S10: Ya, kangen pak. 
P11: Kalau kangen bagaimana cara mengobatinya?  
S11: SMS, Telpon. 
P12: Jadi komunikasi lancar ya. 
S12: Ya pak lancar. 
P13: Sampean ditinggal ibu kerja senang tidak? 
S13: Ndak  seneng pak? 
P14: Apa harapan sampean ke ibu?  
S14: Harapan saya ya, ibu pulang dan ndak usah berangkat lagi. 
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P15: Lho katanya sampean kepingin kuliah, terus bagaimana? 
S15: Ya menurut saya ya, kuliah sambil mencari kerja sampingan. 
P16: Selama sampean ditinggal ibu, sering dapat kiriman tidak?  
S16: Sering pak, tiap bulan dapat kiriman. 
P17: Itu melalui bapak atau langsung? 
S17: Langsung melalui rekening saya. 
P18: Kok tidak bapak saja? 
S18: Ndak tahu. 
P19: Sejak kapan sampean punya rekening sendiri? 
S19: Sejak SMA 
P20: Kalau dulu? 
S20: Lewat rekeningnya, mbah Pds 
P21: Terus yang menerima? 
S21: Bapak. 
P22: Kalau boleh tahu setiap bulannya berapa Mas?  
S22: Setiap bulannya tiga juta. Dua juta untuk arisan dan satu juta untuk biaya sekolah. 
P23: Satu juta untuk apa? 
S23: Untuk sangu, bayar kost, sama SPP. 
P24: Barapa aja itu Mas, untuk bayar kost, sama SPP? 
S24: Untuk kost seratus lima puluh ribu, SPP kalau kelas tiga seratus sembilan puluh ribu 
P25: Berarti masih tujuh ratusan, untuk apa itu?  
S25: Satu minggu seratus limapuluh untuk sangu dan lainnya di tabung. 
P26: Pernah tidak menghabiskan uang kiriman ibuk, untuk beli barang-barang sehingga 
tidak bisa bayar SPP? 
S26: Pernah. 
P27: Untuk beli apa saja? 
S27: Wah sudah lupa pak, karena sudah lama sekali. 
P28: Kalau bapak, ndak pernah ngasih uang?  
S28: Ya pernah, tapi biasanya untuk beli bensin saja ketika kembali ke Turen. 
P29: Sampean tidak senang dolen-dolen (main-main) mas? 
S29: Ya seneng Pak. Biasanya sama teman-teman. 
P30: Kemana saja mas? 
S30: Kalau ada waktu luang,  ya Malang. 
P31: Sering itu Mas? 
S31: Jarang pak, kalau lagi free saja. 
P32: Selain uang dikasih apa sama ibu?  Sampean pernah minta sesuatu ndak? 
S32: Pernah. 
P33: Apa Mas? 
S33: Baju, Handphone. 
P34: Kalau baju sampean beli sendiri atau? 
S34: Kadang dikirim kadang beli sendiri. 
P35: Kalau pilih baju yang bagaimana mas? 
S35: Yang bagus dan keren pak dan bermerk, meskipun KW-an atau imitasi. 
P36: Tapi yang penting keren, gitu ya? 
S36: Ada merknya Pak. 
P37: Itu sering dikirimi Mas? Atau kalau minta saja? 
S37: Kalau minta aja pak, ini mau dikirimi, tidak tahu kapan. 
P38: Kalau teman-teman juga pakai baju yang bermerk -keren tidak? 
S38: Ya pak, kebanyakan begitu. 
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P39: Sampean kepingin baju bermerk-keren itu karena orang lain atau karena diri sendiri? 
S39: Karena orang lain. 
P40: O, teman sudah punya? sampean kepingin, gitu ya? 
S40: Ya. 
P41: Itu terpengaruh iklan ndak kalau pingin beli baju ? 
S41: Ndak pak 
P42: Sampean melihat sapa?  
S42: Lihat teman pak? 
P43: Jadi, melihat teman pakai baju tertentu, sampean kepingin. 
S43: Ya. 
P44: Yang pakai baju bermerek itu rata-rata anak yang bagaimana mas? 
S44: Rata-rata anak orang kaya. 
P45: Pernah tidak sampean membeli sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan? 
S45: Pernah pak, ketika saya ngantar teman belanja. Ketika melihat barang saya tertarik 
dan beli barang tersebut. 
P46: Barang apa itu mas? 
S46: Baju dan sepatu futsal. 
P47: Berarti itu tidak direncanakan ya? 
S47: Ya pak. 
P48: Selain baju, minta apa lagi? 
S48: Handphone pak. 
P49: Kelihatannya hanphone sampean apik, BB (Blackberry) ya. 
S49: Ya pak. 
P50: Sampean berapa kali ganti handphone selama ditinggal ibu? 
S50: Satu, dua, tiga, empat,...... enam kali Pak. 
P51: Sejak kapan sampean punya handphone? 
S51: Sejak SMP pak. 
P52: Pertama handphone apa mas? 
S52: Pertama Nokia 1200. 
P53: Yang terbaru? 
S53: Blackbarry 
P54: Sebelum Blackbarry? 
S54: Blacbarry juga tapi hilang. 
P55: Harga berapa itu mas?  
S55: Harga satu juta delapanratus limapuluh. 
P56: Yang hilang juga harga segitu? 
S56: Ya. Dari enam yang hilang tiga. 
P57: Hilang di mana? 
S57: Satu di rumah, dua di kost. 
P58: Siapa yang membelikan Blackberry itu Mas, sampean sendiri atau siapa?  
S58: Saya sendiri, beli di Malang. 
P59: Mengapa  kamu  milih Blackberry? 
S59: Ngetren pak handphone itu. Rata-rata teman saya mempunyai Blackberry.  tapi 
sekarang sudah bosen. Mau saya jual tidak boleh. 
P60: Kalau pakai BB, apa lebih percaya diri? 
S60: Ya Pak, saya lebih percaya diri. 
P61: Ketika pakai BB, merasa status sosial naik tidak? 
S61: Ya, merasa naik Pak. 
P62: Tadi sampean mengatakan Blackberry, akan dijual, apa sampean mau ganti? 



131 
 

S62: Ya, karena Blackberry paketannya mahal, limapuluh ribu per bulan. 
P63: Kalau mau ganti, mau yang bagaimana?  
S63: Mau ganti Nokia yang ada senternya, kalau tidak salah tipe 7200, yang tidak 
berwarna. 
P64: O, yang biasa itu! Mengapa? 
S64: Supaya kalau jatuh tidak getun, LCDnya tidak mahal. Beda dengan BB, LCDnya 
mahal. 
P65: Apa Nokia yang ada senternya itu lagi ngetren? 
S65: Ya Pak. 
P66: Kalau pulsa bagaimana? Beli sendiri atau dikirimi ibu? 
S66: Kadang dikrimi, kadang beli sendiri. 
P67: Rata-rata berapa Mas, satu bulan? 
S67: Empat puluh sampai limapuluh ribu 
P68: Itu untuk apa aja Mas? 
S68: SMS dan Telpon ibu 
P69: Pacar? 
S69: Ya Pak (sambil malu-malu) 
P70: Selain handphone apa Mas, yang dikasih ibu? 
S70: Laptop. 
P71: Apa merknya? 
S71: TOSHIBA 
P72: Ini sampean beli sendiri atau dikirim? 
S72: Beli sendiri di Malang, dibantu  teman ,yang kerja di toko Laptop. 
P73: Siapa yang memilihkan? 
S73: Temanku itu, katanya itu yang bagus. 
P74: Jadi sampean dikirimi uang sama ibu, terus sampean beli sendiri. Berapa juta itu 
Mas? 
S74: Ya pak. Harganya empat juta enam ratus. 
P75: Untuk apa laptop itu? 
S75: Untuk kerja tugas. 
P76: Lho kan bisa rental? 
S76: Dari pada bayar pak. Dan kalau laptop juga bisa dibawa kemana-mana. 
P77: Selain untuk kerja tugas, untuk apa lagi? 
S77: Untuk internet. 
P78: Berarti punya modem. Itu kan juga perlu pulsa, rata berapa habisnya? 
S78: Tidak mesti. Paketan perhari dan tiap hari tidak selalu buka. 
P79: Kalau buka internet nyari apa?  
S79: Facebook dan download gambar-gambar. 
P80: Banyak teman yang punya?  
S80: Rata-rata teman punya laptop. 
P81: Jadi semua difasilitasi ibu ya? 
S81: Ya pak 
P82: Setelah mempunyai barang-barang seperti itu bagai mana perasaan sampean? 
S82: Senang pak. 
P83: Apakah itu bisa menjadi obat dari  ketidakhadiran ibu yang kerja di luar negeri? 
S83: Tidak cukup pak, masih ingin ketemu. 
P84: Selain laptop, apa lagi Mas?  Sepeda motor ya? 
S84: Ya Pak. 
P85: Apa sepeda motor sampean? 
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S85: Jupiter Z 
P86: Mengapa sampean memilih Jupiter Z? 
S86: Dulu saya minta Satriya tidak boleh sama bapak. Dibelikan Vixion saya tidak mau, 
akhirnya saya minta Jupiter Z. Tetapi sekarang kepingin Vixion, tapi tidak boleh. 
P87: Sejak kapan itu mas? 
S87: Sejak SMP, karena sebelumnya bapak tidak setuju kalau saya dibelikan sepeda. 
P88: Sepeda itu keren tidak? 
S88: Kalau adanya ini ya keren saja pak. 
P89: Teman-teman kost banyak yang punya?  
S89: Semua punya pak. 
P90: Rata-rata apa sepedanya mas? 
S90: Kebanyakan matik pak. 
P91: Kalau bensin habis berapa mas. 
S91: Tidak mesti pak, sepeda jarang dipakai, karena sekolah dekat. Hanya kalau pulang 
habis sepuluhribu. 
P92: Kalau anak-anak sini kan senang jalan-jalan ke stadion Kanjuruhan, sampean suka 
itu? 
S92: Ndak pak. Pas malam takbir kemarin saya diajak, tapi males. 
P93: Selain dibelikan baju, handphone, dan laptop, dibelikan apa lagi Mas? 
S93: Perlengkapan sepak bola, sepatu untuk futsal. 
P94: Harga berapa Mas? 
S94: Dua ratus ribu. 
P95: Sering ganti Mas? 
S95: Ya, karena rusak. 
P96: Sekarang punya berapa pasang? 
S96: Lebih dari satu. 
P97: Dengan keberadaan sampean sebagai anak yang ditinggal ibu ke luar negeri apa 
harapan sampean terhadap gereja? 
S97: (Subjek berpikir cukup lama) Kalau ada masalah dikunjungi, memberikan solusi 
yang terbaik. Di doakan supaya bisa berkumpul, dan tidak bekerja ke luar negeri. 
P98: Selama sampean di tinggal ibu ada tidak perhatian dari gereja? Apa ada majelis 
jemaat yang mengunjungi sampean? 
S98: Tidak ada. 
P99: Selama ini sampean masih aktif kegiatan gereja? 
S99: Ya, ikut yang kegiatan pemuda. 
P100: Sampean merasa terhibur tidak?  
S100: Ya, terhibur, karena bisa kumpul bersama teman-teman. 
P101: Dengan  teman yang senasib dengan sampean itu pernah saling curhat tidak? 
S101: Tidak pernah. 
P101: Oke mas, terima kasih sudah mau diajak ngobrol-ngobrol 
S101:Sama-sama pak. 
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Lampiran 2: 
Wawancara dengan Subjek 2 (S2) 

 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Senin, 20 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Ls 
3. Alamat    : Sendangbiru 
4. Umur    : 17 tahun 
5. Pendidikan/Kelas  : SMP/3 (tidak tamat) 
6. Lama ditinggal ibu  : 15 tahun 
7. Jumlah saudara kandung : 2 
8. Tinggal dengan  : Ayah dan adik 

 
B. Latar Belakang 

Peneliti bertemu dengan subjek di sebuah pos ronda, sekitar pukul 21.00. Peneliti  
dan subjek sudah saling mengenal, karena penulis adalah pendeta yang pernah melayani, 
dimana subjek bergereja. Waktu itu subjek baru saja mengantar kakeknya dari 
perkunjungan hari raya Lebaran. Peneliti mengatakan bahwa ingin bertemu dengannya. 
Subjek mengajak penulis kerumahnya. Penulispun menyampaikan bahwa keinginan 
bertemu dengan subjek adalah untuk wawancara, terkait dengan tugas perkuliahan. 
Peneliti sampaikan bahwa temanya adalah tentang remaja berperilaku konsumtif, 
khususnya bagi remaja yang ditinggal ibunya ke luar negeri 

Rumah subjek berukuran 7 x 15 m, bertembok yang dicat hijau, bergenting, dan 
berlantai plaster yang dan dilapisi karpet. Nampak tembok bagian samping retak. Rumah 
yang mempunyai tiga kamar tersebut dilengkapi dengan berbagai perabot rumah tangga, 
seperti TV 21 inci, parabola, meja kursi tamu, kulkas, mesin cuci, meja makan. Berbagai 
peralatan dapur terlihat berantakan di ruang dapur. Menurut penuturan ayah subjek, 
rumah tersebut dibangun dalam tiga tahap. Di teras rumah terdapat tumpukan meja yang 
belum jadi, yang biasa disewakan dalam pesta. Ada tiga buah sepeda motor terpakir di 
dalam rumah. Dua buah motor Hapy dan satu buah motor Mio. Sepeda-sepeda motor 
tersebut nampak tidak standart lagi, tetapi sudah ada modifikasi. Dan tampak juga 
beberapa bagian spare part yang tidak lengkap. Ada beberapa spare part yang sudah 
diganti. Spare part yang diganti adalah roda, velg, dan sadel. Roda dan velg menjadi 
lebih kecil, dan sadel menjadi lebih tipis.  

Subjek tidak lagi sekolah. Ia keluar dari sekolah karena merasa tidak mampu 
menangkap pelajaran. Kepalanya sering sakit ketika harus memikirkan pelajaran. 
Menurut bapaknya (Sl) ia pernah masuk rumah sakit karena penyakitnya itu. Di rumah ia 
membantu ayahnya yang mempunyai usaha penyewaan tenda dan alat-alat. Ketika ada 
orang yang menyewa peralatan pesta milik bapaknya, ia diberi tanggung jawab untuk 
menjaganya. Biasanya ia menjaga dua sampai tiga hari. Menurut adik subjek (S8) ketika 
ia menjaga peralatan pesta itu, ia sering minum-minuman keras bersama dengan teman-
temannya. Bahkan ia juga melakukannya bersama dengan bapaknya. Di dan teman-
temannya juga pernah diajak minum bersama subjek di rumah ketika bapaknya sedang 
pergi.  

Penghasilan Sl diperoleh dari penyewaan alat-alat pesta. Pengasilan yang 
diperoleh Sl sangat tergantung pesanan orang yang. Penghasilan Sl tersebut  dipakai 
untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika tidak ada pesanan, Sl menggunakannya untuk 
memperbaiki alat-alat pesta. Seperti ketika peneliti datang kerumahnya, di teras terdapat 
tumpukan meja yang belum jadi. Meja-meja itu adalah bagian dari alat-alat pesta yang 
akan disewakan.  
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C. Wawancara 
P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P 1: Piye mas kabare? Aku nang Sendangbiru penelitian tentang anak sing ditinggal ibue 
nan luar negeri. Khususe remaja sing berperilaku konsumtif. Iki aku wawancara sampean 
isa ya?(Bagaimana kabarnya? Saya ke Sendangbiru penelitian tentang anak yang ditinggal 
ibu bekerja di luar negeri. Khususnya remaja yang berperilaku konsumtif. Ini saya akan 
wawancara kamu, bisa ya? 
S 1: Saged pak.(Bisa pak) 
P 2: Sampean ditinggal ibu pirang tahun? (Kamu ditinggal ibu berapa tahun) 
S 2: 12 tahun 
P 3: Mulai kapan? 
S 3: Taksih balita, digendong (Masih balita, digendong) 
P 4: Durung TK? (belum TK?) 
S 4: Dereng, taksih umur setunggal tahun  (Belum, masih berumur satu tahun). 
P 5: Ibu sampean tau mulih? (Ibu kamu pernah pulang?) 
S 5: Inggih, nate tigang tahun wonten griya (Ya, pernah tiga tahun ada di rumah) 
P 6: Saiki kerja nang endhi ibu sampean. (Sekarang kerja di mana ibu kamu?) 
S 6: Teng Taiwan. (di Taiwan). 
P 7: Terus, nek ditinggal ibu sing masak sapa Mas? (Terus, kalau ditinggal ibu, yang 
memasak siapa?). 
S 7: Masak piyambak, nggih bapak, kula kalih adik-adik. (Masak sendiri, ya bapak, saya 
dan adik-adik). 
P 8: Ga melu mbah sampean? 
(Tidak ikut kakek nenek kamu?) 
S 8: Kadang nderek, kadang nggih dikirimi panganan. (kadang ikut, kadang dikirim 
makanan) 
P 9: Nek dikongkon milih ibu kerja apa nang omah? (Jika disuruh memilih, ibu kerja atau 
di rumah?). 
S 9: Teng griya. (di rumah). 
P 10: Ibu sampean kerja, senang gak? 
(Ibu kamu bekerja senang tidak?) 
S 10: Nggih seneng pak, berjuang demi anak, nyukupi kebutuhane. (Ya senang pak, 
berjuang demi anak mencukupi kebutuhannya) 
P 11: Maksude? (Maksudnya?) 
S 11: Nggih kebutuhan kula kecukupan, nyuwun napa kemawon dituruti. 
(Ya kubutuhan saya tercukupi, minta apa saja dituruti). 
P 12: Sampean ngerti bayarane ibu pira? (kamu mengerti gaji ibu berapa?). 
S 12: Enam juta per bulan. 
P 13: Tiap bulan ngirimi? (Tiap bulan memberikan kiriman?) 
S 13: Tiga bulan sekali. 
P 14: Iku liwat sapa Mas, Apa sampean duwe rekening dewe? (Itu lewat siapa Mas, apa 
kamu mempunyai rekening?) 
S 14: Bapak, kula boten gadah rekening piyambak.(Bapak, saya tidak punya rekening 
sendiri). 
P 15: Nek oleh kiriman sampean dibagei ora? (Kalau dapat kiriman kamu diberi bagian 
tidak?) 
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S 15: Dibagei pak. (Diberi bagian pak) 
P 16: Dibagei pira sampean?(Mendapat bagian berapa kamu?) 
S 16: Satu juta lima ratus ribu, dibagi dengan adik-adik. 
P 17: Sampean oleh pira? (Kamu dapat berapa?) 
S 17:Gangsalatus ewu. (limaratus ribu) 
P 18: Karo bapak dikekna ben wulan? (Oleh bapak, diberikan setiap bulan?) 
S 18: Mboten, nggih langsung. (Tidak, ya langsung) 
P 19: Kanggo apa duwit iku? (Untuk apa uang itu?) 
S 19: Sanggu sekolah, bayar sekolah, tumbas buku-buku.(Uang saku, bayar sekolah, dan 
membeli buku-buku). 
P 20: Kanggo telung wulan, bapak sampean? (Untuk tiga bulan, bapak kamu?) 
S 20: Inggih, bapak piyambek.(Iya, bapak mendapat sendiri). 
P 21: Terus saiki kan wis ga sekolah, apa ya isih oleh jatah? (Terus sekarang kan sudah 
tidak sekolah, apa masih dapat jatah dari ibu? 
S 21: Mboten pak. Nggih menawi kula butuh, kula nedi bapak. (Tidak pak, Ya kalau saya 
butuh saya minta bapak). 
P 22: Sampean tahu njaluk ditukakna barang-barang ora? (Kamu pernah minta dibelikan 
barang-barang tidak?) 
S 22: Nate (pernah). 
P 23: Njaluk apaae sampean?(Minta apa saja kamu?) 
S 23: Nggih sepeda, mobil, handphone. (Ya sepeda, mobil, handphone). 
P 24: Apa sepeda sampean? (Apa sepeda kamu?) 
S 24: Mio. 
P 25: Kenek apa pilih Mio, apa merga gengsi? (Mengapa memilin Mio, apa karena 
gengsi?) 
S 25: Mboten, kula boten gengsi-gengsian, sing penting gadah sepeda. (Tidak, saya tidak 
gengsi, yang penting punya sepeda). 
P 26: Sampean seneng duwe sepeda, gawe apa? (Kamu senang punya sepeda, untuk apa?) 
S 26: Seneng Pak. Nggih damel dolan-dolan kalih rencang-rencang ten TPI. (Senang pak. 
Ya untuk jalan-jalan dengan teman-teman di TPI-Tempat Pelelangan Ikan). 
P 27: Paling adoh nang endhi.(Paling jauh mana?). 
S 27: Blitar. (Blitar) 
P 28: Adohe, wis luar kabupaten Malang iku. Karo sapa sampean? (Jauhnya, sudah luar 
kabupaten Malang itu. Dengan siapa itu?) 
S 28: Nggih Pak, kalih bapak. (Ya pak, dengan bapak). 
P 29: Saliyane sepeda, njaluk apa?(Selain sepeda minta apa?) 
S 29: Mobil. 
P 30: Ijik, mobile? (Masih mobilnya) 
S 30: Di sade, damel tamba ibu sakit, (Dijual, untuk berobat ibu ketika sakit). 
P 31: Waktu iku, apa alasan sampean pingin ditukokna mobil? 
S 31: Supados saged damel usaha Pak. (Supaya bisa untuk usaha Pak). 
P 32: Mobile kango apa? 
(Mobil itu untuk apa?) 
S 32: Sadean sayur kalih ulam (Jualan sayur dan ikan). 
P 33: Saliyane mobil, sampean njaluk  apa Mas? (Selain mobil, sampean minta apa?) 
S 33: Handphone. 
P 34: Apa handphone sampean? (Apa handphone kamu?) 
S 34: Katah Pak.(Banyak Pak) 
P 35: Katah (kaget), pira jumlahe   handphone sampean? (Banyak, berapa jumlah 
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handphone kamu?) 
S 35: Enem Pak.(Enam Pak) 
P 36: Uakehe! apaae Mas?(Banyaknya! Apa saja Mas?) 
S 36: Cross, Sony, Byond, Nokiane kalih, terus Nextron. (Cross, Sony, Byond, Nokianya 
dua, lalu Nextron) 
P 37: Kenek kabeh (Bisa semua?) 
S 37: Sing tiga rusak (Yang tiga rusak). 
P 38: Sejak kapan duwe handphone? (Sejak kapan mempunyai handphone?) 
S 38: Sejak kelas 3 SD. 
P 39: Berati sapean ganti ping enem?(Berarti kamu ganti enam kali) 
S 39: Mboten pak, ganti ping bolak-balik, boten ketung, sing taksih wonten enem niku. 
(Tidak pak, berulang-ulang ganti, tidak terhitung, yang masih ada enam itu). 
P 40: Nek milih handphone milih sing piye? (Kalau memilih handphone, yang bagaimana?) 
S 40: Sing apik Pak.(Yang bagus Pak). 
P 41: Nek tuku handphone  merga kanca sampean,  apa piye? (Kalau beli handphone, itu 
karena teman atau bagaimana?) 
S 41: Mboten Pak. Bosen tumbas malih. (Tidak Pak. Kalau bosan beli lagi). 
P 42: Brarti pulsa sampean entek pira Mas? Handphone akeh berarti pulsane ya akeh, 
kan? (Berarti, pulsa kamu habis berapa Mas? Handphone banyak, berarti pulsa ya banyak).  
S 42: Satu bulan 20 ribu. 
P 43: Handphone enem ga diisi kabeh? (Handphone enam, tidak diisi semua?). 
S 43: Boten, sing kalih niki mawon.(Tidak, hanya dua ini saja). Keterangan: Ia memegang 
dua handphone. 
P 44: Pulsa sakmunu gae apaae? (Pulsa segitu untuk apa saja?). 
S 44: Telpon ibu, SMS an kalih kanca-kanca. (Telephone ibu, SMS teman-teman). 
P 45: Pacar? (Pacar?) 
S 45: Inggih (Ya, sambil malu-malu). 
P 46: Nek wis isa tuku handphone, keturutan, seneng sampean? (Kalau sudah bisa beli 
handphone, kamu senang?) 
S 46: Seneng, tapi seminggu empun mblengger.(Senang, tapi satu minggu sudah bosan). 
P 47: Sampean gak kepingin tuku Black Berry? (Kamu tidak ingin beli Blackberry?). 
S 47: Mboten Pak, Mahal. (Tidak Pak, Mahal). 
P 48: Sing penting akeh, isa gonta-ganti? (Yang penting banyak, bisa berganti-ganti?) 
S 48: Nggih.(Ya). 
P 49: Nek tuku handphone sapa sing tuku Mas? (Kalau membeli handphone, siapa yang 
membeli Mas?) 
S 49: Kula piyambak.(Saya sendiri). 
P 50: Nek misale sampean ga duwe handphone, piye? Kalau misalnya kamu tidak punya 
handphone, bagaimana?) 
S 50: Kurang sreg Pak. (Kurang sreg Pak) 
P 51: Maksude ga sreg? (Maksudnya tidak sreg?). 
S 51: Mboten penak, boten saged kados kancane, kalih komunikasi. (Tidak enak, tidak bisa 
seperti teman-teman, dan tidak bisa komunikasi). 
P 52: Nek milih handphone  merga kanca sampean duwe sing pada, apa piye? (Kalau 
memilih handphone, itu karena teman sudah punya, atau bagaimana?). 
S 52: Boten, sing penting saged damel komunikasi kaliyan keluarga, kanca-kanca.(Tidak, 
yang penting bisa untuk komunikasi dengan keluarga dan teman-teman). 
P 53: Dadi sampean termasuk wong sing seneng ganti  model. Ana model anyar kepincut. 
(Jadi kamu termasuk orang yang suka ganti model handphone. Ada model baru tertarik). 
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S 53: Nggih kepincut. Enten cewek model baru nggih kepincut. (Ya tertarik. Ada cewek 
model baru juga tertarik). 
P 54: Nek sepeda motor sapa sing tuku? (Kalau sepeda motor siapa yang beli?) 
S 54: Bapak.Kula manut kemawon. (Bapak, saya ikut saja). 
P 55: Nek misale sampean ga duwe sepeda motor, piye? (Kalau misalnya kamu tidak  
mempunyai sepeda motor bagaimana?) 
S 55: Nggih mboten saged ten pundi-pundi. (Ya tidak bisa kemana-mana). 
P 56: Nek pakaian pingin sing yaapa? (Kalau pakaian ingin yang bagaimana?). 
S 56: Biasa-biasa mawon, sing penting pantes. Misale lengan panjang, Sing penting 
badane ketutup, boten kademen.(Biasa-biasa saja, yang penting pantas. Misalnya: lengan 
panjang, yang penting badanya tertutup, tidak kedinginan). 
P 57: Nek pakean sampan dikirimi ibuk apa tuku dewe? (Kalau pakaian kamu dikirimi ibu 
atau beli sendiri?) 
S 57: Tumbas kiyambak. (Membeli sendiri). 
P 58: Sampean kerja Mas? (Kamu kerja Mas?).  
S 58: Nggih mbantu-mbantu bapak masang terop. (Ya, membantu bapak memasang tenda 
pesta). Keterangan: Bapaknya mempunyai usaha penyewaan alat-alat pesta. 
P 59: Nek kerja, sampean ya dikei duwit? (Kalau kerja kamu dikasih uang?) 
S 59: Nggih, hasil pasang terop nggih pasrah kula pun. (Ya, hasil pasang tenda, pasrah 
pada saya). 
P 60: Sampean ga kepingin sekolah maneh Mas? (Kamu tidak ingin sekolah lagi Mas?) 
S 60: Mboten pak, pun kesel. (Tidak Pak, sudah capek). 
P 61: Sampean ngrokok ya? (Kamu merokok ya?) 
S 61: Nggih (Ya). 
P 62: Sedina entek pira sampean? (Sehari habis berapa?) 
S 62: Setunggal bungkus, sehari semalam (Satu bungkus sehari semalam). 
P 63: Sabungkus regane pira?(Satu bungkus berapa harganya?) 
S 63: Tujuh ribu. (Tujuh ribu) 
P 64: Berarti sawulan entek pira? (Berarti satu bulan habis berapa?) 
S 64: Pinten nggih? Tujuh ribu kali tigapuluh.... Matematika kula, rodok anu Pak. (Berapa 
ya? Tujuh ribu kali tigapuluh satu.... Matematika saya, agak anu Pak). 
P 65: Duaratus ribuan ya....(Duaratus ribuan ya....) 
S 65: Nggih (Ya). 
P 66: Lha terus gawe tuku, oleh duwik teka endhi? (Terus untuk membeli itu dapat uang 
dari mana?). 
S 66: Nggih duwik sangu kalih duwik saking bapak, buruhane njaga terop, kadang nyuwun 
bapak. (Ya uang saku, dan uang dari bapak, upah dari menjaga terop, kadang minta bapak). 
 
P 67: Selama sampean ditinggal ibu pernah dikunjungi majelis ga? (Selama kamu ditinggal 
ibu pernah dikunjungi majelis tidak?) 
S 67: Nate pak, pas kula sakit mripat, merga diatem watu kanca kula, ngantos ten rumah 
sakit. (Pernah pak, ketika saya sakit mata, karena dilempar batu teman, sampai-sampai saya 
masuk rumah sakit). 
P 68: Iku kan merga sampean lara? Nek merga sampean ditinggal ibu? Tau dikunjungi? 
S 68: Boten nate pak. (Tidak pernah pak). 
P 69: Oke..matur nuwun ya. (Kemudian penulis minta  no Hp subyek, supaya ada 
kelanjutan komunikasi). 
S 69: Sama-sama pak. 

 



138 
 

Lampiran 3: 
Wawancara dengan Subjek 3 (S3) 

 
 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Senin, 21 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Tt 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat    : Sendangbiru 
5. Umur    : 17 tahun 
6. Pendidikan/Kelas  : SMA/2  
7. Lama ditinggal ibu  : 10 tahun 
8. Jumlah saudara kandung : 2 
9. Tinggal dengan  : Ayah, kakak (beda bapak kandung).  

 
 
B. Latar Belakang 

Peneliti sudah lama mengenal subjek, yakni ketika peneliti melayani di GKJW 
Jemaat Sendangbiru. Meski rumah subjek jauh dari pastori, yakni sekitar 3 km, namun 
peneliti sering bertemu dengannya. Ia sering bermain di rumah Rn (saudara sepupu), 
dimana neneknya juga tinggal di situ.  

Subjek tingal dengan bapaknya di sebuah rumah berukuran 6 x 14 m. Rumah yang 
bertembok, dan sudah berkeramik. Di rumah itu tinggal pula kakak perempuannya yang 
sudah berkeluarga dan sudah mempunya dua orang anak. Keseharian subjek adalah 
sekolah di sebuah SMA swasta di Sitiarjo. Jarak dari rumah subjek menuju sekolah 
kurang lebih 12 km. Ia berangkat pagi dan pulang siang hari. Sepulang sekolah kadang-
kadang ikut nguras (membersihkan perahu setelah dipakai mencari ikan). Ketika liburan 
subjek juga membantu bapaknya menjalankan perahu wisata di pantai timur.  

Subjek mempunyai sepeda motor Vario, yang masih terlihat baru. Tetapi subjek 
sudah memodifikasi sepeda tersebut. Beberapa bagian sepeda yang sudah dimodifikasi 
adalah roda dan velk. Roda depan dan belakang menjadi lebih kecil. Hal serupa juga 
pernah dilakukannya pada sepeda sebelumya, yang kini dipakai oleh bapaknya. 

Bapak subjek (Ng) bekerja sebagai nelayan. Tetapi ia bukanlah pemilik kapal 
melainkan hanya sebagai anak buah kapal. Besar kecilnya penghasilan tergantung hasil 
tangkapan ikan. Ketika tidak melaut Ng juga menjalankan perahu wisata milik 
menantunya yang dioperasikan di pantai timur. 

 
 

C. Wawancara 
P: Peneliti     S: Subjek 

Transkrip Wawancara 

P 1: Begini Mas, maksud saya bertemu dengan sampean adalah ingin berbincang-bincang 
mengenai keberadaan sampean yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. Boleh kan? 
S 1: Ya, pak silahkan. 
P 2: Lho sampean ga sekolah nang kene se ya? Sitiarjo apa Malang? (Lho kamu tidak 
sekolah di sini kan ya? Sitiarjo atau Malang) 
S 2: Ten Malang terus pindah.(Di Malang lalu pindah). 
P 3: Lapo pindah mas? (Mengapa pindah mas?) 
S 3: Lara-laraen.(Sakit sakitan). 
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P 4: Ndisik sekolah apa sampean? (Dulu sekolah apa kamu?) 
S 4: SMK 
P 5: Terus iki mbaleni kelas siji meneh? Iki kan SMA? (Lalu ini kembali ke kelas satu 
lagi? Ini kan SMA). 
S 5: Semester kalih pindah mriki, nggih kelas setunggal. (Semester dua pindah ke sini,ya 
kelas satu). 
P 6: Pada pelajarane? (Sama pelajarannya?) 
S 6: Boten. (Tidak). 
P 7: Ndisik sekolah endhi sampean? (Dulu sekolah mana sampean?) 
S 7: SMK Nasional. 
P 8: Sampean ditinggal ibu pirang tahun mas? (Kamu ditinggal ibu berapa tahun mas? 
S 8: Katah. Sing terakhir niki tiga setengah. (Banyak, yang terakhir ini tiga setengah). 
P 9: Sing disik? (Yang dulu?) 
S 9: Milai alit riyin! (Mulai kecil). 
P 10: Kelas pira sampean, eling? (Kelas berapa kamu, ingat?) 
S 10: Kelas pinten?...(kelas berapa?) (ia mengingat-ingat) 
P 11: Wis sekolah? (Sudah sekolah?) 
S 11: SD taksihan, kelas setunggal menawi. (Masih SD, mungkin kelas satu). 
P 12: Sampek kelas pira sampean? (Sampai kelas berapa kamu?).  
S 12: Kelas tiga wangsul, ten griya danggu, duka kula SD napa SMP ngaten, bidal 
malih.(Kelas tiga pulang, di rumah lama, entah SD atau SMP begitu, berangkat lagi). 
P 13: Iki berarti sing ketiga? (Ini berarti yang ketiga?) 
S 13: Nggih.(Ya). 
P 14: Sing pertama nang endhi mas? (Yang pertama kemana mas?) 
S 14: Nggih ten Brunai niku pancet.Ya ke Brunai itu, tetap). 
P 15: Berarti sing pertama Brunai, kedua Brunai, ketiga ya Brunai? (Jadi yang pertama 
Brunai, kedua Brunai, ketiga juga Brunai?). 
S 15: Nggih. (Ya). 
P 16: Saiki dua kali kontrak ya.(Sekarang dua kali kontrak ya?)  
S 16: Nggih, (Ya). 
P 17: Tiga tahun? 
S 17: Sekawan, bulan kalih welas niki wangsul? (Empat, bulan duabelas ini pulang). 
P 18: Nek Brunai empat tahun? (kalau Brunai empat tahun ya?) 
S 18: Nggih. (Ya). 
P 19: Ya apa rasane ditinggal ibu mas? (Bagaimana rasanya ditinggal ibu mas?) 
S 19: Mboten penak. (Tidak nyaman). 
P 20: Ga penake piye? (Tidak nyamannya bagaimana?) 
S20: Nggih enten bapak thok, mboten enten ibuk. (Ya, ada bapak saja, tidak ada ibu). 
P 21: Ana perasaan kangen ngono ga? (Ada perasaan kangen tidak?) 
S 21: Nggih eten, kangen. (Ya ada, kangen). 
P 22: Nek kangen piye sampean mas? Telpon? (Kalau kangen bagaimana mas? Telpon?) 
S 22: Nggih sering telpon. (Ya, sering telpon). 
P 23: Sing telpon ibuk apa sampean? (Yang menelpon ibu atau kamu?) 
S 23: Nggih ibuk. Kula SMS mawon. (Ya ibu, saya SMS saja). 
P 24: Nek kongkon milih, ibuk nang omah apa kerja? (Kalau disuruh pilih, ibu di rumah 
atau bekerja?) 
S 24: Nggih ten griya mawon.(Ya di rumah saja). 
P 25: Nek  ibuk sampean kerja, sampean seneng gak? (Kalau ibu kamu kerja, kamu 
senang tidak?) 
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S 25: Nggih seneng, nggih mboten. Senenge, saged mbiayayi sekolah, mboten senenge 
mboten ditunggoi. (Ya senang, ya tidak. Senangnya dapat membiayai sekolah, tidak 
senangnya tidak ditunggui). 
P 26: Selama sampean ditinggal ibuk, sampean ngerti bayarane ibu pira? (Selama kamu 
ditinggal ibu, kamu tahu gaji ibu berapa?) 
S 26: Mboten ngertos. (Tidak tahu). 
P 27: Tapi sampean sering dikirimi duwik? (Tapi kamu sering dikirimi uang?) 
S 27: Nggih, Sering.(Ya, Sering) 
P 28: Iku lewat bapak apa sampean dewe? (Itu lewat bapak atau kamu sendiri?) 
S 28: Mbak Nn. (Istri dari paman) 
P 29: Iku biasane dikeno langsung apa lewat bapak? (Itu biasanya diberikan langsung 
atau lewat bapak?) 
S 29: Nggih kula nedi sangu sekolah. (Ya saya meminta uang saku sekolah). 
P 30: O, sampean njaluk mbak Nn? (O, kamu minta mbak Nn). 
S 30: Nggih bendinten damel sangu sekolah, ten mbak Nn, kadang kula nggih nedi bapak. 
(Ya, setiap hari untuk uang saku sekolah, di mbak Nn, kadang saya juga minta bapak? 
P 31: Sidina pira? (Sehari berapa?) 
S 31: Sedasa (Sepuluh). 
P 32: O enko mbak Nn totalan ambek ibu sampean? (O, nanti mbak Nn totalan dengan ibu 
kamu?) 
S 32: Enggih.(Ya). 
P 33: Nek minggu sampean ya njaluk sangu? (Kalau hari minggu kamu juga minta uang 
saku?) 
S 33: Mboten.(Tidak). 
P 34: Enem ping papat, patlikur. Berarti rongatus petangpuluh ewu ya.(Enam kali empat, 
dua puluh empat. Berarti duaratus empat puluh ribu ya?) 
S 34: Nggih.(Ya) 
P 35: Terus biaya-biaya sekolah iku sapa sing bayar?  (Lalu biaya-biaya sekolah siapa 
yang bayar?) 
S 35: Nggih bapak, nggih ibuk.(Ya bapak, ya ibu). 
P 36: Tau ga sampean njaluk sesuatu nang ibuk? (Pernah tidak, sampean meminta 
sesuatu sama ibu?) 
S 36: Nate. (Pernah) 
P 37: Apa iku (Apa  itu?) 
S 37: Handphone. 
P 38: Iku sing tuku sapa? Sampean apa langsung dikirim teka ibuk? (Yang beli siapa? 
Kamu atau langsung dikirim dari ibuk?) 
S38: Mbak Nn, yatrane saking mbak Nn. Kula dikenken milih handphone  napa, mbak Nn 
ingkang numbasaken.(Mbak Nn, Uangnya dari mbak Nn. Saya disuruh  memilih 
handphone apa, mbak Nn yang membelikan). 
P 39: Apa handphone sampean? (Apa handphone kamu) 
S 39: Sing ditumbasaken ibuk ilang.(Yang dibelikan ibu hilang). 
P 40: Ping pira sampean ganti handphone? Selama sampean ditinggal ibuk nang luar 
negeri? (Berapa kali kamu ganti handphone? Selama kamu ditinggal ibu ke luar negeri?) 
S 40: Kula nedi ibuk ping kalih, sing setunggal ilang, sing setunggal pecah. (Saya minta 
ibu dua kali, yang satu hilang, yang satu pecah). 
P 41: Liyane? (Lainya?) 
S 41: Tumbas piyambak.(Beli sendiri) 
P 42: Duwike teka sapa. (Uang dari mana) 
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S 42: Tumut-tumut ten laut.(Ikut ke laut). 
P 43: Pertama kali duwe handphone merek apa? (pertama kali handphone kamu merk 
apa?) 
S 43: Venera, waktu kelas setunggal SMP.(Venera, waktu kelas satu SMP). 
P 44: Sampe saiki sampean ganti ping pira? (Sampai sekarang kamu ganti berapa kali?) 
S 44: Sering, handphone biasa-biasa niku sering ganti, Nokia senter. (Sering, handphone 
biasa-biasa itu sering ganti. Nokia senter). 
P 45: Handphone  apa sing sampean senengi? (Handphone apa yang kamu sukai?) 
S 45: Sing saged damel telpon kalih SMS mawon. (yang bisa untuk telpon dan SMS). 
P 46: Sampean seneng satu model tertentu gak? (Kamu suka dengan satu model tertentu 
tidak?) 
S 46: Nggih. (Ya). 
P 47: Handphone sampean saiki apa? (Handphone kamu apa sekarang?) 
S 47: Cross. 
P 48: Kene apa sampean kok seneng Cross.(Mengapa kamu suka Cross?). 
S 48: Enten lagu-lagune. (Ada lagu-lagunya). 
P 49: Sampean ngerti Cross iku teka endhi? (Kamu tahu Cross itu dari mana?) 
S 49: Lare-lare niku. (Anak-anak itu). 
P 50: Mergane kancane duwe sampean kepingin? (Karena teman punya, kamu tertarik?). 
S 50: Nggih. (Ya). 
P 51: Berarti bolak-balik ganti ya sampean? (Jadi, sering kali ganti ya kamu?). 
S 51: Nggih, handphone  tulalit-tulalit, senter-senter. (Ya, handphone tulalit-tulalit, 
senter-senter). 
P 52: Sering bosen gak? (sering bosan tidak?) 
S 52: Handphone?, boten. (Handphone, Tidak). 
P 53: Nek ganti merga apa? (Kalau ganti karena apa?) 
S 53: Rusak. (Rusak). 
P 54: Be’e, iku ana sing model anyar, terus ganti. (Jangan-jangan ada model baru, terus 
ganti). 
S 54: Mboten nate tumbas handphone  sing aneh-aneh. Cross, kait nyekel tigang dinten 
niki.(Tidak pernah membeli handphone yang aneh-aneh. Cross baru pegang tiga hari ini). 
P 55: Sadurunge apa mas? (Sebelumnya apa mas?) 
S 55: Nggih Nokia senter.(Ya Nokia senter). 
P 56: Kok ganti kene apa? (Kok ganti, mengapa?). 
S 56: Kalih bapak kengken tumbas, timbang damel dolan-dolan kengken tumbas 
handphone.  (Oleh bapak disuruh beli, dari pada untuk bermain, disuruh beli handphone). 
P 57: Nek saliyane handphone  sampean njaluk apa? (Kalau selain handphone, kamu 
minta apa?) 
S 57: Nggih sepeda niku.(Ya sepeda itu). 
P 58: Ping pira sampean njaluk sepeda? (Berapa kali meminta sepeda?) 
S 58: Ping setunggal.(satu kali). 
P 59: Sing disik iko? (Yang dulu itu?) 
S 59: Sing singen gadane mbak, disukakaken kula. (Yang dulu itu punyanya mbak, 
diberikan saya). 
P 60: Terus sing jaluk ibuk, iki ya? (Lalu yang minta ibu ini ya?)  
S 60: Nggih.(Ya). 
P 61: Apa sepeda sampean? (Apa sepeda kamu?) 
S 61: Vario 
P 62: Keneapa sampean pingin sepeda? (Mengapa kamu ingin sepeda?) 
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S 62: Nggih damel sekolah, pulang pergi. (Ya untuk sekolah, pulang pergi). 
P 63: Lho sekolah kan isa ngojek, abumen? Kena apa pingin sepeda?(Lho sekolah kan 
bisa ngojek, abumen/langganan kendaraan? Mengapa ingin sepeda?). 
S 63: Cik boten repot, damel ten pundi-pundi saged. (Biar tidak repot, untuk kemana-man 
bisa?) 
P 64: Sampean pingin kaya kancane apa  ga? Motivasine? Kancane duwe sepeda, 
sampeyan ya pingin sepeda? (Kamu ingin seperti teman apa tidak? Motivasimu? Teman 
punya sepeda, sehingga kamu ingin sepeda?) 
S 64: Boten, ningali wong tuwek gadah yatra napa boten.(Tidak, melihat orang tua, punya 
uang atau tidak?). 
P 65: Sajane batine kepingin? (Sebetulnya ingin?) 
S 65: Nggih kepingin.(Ya ingin). 
P 66: Regane pira? (Harganya berapa?) 
S 66: Boten semerep. (Tidak tahu). 
P 67: Cash apa Kredit. (Cash atau Kredit) 
S 67: Boten semerep. (Tidak tahu). 
P 68: Terus sing tuku sapa? (Lalu yang membeli siapa?) 
S 68: Mbak Nn. 
P 69: Ibuk kirim duwik nang mbak Nn, sampean ditukakna? (Ibu kirim uang ke mbak Nn, 
kamu dibelikan). 
S 69: Nggih.(Ya). 
P 70: Nek sampean wis duwe handphone  sepeda piye rasane? Seneng? (Kalau kamu 
sudah punya handphone, sepeda bagaimana rasanya?) 
S 70: Nggih seneng. (Ya senang). 
P 71: Nek tuku-tuku ngunu direncanakna apa piye? Disemayani ibu apa ora? Berapa 
lama? (Kalau beli-beli begitu, direncanakan atau bagaimana? Di suruh menunggu atau 
tidak? Berapa lama?) 
S 71: Dangu, disemayani rumiyin, kados sepeda niku, ditumbasaken  nek pun SMA. 
(Lama, disuruh menunggu dulu, seperti sepeda itu, dibelikan kalau sudah SMA) 
P 72: Sepeda sampeyan disik apa? (Sepeda kamu dulu apa?) 
S 72: Yupiter. 
P 73: Saiki nang endhi? (sekarang di mana?) 
S 73: Didamel bapak. (dipakai bapak). 
P 74: Saliyane sepeda ambe handphone, sampean njaluk apa? (Selain sepeda dan 
handphone, kamu minta apa?) 
S 74: Pakaian. 
P 75: Nek pakaian iku, sing nukakna, apa ya mbak Nn? (Kalau pakaian, yang membelikan 
apa mbak Nn?) 
S 75: Mboten. (Tidak). 
P 76: Iku ya apa? (Itu bagaimana?) 
S76: Diparinggi yatra, terus tumbas piyambak. (Diberi uang, lalu beli sendiri). 
P 77: Nek pakaian sampean pilih sing ya apa? Lak ana kesenengan? (Kalau pakaian, 
kamu pilih yang bagaimana? Kan ada yang disukai?). 
S 77: Kaos-kaos 
P 78: Sampean nek tuku pakaian nang endhi se? (Kamu kalau beli pakaian di mana?) 
S 78: Turen, nggih ten mriki.(Turen, ya di sini). 
P 79: Ona pakaian sing ngarakna percaya diri, kene apa sampean kok milih pakaian iku? 
(Ada pakaian yang membuat percaya diri, mengapa kamu memilih pakaian itu?) 
S 79: Pantes.(Pantas) 
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P 80: Nek gawe iku sampean percaya diri? (Kalau kamu memakai itu, kamu percaya 
diri?) 
S 80: Nggih.(Ya). 
P 81: Sampean nek wis duwe sepeda, handphone, status sosial sampean rumangsa 
tambah munggah apa tambah mudun? (Kamu kalau sudah punya handphone, status sosial 
kamu terasa tambah naik atau  tambah turun?) 
S 81: Nggih tambah munggah. (Ya tambah naik) 
P 82: Dibandingna ndisik, sadurunge  sampean duwe sepeda dewe, rasane piye sampean? 
(Dibandingkan dulu, sebelum punya sepeda sendiri, rasanya bagaimana kamu?) 
S 82: Harga diri naik, tambah percaya diri. 
P 83: Handphone, sampean duwe pira saiki? (Handphone, kamu punya berapa sekarang?) 
S 83: Kalih.(Dua). 
P 84: Urip kabih. (Hidup semua?) 
S 84: Mboten, sing setunggal kartune boten wonten. (Tidak, yang satu kartunya tidak 
ada). 
P 85: Pulsa entek pira sampean?(Pulsa habis berapa kamu?) 
S 85: Dua puluh ribu, per bulan 
P 86: Tuku pulsa njaluk sapa sampean? Apa sangu sampean? (Beli pulsa minta siapa 
kamu? Apa dari uang saku kamu?) 
S 86: Nggih saking sangu wau.(Ya, dari uang saku tadi). 
P 87: Sepuluh ewu gae apaae mas? (Sepuluh ribu, untuk apa saja mas?) 
S 87: Bensin, gangsalewu, jajan, pulsa. (Bensin lima ribu, jajan, pulsa). 
P 88: Saiki sampean nang omah ambek sapa? (Sekarang kamu di rumah dengan siapa?) 
S 88: Bapak, kalih embak. (Bapak dan kakak perempuan) 
P 89: Nek masak-masak. (Kalau memasak) 
S 89: Embak. (Kakak perempuan). 
P 90: Nek kangen ibuk, pernah ga sampek nangis? (Kalau kangen ibu, pernah tidak 
sampai menangis?) 
S 90: Nate, pas sekolah SD. (Pernah, ketika sekolah SD). 
P 91: Piye rasane. Bagaimana rasanya? 
S 91: Nggih nelangsa, biyuh...boten nate ditunggoni ibuk ngaten lho. (Ya nelangsa, 
biyuh..tidak pernah ditunggi ibu, begitu lho). 
P 92: Nek ibuk pulang, pernah ga menyampaikan sesuatu , “buk ga usah  budal”. (Kalau 
ibu pulang, tidak pernah menyampaikan sesuatu? “Bu tidak usah berangkat”. 
S 92: Nggih nate. (Ya pernah). 
P 93: Terus alasane ibu budal apa? (Lalu alasan ibu berangkat apa?) 
S 93: Golek duwik. (Cari uang). 
P 94: Nek prei ngene, sampean kerja ngrewangi bapak. (Kalau libur begini, kamu kerja 
membantu bapak?) 
S 94: Nggih.(Ya). 
P 95: Nek sekolah? Apa ya sekolah thok? (Kalau sekolah? Apa hanya sekolah saja?) 
S 95: Nggih kadang-kadang tumut nguras. (Ya kadang-kadang ikut nguras? 
P 96: Sampean dibayari? (Kamu dibayar?) 
S 96: Nggih.(Ya). 
P 97:Nek elok bapak kerja, sampean ya diwei duwik? (Kalau ikut bapak kerja, kamu juga 
dikasih uang?) 
S 97: Nggih. (Ya). 
P 98: Kira-kira sawise sampean ditukakna sepeda, HP, pakaian, isa sekolah, isa ngobati 
merga ketidakhadiran ibuk ga? (Kira-kira sesudah kamu dibelikan handphone, pakaian, 
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bisa sekolah, bisa mengobati karena ditinggal ibu tidak?) 
S 98: Sakjane nggih mboten. (Sebetulnya ya tidak). 
P 99: Nek pingine sampean piye? Sing kerja sapa? (Kalau keinginanmu bagaimana? 
Yang kerja siapa?) 
S 99: Bapak. 
P 100: Selama sampean ditinggal ibuk, pernah dikunjungi majelis apa ora? (Selama 
kamu ditinggal ibu, pernah dikunjungi majelis atau tidak? 
S 100: Mboten nate. (Tidak pernah). 
P 101: Nek kegiatan-kegiatan gereja, iku isa ngobati kangen sampean nang ibu ora? 
(Kalau kegiatan-kegiatan gereja, iku bisa mengobati kangen kamu ke ibu atau tidak?) 
S 101: Nggih. (Ya). 
P 102: Ona kegiatan khusus kanggo anak-anak TKW? (Ada kegiatan khusus untuk anak-
anak TKW?) 
S 102: Belum. 
P 103: Apa harapan sampean nang  gereja ? Terhadap keberadaan sampean sing 
ditinggal ibu.  (Apa harapan kamu kepada gereja? Terhadap keberadaan kamu yang 
ditinggal ibu?) 
S 103: (ia diam saja) 
P 104: Kira-kira sampean seneng ga nek di sambangi majelis? (Kira-kira kamu senang 
tidak, kalau dikunjungi majelis?) 
S 104: Nggih seneng. (Ya senang). 
P 105: Sampean pernah crita-crita tentang sampean sing ditinggal ibuk? (kamu pernah 
cerita-cerita tentang kamu yang ditinggal ibu? 
S 105: Crita ten bapak,”Enko nek ibuk balik ga usah budak maneh”. (Cerita kepada 
bapak, “nanti kalau ibu pulang tidak usah kembali lagi”). 
P 106: Nek nyang kanca liyane, dulur-dulur? (Kalu kepada teman lainnya, saudara-
saudara?) 
S 106: Ndak. (Tidak). 
P 107: Balik maneh, apa harapan sampean nang greja? (kembali lagi, apa harapan kamu 
ke gereja?) 
S 107: Ibuk ten mrika diparingi seger waras.(Ibu di sana diberi kesehatan). 
P 108: Di doakan? 
S 108: Nggih. (Ya). 
P 109: Terus nang keluarga, harapan sampean ke gereja apa? (terus terhadap keluarga, 
harapan kamu ke geraja apa?) 
S 109: Keluargane apik-apik mawon. (Keluarga baik-baik saja). 
P 110: Ana kanca sampean sing ora duwe sepeda motor? (Apakah ada teman yang tidak 
punya sepeda motor?) 
S 110: Sedaya gadah.(Semua punya). 
P 111: O iya, apa sepeda motor sampean ya di modifikasi? (O ya, apa sepeda motormu 
juga dimodifikasi?) 
S 111: Nggih. (Ya). 
P 112: Rata-rata kanca sampean ngunu ya? (Rata-rata temanmu juga begitu?) 
S 112: Nggih. (Ya). 
P 113: Iku ban ngarep mburi? (itu roda depan dan belakang?) 
S 113: Nggih. (Ya). 
P 114: Nek wis ngunu sampean rumangsa apa? (Kalau sudah begitu kamu merasa 
bagaimana?) 
S 114: Biasa (malu-malu) 
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P 115: Iku pancen kepingin kaya kancane ngunu  ya? (Itu memang, ingin seperti teman, 
begitu ya?) 
S 115: Nggih. (Ya). 
P 116: Entek pira? (Habis berapa?) 
S 116: Setunggal jutaan (Satu jutaan) 
P 117: Duwit teka endhi? (uang dari mana?) 
S 117: Yatra saking kula kerja, kula lumpukna. (uang saya dari kerja, saya kumpulkan). 
P 118: Ngono iku sapa sing mrotholi? (Begitu itu siapa yang membongkar?) 
S 118: Kula piyambak. (Saya sendiri) 
P 119: Ga eman sampean ngunu iku? (tidak sayang, kamu begitu itu?) 
S 119: Boten.(Tidak). 
P 120: Tapi seneng kok ya? (Tapi senang kok ya?) 
S 120: Nggih. (Ya). 
P 121: Nek sepeda  sampean disik ya di modif.(Sepeda kamu dulu, juga dimodif ya?). 
S 121: Nggih. (Ya). 
P 122: Nek sing iki, isa dibalekna asline? (Kalau yang ini bisa dikembalikan aslinya?). 
S 122: Nggih. (Ya). 
P 123: Pirang tahun sampean duwe  sepeda iki? (Berapa tahun kamu punya sepeda ini?) 
S 123:Masih delapan bulan. 
P 124: Apa bapak sampean ga nesu, sepeda anyar kok wis dimodifikasi? (Apa bapak 
kamu tidak marah, sepeda baru kok dimodifikasi/) 
S 124: Nggih nesu, tapi kan asline taksih wonten. (Tidak kan aslinya masih ada). 
P 125: O.K, mas terima kasih ya informasinya. 
S 125: Sama-sama pak. 
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Lampiran 4: 
Wawancara dengan Subjek 4 (S4) 

 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Rabu, 22 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Eg 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat    : Sendangbiru dan Bululawang (Kost) 
5. Umur    : 17 tahun 
6. Pendidikan/Kelas  : SMA/3  
7. Lama ditinggal ibu  : 17 tahun 
8. Jumlah saudara kandung : 3 
9. Tinggal dengan  : Ibu, (Orang tua angkat).  

 
B. Latar belakang 

Penulis bertemu dengan subjek di rumahnya. Peneliti dan subjek sudah saling 
mengenal, karena peneliti adalah pendeta GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. 
Peneliti tidak kesulitan bertemu dengan subjek, karena waktu itu ia sedang libur sekolah.  
Saat ini subjek sedang sekolah di sebuah SMAN di kecamatan Bululawang, kabupaten 
Malang. Menurut orang tua angkatnya, ia sekolah di sana supaya lebih dekat dengan 
tempat latihan sepak bola. Nampak di dalam sebuah ruangan rumahnya ada sebuah 
sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang sudah di modifikasi. Beberapa 
spare part yang standart telah diganti dengan spare part yang tidak standart. Roda 
dan velg sepeda diganti dengan yang lebih kecil. Ketika peneliti bertanya mengapa 
sepeda sebagus itu di modifikasi, ia menjawab bahwa sekarang sedang trend. 
Sedangkan biayanya diperoleh dari hasil bermain bola. Ibu angkat subjek marah 
ketika ia memodifikasi sepedanya itu. 

Di rumah ia hanya tinggal dengan ibu angkatnya (En), karena ayah angkatnya (Pr) 
telah meninggal dunia pada September 2011 yang lalu. Sementara kakak angkatnya (Es) 
sedang bekerja di Brunai. Ketika ia berada di rumah, ia tetap membantu ibunya mencari 
rumput untuk makanan sapi. Kebiasaan seperti ketika belum sekolah di Bululawang. 
Selain sekolah ia juga ikut dalam dua club sepak bola Persema dan Prisma. Kegiatan 
lainnya adalah bermain futsal. Ikut dalam kegiatan sepakbola sudah dijalaninya sejak ia 
SD. Hal ini tidak lepas dari dorongan ayah angkatnya, yang juga pelatih sepak bola di 
dusun Sendangbiru. 

 
C. Wawancara 

P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P 1: Begini mas, ini saya sedang melakukan penelitian tentang anak yang ditinggal ibunya 
bekerja di luar negeri, khususnya yang berperilaku konsumtif,  untuk itu saya bermaksud 
untuk wawancara sampean, bisa kan? 
S 1: Bisa pak. 
P 2: Sampean (kamu), cara surat kelahiran, atas nama siapa mas? 
S 2: Atas nama bapak Pr dan bu En. 
P 3: Itu sejak kapan itu? 
S 3: Pertama belum dimasukkan,  belum punya akte. Umur 12 ketika ngurus akte, baru di 
masukkan 
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P 4: Kalau ikut pak Pr? 
S 4: Umur setahun. 
P 5: Dari bapak ibuk langsung ke pak Pr dan  bu En? 
S 5: Ndak,  pertama dari nenek buyut. Kan dari kecil sudah ditinggal bu Tr dan pak Pt 
(orang tua kandung)  ke Brunai, jadi langsung diasuh nenek buyut. Lalu nenek buyut tidak 
ada, kemudian diasuh  pak Pr. 
P 6: Waktu itu mas sampean masih kecil-kecil ya. Siapa namanya? 
S 6: Mas Jk dan Mas Dn. 
P 7: Bapak ibu sampean sekarang di mana? 
S 7: Di Pontianak, tapi tetap punya usaha di Brunai. Nganter orang-orang kerja di sana. 
P 8: Kalau dulu, biaya-biaya yang dukung siapa? 
S 8: Pak Pr, kalau sekarang semuanya ya pak Pt dan bu Tr 
P 9: Sebelum pak Pr meninggal, semua ditanggung pak Pr? 
S 9: Iya pak. 
P 10: Kalau dengan bapak ibu sana  pernah minta sesuatu tidak? 
S 10: Pernah pak. 
P 11: Selama masih ada pak Pr juga pernah? 
S 11: Pernah pak. 
P 12: Apa? 
S 12: Motor pak, Motor Supra. 
P 13: Gitu itu langsung dibelikan? 
S 13: Ndak pak, janji dulu, lama. 
P 14: Kapan itu dibelikan? 
S 14: Ketika SD kelas 6. 
P 15: Waktu itu sampean milih Supra apa pokoknya minta sepeda motor? 
S 15: Waktu itu kakak-kakak motornya kan Supra semua, jadi saya minta Supra. 
P 16: Jadi melihat mas-mas sampean. 
S 16: Ya disamakan gitu pak. 
P 17: Apa waktu itu teman-teman sampean ya sudah punya motor?  
S 17: Punya pak. 
P 18: Teman-teman sudah punya, terus sampean ingin, lalu minta? 
S 18: Ya pak (sambil tertawa). 
P 19: Waktu itu tidak minta pak Pr? 
S 19: Ndak pak. Kan sudah di janji sama pak Pr. 
P 20: Kalau ikatan batin  lebih dekat mana? 
S 20: Lebih dekat sini pak, kan sudah sejak kecil sudah ikut. 
P 21: Kalu sekarang semua biaya dari bapak ibu? Kalau dulu semua biaya dari pak Pr? 
S 21: Ya. Dari kost sampai uang saku, semua ditanggung pak Pt dan bu Tr. 
P 22: Lalu sekarang  sepeda sampean ganti?  
S 22: Ya. 
P 23: Itu sebelum pak Pr meninggal ? 
S 23: Ya, setelah pak Pr sudah gak ada. 
P 24: Ganti apa sampean sekarang? 
S 24: Vixion. 
P 25: Ini sampean bagaimana minta bapak sana atau? 
S 25: Ya sama-sama gitu pak, kakak pertama Mega Pro, kan sepeda laki semua. Biar 
imbang gitu. Mas Dn juga sepeda laki Tiger. 
P 26: Lalu sampean minta ini? 
S 26: Ya.. 
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P 27: Berapa harganya itu mas? 
S 27: 22 juta lima ratus. 
P 28: Chash? 
S 28: Ndak, kridit. Sama jual motor Supra itu. 
P 29: Apa kanca-kanca sampean ya punya sepeda seperti itu? 
S 29: Ndak. Irinya sama saudara. Mosok kakak wis ditukokne, adike durung (Masak, kakak 
sudah dibelikan, adiknya belum). 
P 30: Dari pada dulu, Supra Fit, lebih percaya diri mana mas? 
S 30: Yang sekarang pak. 
P 31: Rasane piye mas? 
S 31: Lebih keren gitu pak. 
P 32: Di jalan ya lebih anu? 
S 32: Lebih gaya gitu. 
P 33: Lebih seneng ini ya dari pada yang dulu. 
S 33: Ya lebih seneng ini, tapi yang dulu lebih banyak kenangannya. Kalau latihan sepak 
bola selalu pakai sepeda yang lama, pernah jatuh bareng juga sama pak Pr. 
P 34: Selain motor sampean pernah minta apa mas? 
S 34: Handphone,  kalau pak Pr ga punya uang, kalau butuh sarung tangan, ya minta. 
P 35: Kalau handphone sampean sampai ganti  ping pira? 
S 35: Sering pak, Enam kali. 
P 36: Rata-rata apa handphone sampean? Sing paling bagus apa? 
S 36: Cina, Samsung Cham. Tapi hilang, saya taruh di jaket gitu, ada yang ngambil. 
P 37: Yang terakhir harga berapa? 
S 37: Ndak sampek satu juta. Yang beli mas Dn itu, dibawakan dari Pontianak. 
P 38: Itu memang minta ibu itu? 
S 38: Ya pak, minta Cham 
P 39: Alasan sampean apa kok njaluk Cham? 
S 39: Waktu itu handphone saya rusak, handphone itu kan paling dikenal dikalangan anak-
anak muda. 
P 40: O, karena trend. handphone sampean rusak, karena trend  itu, sampean minta itu. 
S 40: Ya. 
P 41: Iku langsung dikasih ibu, apa disemayani? 
S 41: Disemayani, kalau pulang diberikan. 
P 42: Berapa lama itu? 
S 42: Tiga bulan. Setelah beli handphone, dua minggu kemudian beli motor. 
P 43: Wah langsungan kalau gitu. 
S 43: Ya, lengkap pokoknya. 
P 44: Setelah punya barang-barang seperti itu bagaimana? Senang? 
S 44: Ya, tapi itu kayak nylemurne aku gitu. Sebab dari dulu dijanjikan beli motor tapi gak 
jadi, gak jadi. 
P 45: Jadi itu pengobat kedukaan sampean juga ya.. 
S 45: Ya pengobat. 
P 46: Setelah ini sampean minta handphone apa? 
S 46: Terserah pak, ini kan sama mbak Es mau dikasih uang, suruh beli. 
P 47: Selain handphone, sampean minta apa? 
S 47: Pulsa. 
P 48: Kalau baju-baju? 
S 48: Biasanya diberi uang terus disuruh beli sendiri di sini. 
P 49: Kalau baju, sampean milih yang model apa? 
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S 49: Yang biasa, pokoknya uangnya cukup. 
P50: Paling mahal berapa? 
S50: Seratus ribu. 
P 51: Kalau yang pilih baju yang lagi ngetren apa piye? 
S 51: Yang pantes dipakai gitu aja pak. Sebetulnya kepingin kayak teman-teman yang kalau 
beli baju di distro-distro di Malang. Tapi ndak sampek minta. 
P 52: Kalau barang lainnya? Laptop? 
S 52: Katanya mau dibelikan bu Tr, ndak tahu katanya mau dititipkan mbak Es. Ini kan 
wajib gitu pak. Kalau anak ga mampu ada sumbangan buat beli notebook. Kan tugas dari 
guru, soal-soal suruh ambil di internet (email). 
P 53: Mau tidak mau ke warnet atau punya laptop sendiri dan modem. 
S 53: Ya. 
P 54: Kalau sekarang, dijatah berapa sama bu Tr? 
S 54: Satu juta, sama kostnya, sama SPP, tapi kemarin itu delapan ratus, terus sembilan 
ratus. 
P 55: SPPnya berapa mas? 
S 55: Seratus limapuluh, kostnya tiga ratus. Belum buku-bukunya, kan buku-buku paket. 
Kemarin belum saya bayar. 
P 56: Cukup segitu mas?  
S 56: Ndak cukup pak. Kan biasanya satu minggu tiga kali, empat kali ke Malang, 
latihannya jauh. 
P 57: Sepak bola? 
S 57: Ya, bensinya yang ga kuat. 
P 58: Sepeda sampean boros ya mas? 
S 58: Ya pak.. 
P 59: Jadi kalau rata-rata satu juta, setelah bayar kost dan SPP, tinggal limaratusan? 
S 59: Ya, itu untuk buku-buku, ke warnet, bensin. 
P 60: Berapa kalau ke warnet? 
S 60: Satu jam duaribu limaratus. 
P 61: Kalau biaya-biaya lain apa ga minta? 
S 61: Biasanya minta, kalau benar-benar kurang saya minta. 
P 62: Sampean dikirimi itu lewat siapa? 
S 62: Lewat ibu kost. Rekening ibu kost. 
P 63: Kok ga sampean dewe 
S 63: Saya tidak punya ATM pak. 
P 64: O, ibu telpon dikirim samene, terus sampean ambil.  
S 64: Nggih. 
P 65: Itu sejak? 
S 65: Sejak ayah (pak Pr)  ga ada. 
P 66: Kalau biaya biaya sebelumnya? 
S 66: Kalau uang gedung, pendaftaran pak Pr. Untuk uang seragam, empatratus pak Pr, 
yang enamratus bu Tr. 
P 67: Kegiatan sampean setelah sekolah apa mas? 
S 67: Biasanya futsal.  Praskibraka dan tahun lalu dapat piagam. Tapi untuk tahun ini saya 
tidak ikut. Waktu seleksi saya disuruh ikut tapi pas main bola. 
P 68: Sampean ikut club endi? 
S 68: Persema, tapi yang Yunior. 
P 69: Main dengan yang bintang-bintang itu pernah? 
S 69: Ya pernah Cuma sparing-sparing, dengan Mba Mba, Ivan Bakdim. Pernah uji coba 
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main lawan mereka, kalah banyak. Waktu itu 6-0. 
P 70: Sampean keeper  ya? 
S 70: Ya. 
P 71: Kalau keuangan gitu siapa yang kontrol? Bu En? 
S 71: Ya, diaturlah. Kalau di sekolah saya ndak pernah jajan. Kalau di rumah ya diem. 
Jajan kalau jalan, makan keluar  sama teman-teman. 
P 72: Kalau jalan-jalan ke mana sampean? 
S 72: Paling ke Metro Malang 
P 73: Sering? 
S 73: Jarang-jarang, Cuma kalau lagi boring di rumah. Karena di kost ga ada temennya, 
cuma sendiri. Kalau ada temennya enak.. 
P 74: Kalau ada temannya, jalan-jalan saja  sampean? 
S 74: Ga pak, biasanya kalau pulang sekolah tidur, kalau sore latihan. 
P 75: Kalau latihan seminggu berapa kali? 
S 75: Biasanya empat kali. 
P 76: Kalau latihan di mana? 
S 76: Biasanya kalau kebarengan latihan Persema dan Prisma,  seminggu full, kalau yang 
libur cuma hari Jumat. 
P 77: Berapa jam tiap latihan? 
S 77: Biasanya dua jam, paling lambat satu setengah jam. 
P 78: Itu bisa menunjang karir sampean ya? 
S78: Ya itu bisa masuk internasional maupun nasional, 
P 79: Itu tergantung apa mas? 
S 79: Penampilan, perform. 
P 80: Banyak saingannya? 
S 80: Banyak. 
P 81: Berat ya? 
S 81: Ya, kalau di Malang ini berat pak. 
P 82: Sampean ga kepingin kuliah? 
S 82: Pingin sih pak, kalau ada biaya. 
P 83: Kalau yang olah raga ka nada di Malang! Dulu IKIP, sekarang Universitas Negeri 
Malang? 
S 83: Ya, tapi saya ingin jadi pemain. Kan cita cita dari kecil dan sama ayah, pak Pr disuruh 
latihan. 
P 84: Kalau sudah tingkat nasional hasilnya lumayan ya mas?  
S 84: Ya pak. Kayak mas Heri, temannya ayah, kemarin bonusan 30 juta, ketika final devisi 
Utama. Sekarang sudah ISL (Indonesia Super League) 
P 85: Kalau sampean dikontrak, bayarane per apa sampean? 
S 85: Perbulan. 
P 86: Biasanya berapa mas? 
S 86: Lima ratus ribu. 
P 87: Jadi bisa latihan bola sambil sekolah ya?  
S 87: Ya, atas ijin sekolah. Kemarin sempat ada debat dengan sekolah, dan saya disuruh 
buat surat pernyataan. Karena satu setengah bulan tidak masuk sekolah. Latihannya kan 
pagi, sore. Terus saya bilang guru, “kalau habis latihan pagi saya masuk, boleh?”, katanya 
boleh. Jadi habis latihan langsung sekolah. 
P 88: Dari club sampean pernah dapat bonus? 
S 88: Pernah, 
P 89: Kalau main gitu ya? 
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S 89: Ya, kemarin pas main zona JawaTimur, tiap main bonusannya 150 ribu. Terus setelah 
lolos zona Jawa Timur 500 ribu tiap main. Selama kompetisi tiap bulannya 500 ribu. 
P 90: Sekarang masih dapat? 
S 90: Ndak, kompetisinya sudah selesai. 
P 91: Bapak ibu yang sekarang di Kalimantan tahu? 
S 91: Tahu, kalau saya butuh sarung tangan, saya minta. 
P 92: Kalau sampean minta sesuatu langsung dituruti. 
S 92: Kalau ada uang yang langsung, kalau tidak ada uang  ya, nunggu. 
P 93: Kalau dengan ibu yang di sana kangen? 
S 93: Ya kangen pak, kan pulangnya satu tahu sekali, dua tahun sekali. Tapi tidak terlalu, 
kan dari kecil sudah biasa ndak pernah ketemu. 
P 94: Ini janjinya sampai sekolah apa? 
S 94: Ndak janji, janjinya cuma sekolah sepak bola gitu. 
P 95: Kalau segala permintaan dituruti, oleh bapak ibu, itu bisa jadi pengganti, sampean 
dititipna pak Pr dan bu En tidak? 
S 95: Ndak bisa pak. 
P 96: Kebutuhan apa yang sampai inginkan sekarang? 
S 96: Kasih sayang. Kakak kan sudah dirawat sejak kecil. 
P 97: Kalau pulsa sebulan habis berapa mas? 
S 97: 50 ribu. Telpon minta ibuk, kalau habis ya beli sendiri. 
P 98: Kalau handphone sekarang minta yang apa? 
S 98: Sekarang kan jamannya touch screen, minta yang model itu. 
P 99: Sampean ngrokok juga 
S 99: Pernah sih.. 
P 100: Setiap hari? 
S 100: Ndak. 
P 101: Dengan keberadaan sampean yang ditinggal ibu, apa harapan sampean dari gereja? 
Dari majelis, pamong KPAR, teman-teman pemuda? 
S 101: Bantu-bantu gitu ta pak? Kemarin pas Natal ga bantu-bantu karena sudah ada 
pengurusnya sendiri. 
P 102: Kepinggin ga sampean diperhatikan? Kalau dari gereja perhatian apa yang 
diinginkan? 
S 102: Dikunjungi,  kalau ada banyak teman seneng. Kalau kumpul-kumpul gitu, nyanyi-
nyanyi. 
P 103: Kalau dikunjungi majelis seneng tidak? Atau masih kaku? 
S 103: Masih kaku pak. Kalau teman-teman kan enak, kan sudah tau. 
P 104: Kalau pendetane? 
S 104: Sungkan pak.. 
P 105: Berarti yang khusus kunjungan belum ada ya mas? 
S 105: Belum. 
P 106: Jadi Cuma kebaktian secara bergantian di teman-teman pemuda ya? 
S 106: Ya. 
P 107: Ok mas terima kasih ya, atas segala informasinya. 
S 107: Sama-sama pak. 
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Lampiran 5: 
Wawancara dengan Subjek 5 (S5) 

 
 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Rabu, 22 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Dn 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat    : Sendangbiru 
5. Umur    : 19 tahun 
6. Pendidikan/Kelas  : SMP/3 Putus sekolah  
7. Lama ditinggal ibu  : 17 tahun 
8. Jumlah saudara kandung : 1 
9. Tinggal dengan  : Ayah.  

 
B. Latar belakang 

Peneliti sudah mengenal subjek sejak melayani di GKJW Jemaat Sendangbiru. 
Peneliti menemui subjek untuk melakukan wawancara di rumahnya. Cukup sulit 
menemui subjek untuk diajak wawancara di siang hari. Waktu itu ia sendang mengurusi 
surat-surat yang akan digunakan untuk paspor dan visa. Peneliti baru dapat menemui 
subjek ketika malam hari. 

Rumah subjek belum sepenuhnya selesai. Meskipun sudah berkeramik, namun 
tembok rumah belum di cat. Daun jendela juga belum terpasang. Tidak ada barang 
mewah dalam rumah tersebut. Nampak televisi 14 inc berada di pojok ruangan. Pada saat 
itu bapaknya sedang tiduran dengan beralaskan karpet yang sudah lusuh. Di samping 
rumah ada teras yang baru saja di bangun, berdindingkan anyaman bambu. Menurut ayah 
subjek (Yt) itu akan digunakan untuk usaha pengecatan body sepeda motor. 

Subjek tidak lagi sekolah. Ia putus sekolah kelas 2 SMP. Biasanya kegiatan 
sehari-hari subjek adalah bekerja di cucian mobil. Namun ketika peneliti bertemu 
dengannya subjek sibuk mengurus surat-surat untuk paspor dan visa. Ia berencana pergi 
ke Brunai, menyusul ibunya, dan bekerja di sana. Ayahnya bekerja sebagai nelayan. Ia 
adalah anak buah kapal nelayan jenis slerek. Penghasilannya tergantung hasil tangkapan 
ikan yang diperoleh. 

 
C. Wawancara 

P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P 1: Ini saya sedang kerja  tugas kuliah tentang anak-anak yang ditinggal ibu ke luar negeri, 
khususnya  yang remaja dan berperilaku konsumtif. Makanya saya  ingin wawancara 
sampean (kamu).  
S 1: Ya pak. 
P 2: Mulai kapan sampean ditinggal ibu? 
S 2: Sejak kecil, 2 tahun. 
P 3: Berarti berapa tahun itu mas? 
S 3: 17 tahun. 
P 4: Umur berapa sampean sekarang? 
S 4: 19 tahun pak. 
P 5: Ketika ditinggal, siapa yang merawat sampean? Yang saya maksud maksud, 
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memandikan dan lain-lain. 
S 5: Mbah Pj, yang dengan bulik (bibi) Dn. Terus saya ikut cak Ek. 
P 6: Selama sampean ditinggal ibu ke luar negeri, sampean dikirimi uang? 
S 6: Ya, ya untuk sekolah, setelah kerja jarang. 
P 7: Sampean sekolah terakhir apa?  
S 7: SMP kelas dua. 
P 8: SMP nya mana to mas? 
S 8: Sini (SMP Nelayan), pindah Pandaan tiga bulan, terus kesini lagi. Lalu berhenti saja. 
P 9: Selama sampean sekolah rata-rata satu bulan dikirimi berapa? 
S 9: Ketika di Pandaan rata-rata  satu bulan satu juta. Gaji  ibu dua juta setengah,  
dikirmkan saya  satu juta. 
P 10: Untuk apa saja itu mas? 
S 10: Kost, makan. 
P 11: Wah termasuk banyak ya? 
S 11: Ya. Itu belum untuk bayar ini, bayar itu. Pernah selama tujuh bulan saya total habis 
duabelas juta. 
P 12: Itu dikirim lewat apa mas? 
S 12: Itu lewat Kantor Pos, Wester Union. Dialamatkan tetangga kost, pinjem KTP orang, 
bersama orang itu nambil uang di Kantor Pos. 
P 13: Kalau bentuk barang? 
S 13: Minta Hp, sepuluh bulan paling lama, baru dikasih. 
P 14: Itu dalam bentuk barang atau uang? 
S 14: Barang, biasanya kalau ada orang yang pulang dari Brunai dititipkan. 
P 15: Selama sampean ditinggal ibuk, berapa kali ganti Hp? 
S 15: Hampir tidak bisa dihitung. 
P 16: Sejak kapan sampean punya Hp? 
S 16: Sejak Sendangbiru mulai ada Hp, tahun 2006. Pertama kali punya Nokia 3310, ganti 
yang ada kameranya, habis itu dikirim lagi Motorola harga 1 juta. setelah itu Sony Ericson 
harga 2,5 juta. Setelah itu ganti lagi, ganti lagi.  Pokoknya tidak bisa dihitung. Mungkin 
buat model sekarang  dapat iPad. 
P 17: Berarti jumlahnya tak terhitung, pokok ada model baru ganti. Itu karena cepet  bosan 
atau bagaimana? 
S 17: Ya, juga karena cepat bosan. 
P 18: Itu karena lihat teman atau?  
S 18: Ya, setiap ada teman punya baru, ganti. Hp yang lama lemparae wis (jual). 
P 19: Itu uang dari ibu semua? 
S 19: Ya itu dulu. Waktu saya kerja di cak Ek (sepupu), cuci mobil, saya pingin sepeda 
motor. Di cak Ek, saya punya uang 2 juta. Waktu itu ibu juga ingin beli sepeda, bilang 
kalau pulang beli Mega Pro. Tapi saya tidak mau. 
P 20: Terus sepedanya apa mas? 
S 20: F1ZR, waktu itu untuk uang muka ditambah ibu 1,5 juta. Sehingga uang muka 3,5 
diangsur tiap bulan. Waktu itu tiap harinya saya tak pernah jajan, hasil kerja untuk angsur 
sepeda, sampai lunas. Tapi ibuk tetep kirim uang lewat cak Ek. 
P 21: Jadi, ibu kalau kirim uang lewat cak Ek? 
S 21: Ya, disimpan cak Ek. Ibu masih kirim kadang 1 juta, 2 juta. 
P 22: Sekarang sepedanya? 
S: Saya jual. 
P 23: Laku berapa? 
S 23: 1 juta, keadaan mati. 
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P 24: Sampean mau ngomong ndableg, ndableg apa itu? 
S 24: Dulu gini, minum juga iya. Dulu, maklum aja kenakalan remaja gitu. Sampai satu kali 
mengisap apa yang namanya Sabu. 
P 25: Waktu itu sampean posisi dimana? 
S 25: Di Pandaan. 
P 26: Sampean dapat dari mana? 
S 26: Temenku bawa. Saya juga pernah menghabiskan uang untuk beli minum, foya-foya. 
Pernah satu kali jualan keset, ngamen, ya apa carane isa ngombe. Saya berhenti baru tiga 
bulan. 
P 27: Nyoba sabu berapa kali? 
S 27: Cuma dua kali. 
P 28: Harga berapa? 
S 28: Waktu itu dikasih temen. Seteleh itu temenku minta aku beli. 
P 29: Harganya berapa? 
S 29: Kalau tidak salah enam ratus atau tujuh ratus ribu. 
P 30: Rasane bagaimana? 
S 30: Kayak rokok. 
P 31: Pakai apa itu? 
S 31: Pakai aqua, ada air separo, dikasih sedotan, ada alat untuk bakar, dikasih air sedikit, 
menguap, yang di hisap uapnya. 
P 32: Langsung fly gitu? 
S 32: Satu kali nyoba, ingin jalan terus mata ga bisa tidur, melek, ga ada rasa capek. 
P 33: Jadi uang kiriman ibu sampean gunakan untuk itu? 
S 33: Semula saya jujur, uang kiriman untuk bayar kost. Dari kiriman itu empat bulan uang 
kiriman ibuk saya buat foya-foya. 
P 34: Kalau di Sendangbiru sini? 
S 34: Saya tidak menyusahkan ibuk. Di sini saya cari uang sendiri. Jujur ketika sekolah di 
sini satu bulan cuma masuk 10 kali. 
P 35: Nang endi sampean? 
S 35: Ga ada, habis kerja capek tidur di sekolahan. 
P 36: Kerja apa? 
S 36: Cuci mobil. 
P 37: Waktu itu p Pj (kakek) kok memperbolehkan kerja? 
S 37: Waktu itu saya sudah ikut cak Ek. Saya ada konflik sama kakek. Memang sejak dari 
kecil saya ndableg. Kemudian ikut cak Ek. 
P 38: Mulai kapan ikut cak Ek? 
S 38: Kelas dua ikut pak Pj, kelas tiga diambil cak Ek. Membantu istrinya nyelep.  Jadi 
sekitar delapan  tahun ikut cak Ek. 
P 39: Kok sampai ikut cak Ek? 
S 39: Cak Ek, kasihan saya selalu dimarahi, di bentak-bentak. 
P 40: Kiriman ibuk terus ya? 
S 40: Ya, sampai 10 juta. Pernah saya menghabiskan uang SPP. 
P 41: Untuk apa itu? 
S 41: Waktu itu saya buat minum. 
P 42: Kelas berapa itu? 
S 42: 2 SMP. 
P 43: Itu pas ndableg-dablege ya? 
S 43: Waktu masih ndendeng-ndendenge. Waktu itu saya tidak mau bilang sama cak Ek. 
Ketika ia tanya, SPP sudah di bayar atau belum, saya bilang sudah bayar lunas.  Itu saya 
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ganti dengan kerja cuci mobil. Saya setiap siang pamit sekolah, pakai seragam. Tapi 
tengak-tengok tidak ada orang menggok  ke cucian mobil. Sore hari ketika teman pulang 
sekolah saya ikut pulang. Gitu terus sampai satu minggu.  Waktu itu cak Ek, tahu kalau 
saya merokok. Itu gara-gara teman saya bilang, kalau di Pandaan saya ngrokok. Konangan, 
ngrokok sampai sekarang. 
P 44: Lapo sampean pindah Pandaan. 
S 44: Itu diajak kakak, katanya enak sekolah di sana. Saya tergiur 
P 45: Sekolah apa itu? 
S 45: Sekolah swasta. SMP Persatuan. Isinya anak ndableg-ndableg. 
P 46: Pancen isine arek ndableg-ndableg ya? 
S 46: Ya, sekarang sekolahnya udah hancur. Cuma saya provokatornya. Saya pernah 
ditampar satu guru, kemudian saya tantang berkelahi di luar. Ketika ketemu  Sukorejo, ia 
saya gampar. Saat itu saya mabuk. Hingga jadi urusan polisi. Setelah itu keluar. Saya bilang 
teman-teman, kalau gurunya macem-macem juren (hancurkan) sekolahane. 
P 47: Sampean tidak sekolah dikeluarkan karena kasus itu apa bagaimana? 
S 47: Tidak, saya keluar sendiri. Kabur , setelah saya tidak masuk selama dua minggu, saya 
dibentak guru, padahal saya sudah diberi ijin kepala sekolah. Saya emosi, seragam saya 
lepas, bet saya sobek.  Kemudian guru yang bentak saya pukul satu kali, kepala sekolah 
satu kali. Tawur, gulat, sampai polisi datang. Saya kabur. Saya bilang ibu kost saya pulang 
ke Sendangbiru, tetapi saya di rumah teman selama satu minggu. Saya bilang ibuk di 
keluarkan. Sama ibuk, saya disuruh pindah tidak mau. Pikiran saya pingin berhenti dan 
kerja. 
P 48: Waktu itu sampean kelas berapa? 
S 48: Kelas tiga, masih empat bulan. Kemudian saya kembali ke Sendangbiru.Itu sudah 
rebut, buron, saya dicari-cari ga peduli, ga ngurus. Setelah dua bulan baru saya berani 
mengambil barang dan baju-baju yang ada di kost 
P 49: Tidak dicari ke sini? 
S 49: Tidak. Di Sendangbiru saya ikut pendidikan nahkoda dan penangkapan ikan di 
Banyuwangi. Karena saya tidak punya ijasah SMP dan KTP, saya memakai punyanya lek 
An, kebetulan wajahnya mirip.  Dua hari di Banyuwangi pengawas mencurigai saya. Tetapi 
setelah saya yakinkan  kalau di KTP dan ijasah itu saya, ia percaya. Saya lulus dan dapat 
bantuan kapal. Tapi kurang bagus, sekarang sandar di pantai wetan.  
 
Saya belum berubah masih dableg juga. Di sana saya dikasih uang ibuk enam juta habis.  
 
Waktu itu ibu bertengkar dengan bapak, saya SMS ga balas, ditelpon ga diangkat. Bapak 
sms telpon juga tidak dibalas. Ketika  ketemu ibu saya bilang, nek aku ngene, omongku 
rusak, ndableg aja disalahna aku Dn.Nek wong tuwek salah, masi anak dewe isa 
malati.Nyambut gawe apa ae ga ana hasile. Tapi sekarang hubungan sudah baik. Ketika 
telpon sudah menyakan keadaan bapak, dulu tidak pernah. 
P 50: Kapan hubungan bapak ibu sampean renggang? 
S 50: Kelas 1 SMP. Waktu itu ibu saya ancam, di telpon saya bilang, “Aku pingin erus sing 
nganuni ibuk, tapi nek aku ga wani nuthuk, ga wani ethet-ethet jeroane aja takon”. 
P 51: Sebenarnya gimana rasanya ditinggal ibuk? 
S 51: Ga ada senengnya. Meski banyak uang tapi ga ada senengnya. Lebih baik ga punya. 
Dari pada banyak harta lebih baik kasih sayang orang tua. Mungkin orang lain mengatakan, 
saya ditinggal ibuk seneng,  duwitku okeh. Tapi saya tidak, yang saya butuhkan kasih 
sayang orang tua. Saya ndableg.atau gini karena orang tua tidak ada. 
P 52: Itu akumulasi kekecewaan sampean?  
S 52: Ya.Memang. Dulu saya ditinggal ibuk, saya seneng bisa gini-gini, tetapi setelah saya 
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pikir-pikir ga enak. Ketika melihat anak dengan kedua orang tunya, kadang saya nangis. 
Ibuk ga ada rumah , tinggal dengan bapak saja, rasane sepi. Memang, ditinggal ga ada 
senengnya. 
P 53: Terus pelampiasane dengan dableg itu? Sampean kecewa banget ya? 
S 53: Heeh. Harapane ibuk mengerti. Kalau ia berpikir, ia ngerti, kalau tidak ya ga tahu 
lagi. Kadang jalan sama bapak, lihat anak sama ibuk sama bapak, itu melas. Mendahe 
senenge ya apa isa gonceng bapak, ibukku. 
P 54: Waktu sampean dableg bapak  bagaimana? 
S 54: Diam saja. Bapak bilang gini, “Nek sampean ngombe, entek sepuluh botol, pirangane 
krat, ga masalah sing penting ndik omah”. (Kalau kamu minum, habis sepuluh botol, 
berapa krat pun, tidak masalah, yang penting di rumah). 
P 55: Harapan sampean ke ibu sekarang apa? 
S 55: Pingin pulang, kumpul dengan keluarga, wis bah masi nang omah wong loro, bah ta 
cukupi. (Biarlah, meskipun dirumah dua orang saya cukupi). 
P 56: Selama sampean dalam situasi seperti itu ada yang memperhatikan? 
S 56: Ada, cak Ek. 
P 57: Perhatian dari gereja ada tidak? 
S 57: Sampai sekarang tidak ada. Cuma cak Ek.   
P 58: Dari pribadi majelis ada yang memperhatikan tidak. Seperti mas Ag. 
S 58: Ya pernah, waktu itu saya diajak kebaktian. Saya bilang, “ya mas”.  Tapi karena cak 
Ek, ngajak momot (kerja), saya tidak bisa nolak, jadi tidak bisa ikut kebaktian. Sama cak Ek 
tidak berani bantah. 
P 59: Sebenarnya ada tidak harapan pada gereja? Gereja kan seharusnya memperhatikan 
orang-orang seperti sampean. 
S 59: Saya pingin kedua orang tuaku kumpul kedua-duanya di rumah. Hidup bareng 
sekeluarga. Ada yang maklumi saya, saya gini tidak usah protes, biarkanlah. Kalau tidak 
meyusahkan saya, ga merugikan anda, tidak  apa-apa. Kalau merugikan ditegor saja tidak 
apa-apa? 
P 60: Samepean ndableg karena siapa? Apa karena teman? 
S 60: Teman, karena pergaulan. Kalau bergaul dengan orang yang tidak beres, jadinya ya 
tidak beres. 
P 61: Barang lain yang sampean minta dari ibu apa?  
S 61: Pakaian. 
P 62: Sampean beli sendiri atau beli sendiri? 
S 62: Saya diberi uang suruh beli sendiri. Lalu saya beli satu setel, terus ga eruh sisane 
duwik nyandi. (lalu tidak tahu, sisa uang kemana). 
P 63: Kalau beli baju pilih yang bagaimana? Mahal atau bagaimana? 
S 63: Yang murah. Buat apa beli yang mahal, yang murah saja ada kok. Kalau dulu 
temanku gini aku ikut. 
P 64: Kalau ibu tidak pergi, sampean dableg tidak? 
S 64: Mungkin tidak. Waktu saya umur dua tahun, ibu datang dari Singapura. Pulang pakai 
taksi, saya tidak kenal.Saya hanya mau sama bapak saja, tidak mau diajak ibu. Kaki, 
tangannya  sudah hancur, kerja disiksa.Habis itu tidak ke Singapura, ke Brunai sampai 
sekarang. 
P 65: Menarik cerita sampean. Saya pikir cukup mas, terima kasih bersedia ta wawancarai 
S 65: Sama-sama pak. 
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Lampiran 6: 
Wawancara dengan Subjek 6 (S6) 

 
 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Kamis, 23 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Rd 
3. Jenis kelamin  : Perempuan 
4. Alamat    : Sendangbiru dan Kepanjen (Kost) 
5. Umur    : 16 tahun 
6. Pendidikan/Kelas  : SMA/2 
7. Lama ditinggal ibu  : 14 tahun 
8. Jumlah saudara kandung : 1 
9. Tinggal dengan  : Ayah.  

 
B. Latar belakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Waktu itu subjek sedang liburan sekolah. 
Dan sedang berada di Sendangbiru. Peneliti bertemu dengan subjek tidak di rumahnya 
sendiri. Ia sedang berada di rumah salah seorang familinya. Ketika bertemu subjek, 
peneliti menyampaikan keinginan bertemu dengan subjek adalah untuk wawancara, 
terkait dengan tugas perkuliahan. 

Pada waktu peneliti ingin bertemu dengan di rumahnya, ternyata dalam keadaan 
kosong. Bapaknya sedang berpergian. Rumah itu  berukuran 6 x 12 m itu, bertembok dan 
berkeramik. Hanya bapaknya yang tinggal di rumah itu di setiap harinya. Subjek pulang 
ketika hari sabtu dan minggu. Keseharian subjek berada di Kepanjen. Ia sekolah di 
sebuah SMK Negeri yang ada di sana. Jarak dari Sendangbiru-Kepanjen kurang lebih 65 
km. Di Kepanjen subjek kost di rumah familinya. Subjek memiliki sepeda motot Mio 
warna putih yang masih standart, belum ada perubahan. 

 
C. Wawancara 

P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P 1: Ini begini mbak, saya sedang penelitian untuk tugas kuliah. Tentang anak yang 
ditinggal ibu bekerja di luar negeri. Untuk itu saya mau wawancara sampean, boleh kan? 
S 1: Ya pak. 
P 2: Sampean ditinggal ibuk sudah berapa tahun? 
S 2: Semenjak umur  2 tahun, pulangnya tiga tahun sekali. 
P 3: Bagaimana rasanya ditinggal ibu? 
S3: Ya, kadang ada tidak enaknya pak, tidak ada yang memperhatiin gitu. Tapi kalau ibu 
tidak kerja, siapa yang biayain sekolah. 
P 4: Kalau menurut sampean, seharusnya ibu di mana? 
S 4: Kan pernah nanya, tak suruh pulah gitu. Terus diginiin, “Kalau ibu pulang yang 
membiayai sekolah siapa?“ 
P 5: Terus bapak tidak kerja? 
S 5: Ya kerja, tapi kan tidak mencukupi gitu. Kadang kerja, kadang nggak 
P 6: Bapak kerja apa?  
S 6: Kadang ikut tebang tebu. 
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P 7: Kalau tidak musim tebu, kerja apa? 
S 7: Sawah. 
P 8: Berarti penghasilanya kurang, begitu ya. 
S 8: Ya. 
P 9: Rumah sampean bagus gitu, itu hasil kerja ibu? 
S 9: Ibu sama bapak. Kan sekarang sudah cerai. 
P 10: Sudah cerai tho? 
S 10: Saya masuk SMA itu cerainya. 
P 11: Selama empatbelas tahun yang mencukupi kebutuhan sampean ya ibu? 
S 11: Sebelum cerai, ya orang dua itu. Kalau sekarang ya ibu. 
P 12: Bapak? 
S 12: Kalau pulang ke sini dikasih sangu. 
P 13: Biasane sampean dapat kiriman uang gitu, dari ibu? 
S 13: Iya. 
P 14: Yang minta sampean apa ibu yang langsung ngirimi? 
S 14: Kalau kirim uang kan ke ATMnya mas. 
P 15: Mas siapa itu? 
S 15: Mas yang saya ikut di Kepanjen. Anak dari budhenya ibu. 
P 16: Jadi lewat rekeningnya mas? 
S 16: Ya 
P 17: Kalau satu bulan berapa biasanya? Dulu sekarang. 
S 17: Kalau sama SPP, 500 ribu per bulan. 
P 18: SPPnya berapa tho? 
S 18: SPPnya 140 ribu. 
P 19: Kostnya? 
S 19: Kosnya bayar, tapi tidak masuk hitungan itu. 
P 20: Berarti masih 360, untuk? 
S 20: Itu ya uang saku sama transport sekolah. 
P 21: Masih naik angkot? 
S 21: Ndak, bensinnya itu pak. 
P 22: Sampean bawa sepeda? 
S 22: Ya. 
P 23: Jadi rutin 500 ya? 
S 23: Ya, kadang kalau ada yang perlu gitu kan bilang. Kadang bisa lebih. 
P 24: Ibu kerja di mana? 
S 24: Brunai. 
P 25: Untuk kebutuhan sampean, minta apa saja ke ibu? Yang inisiatif siapa, sampean yang 
minta atau ibu yang belikan? 
S 25: Saya yang minta. 
P 26: Minta apa sampean? 
S 26: Kemarin minta handphone. 
P 27: Itu langsung dikirimi atau nunggu dulu? 
S 27: Nunggu dulu pak. 
P 28: Berapa bulan? 
S 28: Nunggu sekitar dua bulanan. 
P 29: Berapa kali sampean minta handphone ke ibu? 
S 29: Kalau yang dulu pas SD, itu ibu yang ngirimin, selanjutnya saya yang beli. 
P 30: Berapa kali ganti? 
S 30: Kalau yang minta ibu, tiga kali. 
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P 31: Kok sampai ganti-ganti? 
S 31: Kan rusak pak. 
P 32: Yang pertama hpnya apa sampean. 
S 32: Handphonnya jelek, yang tidak berwarna. Terus dikirimin, terus kan rusak. Terus beli 
yang kemarin. 
P 33: Beli apa yang terakhir? 
S 33: Nokia yang dua kartu. 
P 34: Berapa harganya mbak? 
S 34: 720 ribu. 
P 35: Kenapa milih itu? 
S 35: Pingin Nokia pak. 
P 36: Kok milih itu? 
S 36: Pinginya itu, ada yang satu kartu tapi lebih mahal. 
P 37: Apa karena teman. 
S 37: Teman-teman kebanyakan layar sentuh, tapi tidak kepingin. 
P 38: Terus, apa alasan sampean milih itu. 
S 38: Kan dua kartu itu lho pak? Kan Nokia jarang yang dua kartu 
P 39: Jadi nomor sampean dua. Diisi semua? 
S 39: Ya, Ya kadang pulsanya diisiin ibu. 
P 40: Satu bulan habis berapa? 
S 40: Ndak mesti pak, ndak pernah ngitung. 
P 41: Ibu ngisinya berapa? 
S 41: 10 ribu, satu bulan dua kali. 
P 42: Kalau sampean sendiri? 
S 42: Rata-rata lima ribu, rata-rata untuk tiga hari. 
P 43: Jadi satu bulan? 50 ribu? 
S 43: Lebih. 
P 44: Seratus? 
S 44: Ya 
P 45: Selain Hp, apa yang sampean minta ke ibu? 
S 45: Kemarin mau dibeliin laptop tapi saya tidak mau. Kan gini, ibu nanya minta 
handphone atau minta laptop. Saya ndak minta laptop, mintanya handphone. 
P 46: Kenapa tidak minta laptop? 
S 46: Ndak apa-apa pak, masih tidak pingin. 
P 47: Sekolah tidak harus pakai laptop? 
S 47: Ndak. Ada yang membawa tapi tidak kepingin. 
P 48: Kalau baju-baju gitu? 
S: Kadang dikirimin, kadang dikasih uang gitu? 
P 49: Kalau baju sampean pilih yang bagaimana? Kan banyak model. Meniru teman? Lihat 
di di tv, supaya gaya? 
S 49: Ndak pak kalau buat gaya-gayaan. 
P 50: Ndak pernah kepingin. O punyanya teman begini.  
S 50: Ada yang pingin kayak bajunya teman. 
P 51: Itu sampean ya mau beli? 
S 51: Sudah. 
P 52: Kalau ada temen punya yang  bagus, sampean berusaha membeli? 
S 52: Ya. 
P 53: Kalau sudah bisa membeli, senang? 
S 53: Ya, kan sudah keturutan. 



160 
 

P 54: Kalau sudah dipakai gitu? 
S 54: Kadang ada pantesnya, ada yang tidak pantesnya. 
P 55: Kalau dipakai tambah percaya diri atau bagaimana? 
S 55: Kan beli dua, yang satunya kayak ga pantes gitu lho. 
P 56: Yang pantes, kalau dipakai merasa bagaimana? 
S 56: PD (percaya diri) gitu pak. 
P 57: Itu bermerk tidak? 
S 57: Ndak pak. 
P 58: Beli begitu itu bapak tahu? 
S 58: Tidak. 
P 59: Kalau tadi sampean bilang ada sepeda motor. Itu sampean yang minta atau inisiatif 
ibu membelikan? 
S 59: Pas SMP saya kan ulang tahun. Saya bilang, “Lha kadonya mana bu?” Terus disuruh 
ngambil di rumahnya mas di Kepanjen. Di sana  sudah ada sepedanya. 
P 60: Apa sepeda sampean? 
S 60: Mio. 
P 61: Sudah lama itu? 
S 61: Mau lulusan SMP. Udah hampir tiga tahun. 
P 62: Sampean ga milih sendiri itu? 
S 62: Ya, katanya pilih warna apa. Saya bilang pilih warna putih. 
P 63: Kalau ada sepeda untuk apa? 
S 63: Ya buat sekolah itu pak? 
P 64: Bensinya? 
S 64: Uang dari kiriman ibuk itu. 
P 65: Dari yang limaratus itu ya? 
S 65: Ya kadang nyampek-nyampekin. 
P 66: Kalau kurang minta ibu lagi? 
S 66: Ya kalau ada yang kurang gitu minta. 
P 67: Ketika ibu sudah membelikan sepeda motor seneng tidak, sampean? 
S 67: Seneng. 
P 68: Selain untuk sekolah kemana lagi? 
S 68: Bermain pak, sama ngater-nganterin. 
P 69 : Kemana itu? Ke Malang? 
S 69: Ke Malang belum pernah. Karang kates. 
P 70: Apa harapan sampean ke ibuk? 
S 70: Pingin cepet pulang. 
P 71: Apa ibuk pernah bilang tidak kerja lagi? 
S 71: Kalau saya sudah lulus SMA itu rencananya mau bikin usaha sendiri. 
P 72: Tahu tidak gajinya ibu berapa? 
S 72: Ndak tahu, tidak pernah cerita. 
P 73: Sampean tidak pernah nutut ibu di belikan barang-barang tertentu? 
S 73: Ndak. 
P 74: Ndak pinging ganti sepeda? 
S 74: Ndak pak, ini belum lunas. 
P 75: Itu yang bayar ya saudara sampean di kepanjen itu.  
S 75: Ya. 
P 76: Kalau kangen ibu bagaimana?  
S 76: SMS pak, ya kalau saya lagi sakit begitu, saya ya nangis. Kalau ada temen yang lagi 
kumpul sama keluarganya begitu, kadang ngiri. 
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P 77: Pernah protes ke ibu? 
S 77: Pernah curhat-curhat, sampai nangis. 
P 78: Bilang apa ke ibu? 
S 78: Bilang, pingin kumpul, kayak teman-teman sama keluarganya. 
P 79: Sampai nangis? 
S 79: Iya. 
P 80: Terus kayak gitu itu cerita ke siapa? Ke teman? 
S 80: Kalau sekarang, saya cerita ke temen. 
P 81: Bapak dan ibu kan sudah cerai. Komunikasinya masih  tidak. 
S 81: Ndak pernah. Sebelum cerai saja tidak pernah komunikasi, telponnya ke saya. 
P 82: Tahu tidak alasannya cerai? 
S 82: Kan bapak saya itu susah diatur gitu lho pak. Sifatnya keras. Kan itu dulu ibu mau 
balik lagi ga boleh. Terus bapak itu keceplosan bilang gini, “Ya udah budalo ga usah balik 
maneh, ga usah mulih mrene”. Terus ibu tidak pernah ke sini lagi. 
P 83: Sempat bertengkar ya, sampean tahu itu? 
S 83: Tahu, pas buyut saya belum meninggal. 
P 84: Bagaimana sampean waktu itu? 
S 84: Ya sedih. Apa, sampek jejek-jejekan. 
P 85: Sampean juga nangis waktu itu? 
S 85: Iya pak. 
P 86: Kelas berapa sampean itu? 
S 86: Kelas enam SD. 
P 87: Kalau ibu pulang, ke mana? 
S 87: Ke Kedungrampal. Waktu belum cerai ya pulang ke sini. Sekarang tidak lagi. 
P 88: Sampean lebih abot kemana? 
S 88: Kalau milih mau  ikut ke  siapa gitu tha? Ikut ibu. 
P 89: Sama bapak tetep baik. 
S 89: Kan sama bapak sering dimarahi. 
P 90: Kenapa? 
S 90: Kadang saya yang bandel. Terus ya itu bapak kan keras? 
P 91: Sampean bandel apa? 
S 91: Kalau dibilangin suka nesu. 
P 92: Kalau sekarang perasaan sampean bagaimana? 
S 92: Dulu, waktu cerai itu ya kecewa. 
P 93: Kalau sekarang? 
S 93: Ada susahnya, ada senangnya. 
P 94: Susahnya apa? 
S 94: Ya ndak bisa kumpul gitu. 
P 95: Senengnya? 
S 95: Ga ada senengnya. 
P 96: Itu pengaruh sama sekolah sampean tidak? 
S 96: Ya, kadang sama gurunya itu ditanyain. 
P 97: Dalam situasi itu ada tidak perkunjungan dari gereja? perhatian dari majelis. 
S 97: Tidak ada. 
P 98: Ada tidak orang yang menasehati? 
S 98: Kalau di sini tidak ada, kalau di sekolah ada. Guru agama Kristen saya. 
P 99: Di nasehati, dihibur.  
S 99: Dikasih solusi. 
P 100: Harapan sampean terhadap gereja apa? Terhadap sampean dan teman-teman senasib 
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yang ditinggal ibu? 
S 100: Seharusnya ya dikasih penghiburan begitu. 
P 101: Dikunjungi. 
S 101: Ya terus dikasih solusi. 
P 102: Sampean sering ikut kegiatan gereja/pemuda? 
S 102: Kalau pulang, malam minggu ikut ibadah? 
P 103: Bisa menghibur tidak? 
S 103: Kadang bisa pak. 
P 104: Dari apanya? Kotbahnya atau kumpul-kumpulnya? 
S 104: Kotbah dan pujian-pujian. 
P 105 : Ketemu teman bisa menghibur tidak? 
S 105: Ya seneng. 
P 106: Kayak pak Ag, pernah menghibur, ngasih  penguatan. 
S 106: Pernah, pas kalau main disitu. Pas bapak ibu pisah, katanya diusahaan bisa di 
satukan lagi. 
P 107: Itu cerainya di pengadilan? 
S 107: Ndak, di desa. 
P 108: Kalau kayak pak Wg, ndak pernah? 
S 108: Ndak. 
P 109: Situasi sampean seperti itu, mempengaruhi nilai sampean? 
S 109 : Kan waktu itu sudah lulus. Kalau SMA awalnya bagus, tapi kemudian di tengah-
tengah melorot. 
P 110: Kenapa? Masalah keluarga? 
S 110: Ndak, banyak pikiran. 
P 111: Sampean punya cita-cita? 
S 111: Pingin jadi guru. 
P 112: Jadi kuliah? Ibuk udah tahu? 
S 112: Sama ibuk diusahain bisa kuliah. 
P 113: Memang secara ekonomi, tidak cukup ya, bapak ibu? 
S 113: Ya. Kalau njagain bapak, mungkin tidak sampai SMP. 
P 114: Ndak pernah ikut kerja di laut? 
S 114: Ndak, mabukan. 
P 115: Punya thetelan? 
S 115: Dijual. Sapi juga punya dijual. 
P 116: Kenapa? 
S 116: Ndak tahu bapak. 
P 117: Terus ke mana bapak sekarang? 
S 117: Kemarin malam pergi, terus tidak pulang. 
P 118: Selama sekolah, ndak pernah ngasih sangu? 
S 118: Kalau pulang gini. Kadang 50 ribu. 
P 119: Dulu ketika di tinggal ibu, siapa yang masain, nyuci  
S 119: Kalau waktu SMP, masak  dan masak sendiri.Waktu masih SD dimasakin buyut 
P 120: Kalau kebutuhan  perempuan kan beda dengan laki-laki. Perempuan kan juga make 
up. Kalau seperti itu minta ibu? 
S 120: Beli sendiri. 
P 121: Lewat yang limaratus ribu itu? 
S 121: Ya, kan nyisihin uang. 
P 122: Kalau perhiasan-perhiasan? 
S 122: Tidak punya. Ndak boleh makai sama sekolah. 
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P 123: Tinggal apa 
S 123: Ya pak, kalung, tapi dijual lagi, untuk biaya ibu kembali ke Brunai. Cincin, 
peninggalan buyut. 
P 124: Kalau anting? 
S 124: Dari kecil pak. 
P 125: Tapi tidak pernah minta sama ibu? 
S 125: Ndak. 
P 126: Kalau asesoris-asesoris? 
S 126: Beli sendiri. 
P 127: Dari uang limaratus ribu itu? 
S 127: Ya. 
P 128: Kalau punya sepeda itu duluan mana sama teman-teman yang tidak ditinggal ibunya 
ke luar negeri. 
S 128: Duluan mereka. 
P 129: Ok mbak terimakasih, sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya. 
S 129: Iya pak. 
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Lampiran 7: 
Wawancara dengan Subjek 7 (S7) 

 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Sabtu, 25 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Ad 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat    : Sendangbiru 
5. Umur    : 17 tahun 
6. Pendidikan/Kelas  : SMA/3 
7. Lama ditinggal ibu  : 15 tahun 
8. Jumlah saudara kandung : 4 
9. Tinggal dengan  : Kakek dan Tante.  

 
B. Latarbelakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Peneliti betemu dengan subjek di pastori 
gereja.Ketika bertemu subjek, peneliti menyampaikan keinginan bertemu dengan subjek 
adalah untuk wawancara, terkait dengan tugas perkuliahan. 

Kegiatan keseharian subjek adalah sekolah di sebuah SMA swasta di Sitiarjo. 
Jarak dari tempat tinggalnya ke sekolah adalah 11 km. Untuk sampai ke sekolah subjek 
menggunakan sepeda motor Mio. Motor tersebut adalah pemberian kedua orang tuanya 
yang bekerja di luar negeri. Selain sekolah ia juga bekerja sebagai nelayan. Ia adalah 
anak buah kapal dari kapal nelayan jenis slerek. Subjek tinggal bersama kakek dan 
tantenya, di sebuah rumah milik orang tuanya. Sebuah rumah betembok, tetapi belum 
berkeramik dan berplafon. 

 
C. Wawancara 

P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P 1: Ini begini mas, saya sedang penelitian tentang anak yang ditinggal ibu bekerja di luar 
negeri. Jadi saya ingin wawancara sampeyan. 
P2: Sampean (kamu) ditinggal ibu umur berapa? 
S 2: Dua tahun. Sudah ditinggal di Brunai, kemana-mana. 
P 3: Itu dengan bapak? 
S 3: Ndak, bapak di rumah. Brunai, Brunai, Brunai, terus ke Malaysia dengan bapak. 
P 4: Tidak ditunggui sama sekali  ya? 
S 4: Tanpa tunggu-tungguan pak. 
P 5: Sampean dirawat siapa? 
S 5: Sama pak Er sampai kelas dua SD, di rumah nenek di Sumberbende sampai lulus SD, 
terus di rumah mas sampai kelas tiga SMP, terus di rumah utara (kakek) sampai sekarang. 
P 6: Waktu ditinggal umur dua tahun di rumah siapa? 
S 6: Di rumah, saudara-saudara yang merawat. 
P 7: Bagaimana rasanya ditinggal ibu waktu itu? 
S 7: Ndak karu-karuan pak. Waktu kecil lihat orang teman sama orang tua gak  pas di 
pikiran. Perasaan iri. Ndak ada yang merawat gitu lho pak. 
P 8: Sedih?  
S 8: Sidih pol (sekali) pak. 
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P 9: Harapan sampean waktu itu apa? 
S 9: Kepingin hidup sama orang tua saja. Cita-cita pingin kumpul sama orang tua. Saya 
belum pernah kumpul sama orang tua. 
P 10: Sampai sekarang masih ada perasaan sedih? 
S 10: Sedih pak. 
P 11: Kecewa?  
S 11: Dibilang kecewa itu kebutuhan. Kebutuhan ekonomi itu lho pak. Diantara dua 
pilihan. 
P 12: Selama ditinggal ibu, pernah minta sesuatu barang yang berharga? 
S 12: Pernah satu satu kali. Karena waktu ditinggal ibuk ya sama teman-teman melakukan 
hal-hal negatif, setelah  itu dikasih permintaan, asal ndak nyampur sama orang-orang itu  
dibelikan sepeda. 
P 13: Hal hal negatif  itu apa? 
S 13: Ikut teman-teman, minumlah terus apalah yang di sini itu pak. Hidup tanpa 
bimbingan orang tua, jadi semau sendiri. 
P 14: Selain  minum apa? Sampaen ya sampe teler gitu ya? 
S 14: Ya, memang sulit hidup tanpa orang tua. Tidak ada yang bimbing, tidak ada yang 
memelihara. 
P 15: Terus saudara-saudara ndak ngasih tahu? 
S 15: Ndak seperti orang tua sendiri kalau mendidik, mereka ngomong hanya dari jauh saja. 
P 16: Hal-hal negatif apa yang  dilakukan sama teman-teman? 
S 16: Seperti minum lah, narkoba. 
P 17: Pernah? 
S 17: Pernah, hampir satu minggu tidak tidur, pernah. 
P 18: Sabu?  
S 18: Ya sabu, terus pil doble L.dextrex. 
P 19: Sudah pernah  ya? 
S 19: Pengalaman suram. 
P 20: Itu kelas pira sampean? 
S 20 Mulai hancur kelas dua SMP. 
P 21: Sampean SMP mana? 
S 21: Nelayan. 
P 22: Kenal itu dari mana? 
S 22: Teman, anak Trn. 
P 23: Itu uang dari mana? 
S 23: Tidak modal. Cuma teman yang ngajak-ngajak. 
P 24: Waktu itu masih dikirimi ibu uang tidak? 
S 24: Waktu itu tidak jelas. Mungkin kiriman ke kakak, ndak jelas. Ndak tahu. Tahunya 
sekolah, sekolah, kerja dirumah, membantu mas Prt. 
P 25: Sampean tidak pernah nerima uang sama sekali? 
S 25: Mungkin uang saku dan biaya sekolah. Lainnya ndak. Saya ditinggal orang tua, 
menghibur, salah jalan, masuk ke hal-hal yang negatif. Sebagai pelampiasan lah. 
P 26: Waktu itu ndak ada yang memperhatikan ya? 
S 26: Ndak ada yang memperhatikan. Tanpa bimbingan. 
P 27: Uang dak pernah dikasih, dijatah berapa? 
S 27: Ndak. 
P 28: Kalau sekarang? 
S 28: Sekarang kalau ndak minta, ndak dikasih. Kan sambil kerja sendiri ke laut. 
P 29: Ikut nelayan, apa? 
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S 29: Prau slerek. Mungkin kebutuhan sekolah, mbayar-mbayar apa itu minta. Kebutuhan 
sehari-hari ndak. Main apalah, ndak.belajar mandiri. 
P 30: Tadi sampean kan punya motor, sampean yang minta atau dikasih ibu? 
S 30: Dikasih pilihan. Dia ngomong dibelikan disuruh pilih gitu aja pak. Asal jauh dari 
teman-teman yang dulu. 
P 31: Bisa menjaga? 
S 31: Rela mengorbankan pak. Dua pilihan. Keluar tapi ga punya teman, di dalam banyak 
teman. Tapi sekarang sudah ga punya teman. Temannya anak-anak sini saja. 
P 32: Sudah tidak hubungan lagi? 
S 32: Tidak. Tapi sempat ketemu  biasa, menghormati. Dikasih tidak mau, Cuma 
menghormati. Sempat bertemu di pantai timur, saya belikan ikan, terus saya pulang lagi ke 
sini. Cara menghindari teman. 
P 33: Apa sepeda motor sampean? 
S 33: Sepeda Mio itu pak. 
P 34: Kapan dikasih ibu sampean itu? 
S 34: Sudah tahun kemarin, akhir 2010. 
P 35: Sepeda sampean masih utuh. Apa sudah dimodifikasi? 
S 35: Masih utuh, ingat-ingat pemberian orang tua, tidak ada yang dirobah. Bisa merasakan 
bagaimana kerja itu lho pak. 
P 36: Untuk apa sepeda itu. 
S 36: Untuk sekolah, kerja, main-main di seputar sini. 
P 37: Kalau main kemana? 
S 37: Paling jauh daerah Malang. 
P 38: Sering itu? 
S 38: Jarang. Setelah tidak dengan anak-anak itu ndak pernah main. Di rumah. Ndak kayak 
dulu ketika masih berteman kan setiap hari. 
P 39: Waktu sampean dengan teman-teman itu kan, di rumah mas. Sampean dimarahi? 
S 39: Ya pernah satu kali dimarahi. 
P 40: Ketika di rumah kakek sekarang? 
S 40: Ndak pernah ngomong itu. 
P 41: Terus siapa yang memberi masukan pada sampean? 
S 41: Tante, saya jadi sadar kan tante itu yang memberi masukan. Tante tidak memarahi, 
tetapi memberi masukan. 
P 42: Sejak ditinggal ibu hingga sekarang dari majelis-majelis gereja ada yang 
memperhatikan tidak? 
S 42: Tidak ada. 
P 43: Kalau pribadi-pribadi majelis? 
S 43: Tidak ada pendekatan, tidak ada. 
P 44: Kalau kegiatan-kegiatan sampean, menyentuh sampean tidak.  
S 44: Pingin lah pak. Pingin kumpul sama teman-teman, kadang minder. Kalau temen 
temen sini, daerah selatan, ga pas gitu lho, dari omongannya. 
P 45: Ga nyambung sampean? 
S 45: Tidak pas gitu lho, kayak tidak sepenuhnya menerima gitu lho. Tapi pingin ngumpul 
sama teman teman , ikut ibadah-ibadah pemuda. 
P 46: Itu gara-gara teman kan? Bukan masalah kegiatan. 
S 46: Tapi kegiatan sebenarnya pingin aja pak. Temen-temen kayak tidak pas. 
P 47: Sebenarnya  sampean merasa terhibur tidak, kalau ikut kegiatan itu? 
S 47: Merasa terhibur pak. Apalagi kalau natal-natal. Natal gereja sana, gereja sana. 
P 48: Mengobati kepedihan.  
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S 48: Kepediahan, sepi hidup sendirian sepi. Tidak ada teman yang menghibur itu sepi. 
P 49: Sampean berapa bersaudara?  
S 49: Empat. 
P 50: Harapan sampean kegereja apa, terhadap kondisi sampean ini? 
S 50: Pinginlah ikut kegiatan sama teman-teman. Diterima sama teman-teman. 
P 51: Kalau misalnya dikunjungi, senang tidak? Ada yang ngunjungi ngasih nasehat. 
S 51: Ya seneng. 
P 52: Selain sepeda dibelikan apa lagi mas? 
S 52: Pernah dibelikan handphone satu  kali. 
P 53: Apa waktu itu sampean minta atau apa?  
S 53: Waktu itu minta, karena tidak punya handphone. O, dua kali. Dulu Sony Ericson, 
dulu waktu SMP kelas satu, terus kemarin ini, pas beli sepeda ini sisanya saya minta beli 
Hp. Ya udah saya bisa beli sendiri. 
P 54: Sampai dengan saat ini sampean sudah ganti handphone berapa kali? 
S 54: Dengan dibelikan ibu, sudah lima kali ini, yang tiga beli sendiri. E..yang beli sendiri  
enam kali. 
P 55: O, berarti delapan kali. Kenapa sampean kok  ganti Hp? 
S 55: Karena pergaulan sama teman, handphonenya ikut seperti teman-temanlah. Trend lah. 
P 56: Kalau sekarang ada yang baru? 
S 56: Kalau sekarang kepingin, kalau ada model yang baru. Tapi kalau ada uang sendiri. 
Kalau tidak ada uang sendiri diam. 
P 57: Waktu dibelikan ibu juga begitu, “O temanku punya model baru, belikan?” 
S 57: O itu dulu begitu, belum mikir susahnya orang tua. Yang penting senang, jalan-jalan 
senang, teman beli saya harus bisa beli. Sekarang sudah merasa susahnya orang tua, 
ngempet.  
Teman punya laptop, pingin tapi ngempet. 
P 58: Ndak nuntut ibu? 
S 58: Ndak, Cuma ngempet di pikiran sendiri. Kalau kerja ada hasil, ditabung-tabung entar 
dapet. 
P 59: Pernah nuntut ibu tidak? Saya kok tidak ditunggui? 
S 59: Sekarang tidak, dulu pernah. Masih belum bisa mikir dewasa, pernah nuntut tapi 
sekarang tidak. 
P 60: Waktu itu nuntut apa? 
S 60: Nuntut keluarga ngumpul lah. Makan apapun yang penting ngumpul. Tapi ibu beri 
nasehat-nasehat. Faktor ekonomi yang nuntut. Jadi mikir dan memahami orang tua. 
P 61: Sampean ngerti gaji ibu berapa? 
S 61: Tidak ngerti. 
P 62: Selain Hp minta apa? Baju? 
S 62: Baju kalau hari raya saja, tidak minta terus dikirim. 
P 63: Jadi tidak selalu baru? 
S 63: Susah pak. Seperti teman-teman ngumpul sama orang tua. Apalagi yang menyentuh 
hati pas bulan keluarga, makanya saya tidak pernah ikut bulan keluarga itu. Pernah satu kali 
waktu sama mas, tapi sedih nangis. Pingin kayak teman-teman ngumpul sama orang tua. 
Mending tidak ikut lah, diem aja di rumah. Sedih kalau ke gereja, lihat temn-temen 
sebangku sama orang tua. 
P 64: O ya Hp sampean sekarang apa? 
S 64: Asiaphone. Kepingin, Lihat teman punya layar sentuh, kerja ada hasil, beli sendiri. 
P 65: Kalau punya Hp, pulsa uang dari mana? 
S 65: Nyisih-nyisihin uang saku itu pak. Satu minggu sisih tujuh ribu.Buat setengah bulan. 
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P 66: Untuk apa? 
S 66: SMS. Jarang telpon, ibuk kadang ngirimi pulsa, jarang ngirimi. 
P 67: Waktu itu dijatah berapa sampean? Waktu SMP? 
S 67: Tiga ribu untuk dua hari. Teman-teman punya uang saku lima ribu satu hari. Kadang 
pulang sekolah jalan, lewat jalan lintas yang belum jadi itu ke rumah kakak. Kadang bareng 
kakak pas kerja. Teman-teman punya sepeda ya lihat saja. 
P 68: SD tidak dikasih sangu? 
S 68: Pait pak. Hidup sama nenek. Di sana jarang di  kasih uang saku. Ketika susah-
susahnya saya ada di sana, semua anaknya tidak ada. Kelas satu SD dibelikan seragam 
sama guru saya. Kelas 4 SD juara 1 dibelikan seragam merah putih sama pramuka dan 
sepatu sama guru. 
P 69: Apa tidak dikirimi ibu? 
S 69: Ibu tidak jelas saat itu, ditipu orang atau bagaimana saat itu, tidak tahu. 
P 70: Saya kira anak yang ditinggal ibu ke luar negeri selalu dikirimi uang. 
S 70: Sedih di sini. Materi sedih, dari segi batin sedih. 
P 71: Prestasi sekolah bagaimana mas? 
S 71: Ketika SD selalu masuk 10 besar. 
P 72: Yang memotivasi? 
S 72: Diri sendiri, ingin merubah nasib untuk masa depan lah. 
P 73: Kalau SMP?  
S 73: Hancur-hancuran. Sedih ada isu bapak terkena masalah. Cari hiburan  sama teman-
teman yang gitu. 
P 74: Ndak pernah ranking? 
S 74: Ndak. 
P 75: SMA? 
S 75: Sudah ada peningkatan.  Udah masuk 10 besar. Saya malam kerja nyampek rumah 
jam 6 langsung sekolah. 
P 76: Berarti sampean tidak pernah beli barang-barang bagus, uang dari ibu? 
S 76: Tidak pernah. Cuma handphone, sepeda itu. 
P 77: Dibelikan itu senang? Bisa mengobati kekecewaan sampean tidak? 
S 77: Seneng, tapi ndak bisa ngobati kekecewaan. Tidak bisa tergantikan dengan materi. 
Pinginnya kumpul sama orang tua. Hanya saya yang sekolah sambil bekerja. Ingin mandiri. 
Kalau minta tiap hari tidak enak. Orang tua kerja juga susah. Ingin jalan sama teman kalau 
tidak ada uang sendiri, ndak berangkat diam. 
P 78: Kalau dulu makannya gimana ? 
S 78: Ikut sama kakak. 
P 79: Ikut bantu kerja? 
S 79: Cari makan kambing, cari kayu, momong. 
P 80: Sekarang yang ngurusi? 
S 80: Ya tante itu.Ketika di rumah mas, pulang sekolah langsung berangkat, balik lagi pagi. 
Kalau liburan tidak pernah pulang seminggu. 
P 81: Ke mana? 
S 81: Ke Talangagung, rumah teman. Teman senasib, tapi difasilitasi, dibeliin sepeda 
sampai beberapa kali ganti. Kayak temen-temen itu semua dijatah. Sampai mikir lebih baik 
teman dari pada saudara. Diantara dua pilihan itu saya tidak tega ninggalin teman. Saudara 
tidak sampai gitu pengorbanannya. 
P 82: Dikasih apa sampean? 
S 82: Sepeda sampai suruh bawa pulang, makan tidak perhitungan, uang tidak perhitungan. 
saya masih belum kerja. Senang bersama, susah bersama. 
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P 83: Nasibnya sama kayak sampean? 
S 83: Tapi dia difasilitasi. Semua ada. 
P 84: Sudah sembuh anak-anak itu? 
S 84: Sudah satu tahun tidak pernah bertemu. Sebetulnya tidak tega ninggalin. Tapi demi 
permintaan orang tua di tega-tegaain. Saudara saja tidak pernah seperti itu. Mereka teman 
sejati. 
P 85: Waktu SMP itu sampean sering bolos? 
S 85: Sering, satu semester itu lebih dari dua bulan. Kalau SMA jarang-jarang. Itu karena 
setelah pulang kerja tidak kuat ngantuknya. 
P 86: Tempat curhat sampean itu siapa? 
S 86: Ya temen itu, curhat-curhat, memberi masukan. Teman saya secara materi lebih lah, 
bapak ibunya kan di Korea semua. Kena narkoba mobilnya dijual 
P 87: Berarti sampean sedih dobel? Ditinggal dan duit tak pernah dikasih. 
S 87: Tapi sekarang biaya sekolah kan bisa telpon-telpon, dicukupi sama orang tua. 
P 88: Kalau sekarang ngirimnya lewat siapa mas? 
S 88: Tante itu? 
P 89: Sampean ga punya rekening sendiri? 
S 89: Tidak? ..sedih lahir batin. 
P 90: Kalau trek-trekan itu pernah sampean? 
S 90: Pernah. 
P 91: Sepeda siapa? 
S 91: Sepeda temen. Ninja, sepeda bagus, saya disuruh bawa pulang. Udah menganggap 
saudara. Perbulan dapat jatah, tapi habis-habisan, mobilnya di jual. 
P 92: Gaya-gaya sampean ikut siapa?termasuk rambut? 
S 92: Ya teman, ini liburan rambut saya cat putih, sebentar lagi di potong. 
P 93: Pernah sampean menolak ibu? 
S 93: Pernah, ketika ibu pulang saya kan belum berpikir. Percuma ibu pulang cuma 
seminggu, pendek hari, mending tidak ketemu. Ibu pulang saya di rumah dua hari. Ibu 
berangkat saya tidak tahu.  Buat apa ketemu kalau cuman sebentar, karena sudah pulang. 
P 94: Ya, terima kasih mas, sampean sudah mau bantu saya, dengan banyak cerita tentang 
pengalaman sampean. 
S 94: Sama sama pak. 
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Lampiran 8: 
Wawancara dengan Subjek 8 (S8) 

 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Kamis, 30 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Di 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat    : Sendangbiru 
5. Umur    : 14 tahun 
6. Pendidikan/Kelas  : SMP/2 
7. Lama ditinggal ibu  : 12  tahun 
8. Jumlah saudara kandung : 3 
9. Tinggal dengan  : Bapak, kakak, dan adik.  

 
B. Latar belakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Peneliti bertemu dengan subjek tidak di 
rumah kakek dan neneknya yang berada tepat di samping rumah subjek. Subjek adalah 
saudara kandung Ls dan Ds. Ketika bertemu subjek, peneliti menyampaikan keinginan 
bertemu dengan subjek adalah untuk wawancara, terkait dengan tugas perkuliahan.Subjek 
mempunyai kebiasaan bongkar-bongkar sepeda motor. Ketika peneliti sedang 
mewawancarai kakak subjek (Ls), ia sedang bersama temannya membongkar sepedanya. 
Sepeda Happy Sporty nampak sudah tidak standart lagi. Ada beberapa spare part yang 
sudah diganti. Spare part yang diganti adalah roda, velg, dan sadel. Roda dan velg 
menjadi lebih kecil, dan sadel menjadi lebih tipis. Menurut subjek, roda dan velg itu 
adalah pemberian temannya. Waktu bertemu dengan peneliti, baik ketika wawancara 
dengan kakaknya maupun dengan dirinya, subjek memakai pakaian yang agak lusuh. Ia 
memakai kaos dengan kerah yang sudah molor dan celana pendek.  

Pembelian sepeda motor adalah karena inisiatif bapaknya. Menurut bapak subjek 
waktu itu hanya ada satu sepeda motor. Seringkali ia dan anak-anaknya eret-eretan 
(berebut) memakai sepeda itu. Kemudian bapak subjek meminta uang kepada istri untuk 
uang muka pembelian sepeda yang baru. 

 
C. Wawancara 

P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P 1: Ini seperti yang saya katakana kemarin, ketikan bertemu dengan bapak, saya ingin 
wawancara sampeyan. 
P 2: Sajane sampean ditinggal ibuk, bagaimana?(Sebenarnya sampean ditinggal ibu, 
bagaimana?) 
S 2: Nggih sedih (ya sedih). 
P 3: Sedih piye? (Sidih bagaimana?) 
 S 3: Ya ditinggal ibu. 
P 4: Nek pingin sampean piye ? 
(Keinginan sampean bagaimana?) 
S 4: Nggih ibuk wangsul. (Ibu pulang). 
P 5: Nek sedih ngunu terus piye? (Kalau sedih begitu bagaimana?) 
S 5: Ibu telepon. 
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P 6: Sampean ngomong apa? (Kamu bilang apa kalau telpon?) 
S 6: “sampean ga tau balik” (Kamu tidak pernah pulang). 
P 7: Umur pira sampean ditinggal? (Umur berapa sampean ditinggal?) 
S 7: Criyose kula taksih umur petang wulan. (Katanya saya masih berumur empat bulan). 
P 8: Sampean dititipna sapa? (Kamu dititipkan siapa? 
S 8: Mbok, ibu’e bapak.(nenek, ibunya bapak). 
P 9: Pernah mulih ping pira ibu sampean (Pernah pulang berapa kali ibu kamu?). 
S 9: Ilingku, ping kalih, pas ibuk sakit, kalih tahun ten griya, kalih wingenane niki bidal 
malih , sampek ngriki (Ingat saya dua kali, ketika ibu sakit, dua tahun di rumah. Dengan 
kemarin berangkat lagi sampai sekarang). 
P 10: Nek ibu nang luar negeri nag endhiae? (Ibu kerja di mana saja?_ 
S 10: Ten Taiwan kalih ten Brunai. (Taiwan dan Brunai?). 
P 11:Saiki Taiwan meneh? (Sekarang Taiwan lagi?) 
S 11: Nggih. (Iya). 
P 12: Nerti bayarane ibuk pira? (Mengerti gaji ibu berapa?) 
S 12: Boten (Tidak). 
P 13: Sampean pernah dikirim-kirimi?(kamu pernah dikirimi?) 
S 13: Nggih (Iya). 
P 14: Sampean njaluk apa? (Kamu minta, atau?) 
S 14: Kadang dikirimi. 
P 15: Sampean ga tahu njaluk? (Kamu tidak pernah minta?) 
S 15: Kadang kangge sekolah, njaluk dikirimi ngoten. (Kadang untuk sekolah, minta 
untuk dikirimi begitu). 
P 16: Sampean njaluk dikirimi pira? (Kamu minta dikirimi berapa?) 
S 16: Mboten semerep, bapak niku sing biasae mendet. Terus bapak ten sekolahan mrika. 
Mbayare pinten. (Tidak tahu. Bapak itu yang mengambil. Terus bapak ke sekolah sana, 
bayarnya berapa). 
P 17: Sangune piye? (Uang sakunya bagaimana?). 
S 17: Sangune kadang limangewu, kadang nggih tumbas bensin. (Uang sakunya lima ribu, 
kadang juga untuk beli bensin). 
P 18: Gak njajan?(Tidak jajan)  
S 18: Nggih disukani bensine niku, kula kalih Ds. (Ya diberi bensinya itu, dengan Ds) 
P 19: Ditukokna apa ae sampean karo ibuk, selama ibu kerja? (Dibelikan apa saja 
sampean sama ibu, selama ibuk kerja?) 
S 19: Ditumbasaken pakaian (Dibelikan pakaian). 
P 20: Nek pakaian sampean ditukakna apa, Teko kene apa kana? (Kalau pakaian sampean 
dibelikan apa? Dari sini atau dari sana? 
S 20: Kadang ten ngrika, kadang ngiki, ditumbasaken jaket kaos. (Kadang di sana, kadang 
di sini. Dibelikan jaket kaos). 
P 21: Sampean pesen apa ditukokno langsung? (Kamu pesan apa dibelikan langsung?). 
S 21: Kadang ditukokne, tahun baru ngoten. (kadang dibelikan, tahun baru begitu). 
P 22: Senang sampean? (Senang, kamu). 
S 22: Nggih (Ya), 
P 23: Nek nang kene duwik teka endi ? (Kalau di sini uang dari mana?)  
S 23: Bapak. 
P 24: Nek sampean tuku klambi notok kancane apa piye? (Kalau sampean beli baju 
melihat teman atau bagaimana?) 
S 24: Nggih sasenenge (Ya, sesukanya). 
P 25: Ga nontok kancane? Kan konca sering duwe klambi sing piye..? (Tidak lihat teman, 
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kan teman sering lihat baju yang bagaimana gitu). 
S 25: Nggih kadang (Ya kadang). 
P 26: Nek saliyane pakaian , ditukokna apa ambek ibuk? (Selain baju dibelikan apa  sama 
ibu?) 
S 26: Sepeda niku (sepeda itu). 
P 27: Sepeda apa? 
S 27: Happy Sporty 
P 28: Sampean modifikasi? (Kamu modifikasi?) 
S 28: Nggih (Ya). 
P 29: Cik apa ngunu iku mas? (Biar apa, begitu itu?) 
S 29: Cik apik. (Biar bagus) 
P 30: Niru sapa ngunu iku mas? (Meniru siapa begitu itu) 
S 30: Ten Bajulmati kan kathah sepeda-sepeda sing ngoteniku, terus kepingin.(Di 
Bajulmati kan banyak sepeda-sepeda seperti itu, lalu tertarik) 
P 31: Luwih apa?(Lebih apa) 
S 31: Nggih apik, ngaten lho. (Lebih bagus gitu lho) 
P 32: Nek dienggo, luwih gaya ngunua? (Jika dipakai, lebih gaya begitu kah?) 
S 32: Enggih, enggih. (Ya, ya) 
P 33: Kabeh mburine ya bane cilik ngunu, kanca-kanca? (Semua bannya ya kecil begitu 
teman-teman?) 
S 33: Nggih (Ya). 
P 34: Duwik teka endhi sampean gawe servis  modifikasi? (uang dari mana untuk servis 
modifikasi?) 
S 34: Duwik sangu nika dilumpukaken. (Uang saku itu, dukumpulkan). 
P 35: Nek ngubah-ngubah ngunu, seneng sampean? (Kalau ngubah-ngubah begitu, 
senang kamu?) 
S 35: Nggih, tapi kadang diseneni bapak  (Ya, tapi kadang dimarahi bapak). 
P 36: Nek sampean sing ngenggo penak yo? (kalau kamu menggunakan nyaman ya?) 
S 36: Nggih (Ya) 
P 37: Ga sampean gawe sekolah ta? Kok wingi digonceng? (Tidak kamu gunakan 
sekolah? Kok kemarin dibonceng?) 
S 37: Kula damel, nggih sepeda niku. Al sing gonceng. Al abumen, bayar seketewu 
sewulan.(Saya pakai, ya sepeda itu. Al yang bonceng. Al abumen, membayar lima puluh 
ribu per bulan). 
P 38: Duwite sampean gae? (Uanagnya kamu gunakan?). 
S 38: Disukakaken bapak.(Diberikan bapak). 
P 39: Saliyane sepeda motor njaluk apa sampean? (Selain sepeda motor, minta apa 
kamu?) 
S 39: Handphone,  Niki ditumbasaken bapak, sing ditumbasaken ibuk, disukakne 
kakung.(Handphone. Ini dibelikan bapak, yang dibelikan ibuk diberikan kepada kakek). 
P 40: Entek pira sampean Hp?(Habis berapa kamu, Handphone?) 
S 40: Niki kalih sing ten kakung. (Ini dengan yang di kakek). 
P 41: Sampean ga kepingin sing kaya arek-arek? (Kamu tidak ingin yang seperti milik 
teman-teman). 
S 41: Mboten.(Tidak). 
P 42: Iki gawe apa?Telpon sapa? (Ini untuk apa? Telepon siapa?) 
S 42: Nggih kalih kanca ten sekolahan ngriko.(Dengan teman di sekolah sana). 
P 43: SMS? 
S 43: Nggih.(Ya). 
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P 44: Sedina, pulsa entek  pira?(Sehari, pulsa habis berapa?) 
S 44: Mboten mesthi, kadang SMS, kadang boten. (Tidak pasti, Kadang SMS, kadang 
tidak). 
P 45: Rata-rata sawulan pira? (Rata-rata satu bulan berapa?) 
S 45: Seminggu limang ewu.(Satu minggu lima ribu). 
P 46: Iku duwik teka endhi? (Itu uang dari mana?) 
S 46: Kadang njaluk bapak.(Kadang-kadang minta bapak). 
P 47: Nek sampean dulin-dulin nang endi? (Kalau kamu main-main kemana?). 
S 47: Bajulmati, pantai etan, dermaga anyar. (Bajulmati, Pantai Timur, Dermaga Baru). 
P 48: Karo sapa? (Dengan siapa?) 
S 48: Kalih Bt, Al, An.(Dengan Bt, Al, An). 
P 49: Sampean tau balap-balapan? (Kamu pernah balapan). 
S 49: Boten, sepedae boten penak. Sepedae arek-arek nika kan damel dragonan.(Tidak, 
sepedanya tidak bagus. Sepeda anak-anak itu kan untuk dragonan/bersepeda dengan 
mengangkat roda depan). 
P 50: Sampean seneng dragonan? 
(Kamu senang dragonan?) 
S 50: Mboten, tau njempalik. (Tidak, pernah jatuh terguling-guling). 
P 51: Nok endi? (Dimana?) 
S 51: Ten ngrika, ten TPI.(Di sana, di TPI). 
P 52: Ga dilokna bapak? (Tidak dimarahi bapak?) 
S 52: Bapak boten sumerep.(Bapak tidak tahu). 
P 53: Sampean tahu kerja? (Kamu pernah bekerja?). 
S 53: Nate, Ngroges tebu. (Pernah, Ngroges tebu/membersihkan batang tebu dari daun-
daun yang sudah kering). 
P 54: Nang endi ? (Dimana?) 
S: Lik R 
P 54: Dibayar  pira? (Dibayar berapa?) 
S 54: Sedina telungpuluhewu, setengah ari limolas.(Sehari tigapuluh ribu, setengah hari 
lima belas ribu). 
P 56: Duwite gawe apa ngunu iku mas? (Uangnya untuk apa mas?) 
S 56: Kula lumpukna ten lik R. (Uangnya saya kumpulkan di lik R). 
P 57: Nek wis nglumpuk? (Kalau sudah  terkumpul?) 
S 57: Kula pendet.(saya ambil). 
P 58: Gawe apa?Dikekna bapak? (Untuk apa? Diberikan bapak?) 
S 58: Boten,  kula damel nganu sepeda, damel tumbas pulsa, damel jajan.(Tidak, saya 
pakai nganu/modifikasi sepeda, untuk beli pulsa, untuk jajan). 
P 59: Selama ditinggal ibu, pernah dikunjungi majelis? 
S 59: Mboten,(Tidak). 
P 60: Pamong-pamong KPAR? (Guru-guru  KPAR/Sekolah minggu?) 
S 60: Mboten.(Tidak). 
P 61: Tahu dipanggoni ibadah sore? (Pernah ditempati ibadah sore?) 
S 61: Nate, katah rencange, seneng.(Pernah, banyak temannya, senang). 
P 62: Iku isa ngobati kangen sampean nang ibuk? (Itu bisa mengobati kangen kamu ke 
ibu?) 
S 62: Nggih (Ya) 
P 63: Pingin sampean teka majelis piye. Diperhatikan? (Keinginan  kamu dari majelis 
bagaimana? Diperhatikan?) 
S 63: Nggih (Ya). 
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P 64: Sampean tau ga, crita-crita, rasane ga penak ditinggal ibu? (Pernah tidak kamu 
cerita-cerita, rasanya tidak nyaman kalau ditinggal ibu? 
S 64: Boten.(Tidak) 
P 65: Nek majelis secara pribadi tahu nakokna iku mau nang sampean? (Kalau majelis 
secara pribadi pernah menanyakan hal tadi kepadamu?) 
S 65: Boten. (Tidak) 
P 66: Sampean tahu ngrokok? (Kamu pernah merokok?) 
S 66: Nate. (pernah) 
P 67: Mbendina? (Setiap hari?) 
S 67: Boten. (Tidak) 
P 68: Ga konangan bapak? (Tidak ketahuan bapak?) 
S 68: Nika konangan bapak, diseneni. (Waktu itu ketahuan bapak, dimarahi). 
P 69: Sampean oleh teka endi, tuku dewe apa? (Kamu dapat dari mana, beli sendiri atau?) 
S 69: Tumbas. (Beli) 
P 70: Sa othil apa sa pak? (Satu batang atau satu bungkus?) 
S 70: Sa pak. (Satu bungkus) 
P 71: Gawe pirang dina? (Untuk berapa hari?) 
S 71: Mboten mesthi, kadang dirokok kalih Bt, kalih Rz. (Tidak tentu, kadang dirokok 
bersama Bt dan Rz). 
P 72: Nek ngrokok nang endhi? (Kalau merokok di mana?) 
S 72: TPI, nek bapak boten ten griya, nggih ten ngriya, kalih mas Ls, Bt. Tapi boten 
bendinten tumbase. Kadang gentenan kula kalih Bt.(TPI, kalau bapak tidak di rumah, ya 
di rumah, dengan mas Ls, Bt. Tetapi belinya tidak setiap hari. Kadang-kadang bergantian 
dengan Bt). 
P 73: Nek ngombe,  sampean tahu nyacak? (Kalau minum, kamu pernah mencoba?) 
S 73: Pernah. (Pernah). 
P 74: Sampek mabuk? (Sampai mabuk?) 
S 74: Nggih boten mabuk, kalih mas Ls ten ngriki. (Ya tidak mabuk, dengan mas Ls di 
sini). 
P 75: Ngombe apa sampean? (Minum apa kamu?) 
S 75: Trobas kalih bir bintang.(Trobas dan bir bintang). 
P 76: Konangan bapak? (Ketahuan bapak). 
S 76: Mboten, bapak pas boten ten griya. (Tidak, bapak waktu tidak di rumah). 
P 77: Ping pira? (Berapa kali?) 
S 77: Ping kalih (Dua kali). 
P 78:Duwik teka endhi mas? (Uang dari mana mas?) 
S 78: Urunan ngoten, sangu kula (Iuran begitu, uang saku saya) 
P 79: Ngunu iku sampean melok-melok apa dijak? (Begitu itu kamu ikut-ikut, atau 
diajak?) 
S 79: Nggih dijak, terus melok.(Ya diajak, terus ikut). 
P 80: Sampean ga wedi ambek ibuk? (Kamu tidak takut dengan ibu?) 
S 80: Nggih wedi. (Ya takut). 
P 81: Sampean tau dilokno nakal ambek ibuk? (Kamu pernah dimarahi nakal oleh ibu?) 
S 81: Nggih.(Ya) 
P 82: Sampean jawabe apa? (Kamu jawabnya apa?) 
S 82: Ya bah nakal, athik gak tau balik. (Ya biar nakal, tidak pernah pulang). 
P 83: Ibuk kok ngerti nek sampean nakal?(Ibu kok tahu kalau kamu nakal?) 
S 83: Ibuk takon,”sampean nakal po ora?” kula jawab “Nakal”.(Ibu bertanya, “kamu 
nakal atau tidak?”, Saya jawab, “Nakal”). 
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P 84: Jawabe ibuk apa? (Jawab ibu apa?) 
S 84: Ya, ga oleh nakal ngunu. (Ya, tidak boleh nakal begitu). 
P 85: Jawab sampean? (Jawab kamu?) 
S 85: Ya bah. (Ya, biar) 
P 86: Nek ibuk sampean balik, sampean nurut? (Kalau ibu kamu pulang, kamu nurut?) 
S 86: Nggih.(Ya). 
P 87: Nek ditunggoni ibuk penak mas? (Kalau ditunggu ibu, nyaman mas?) 
S 87: Nggih. (Ya). 
P 88: Ya ta kira cukup mas maturnuwun ya, Ya, saya kira sudah cukup, terimakasih ya. 
S 88: Sama sama pak. 
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Lampiran 9: 
Wawancara dengan Subjek 9 (S9) 

 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Rabu, 22 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Pr 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat    : Sendangbiru 
5. Umur    : 34 tahun 
6. Jabatan   : Anggota Majelis Jemaat, Ketua KPAR 

 
B. Latar belakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Subjek adalah warga GKJW Jemaat 
Sendangbiru. Dalam struktur organisasi gereja, ia menjabat sebagai Ketua Komisi 
Pembinaan Anak dan Remaja (KPAR). 
 

C. Wawancara 
P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P 1: Ini saya sedang meneliti tentang remaja yang ditinggal ibunya bekerja diluar negeri 
dan berperilaku konsumtif. Selama ini ada perhatian khusus dari gereja tidak? 
S 1: Secara pastoral? 
P 2: Ya, secara pastoral, yang diberikan gereja kepada remaja.  
S 2: Belum ada. Dari kepedulian, kalau menurut saya masih kurang. Mungkin yang 
diperhatikan oleh gereja hanya sebatas fisiknya saja. Untuk anak sampai terjerumus ke 
hal-hal yang tidak baik itu kan, gereja belum memperhatikan secara khusus. 
P 3: Pernah tidak hal tersebut disinggung dalam kotbah?  
S 3: Sebenarnya, kalau dalam kotbah kayaknya tidak ada. Nggak pernah. Saya pernah 
menyampaikan saja dalam forum majelis,rupanya tidak ada tanggapan. 
P 4: Dari cerita adik-adik (remaja) yang ditinggal ibunya, ada pergumulan tersendiri. 
Kalau kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, menyentuh mereka tidak? 
S 4: Kalau kegiatan yang saya lakukan ini, saya berusaha untuk membahagiakan mereka. 
P 5: Itu sifatnya masih umum ya? 
S 5: Ya, masih umum. Ndak secara khusus, ndak saya bedakan, yang ditinggal orang 
tuanya, membutuhkan perhatian khusus itu ndak. Yang saya rangkul itu kan 
keseluruhannya, saya berusaha membahagiakan mereka semuanya. 
 
Kalau majelis-majelis itu saya tidak tahu, karena kalau dilihat latar belakangnya kan tidak 
ada yang seperti saya. Mungkin yang mengalaminya cuma saya. Soalnya sejak dari kecil 
saya ditinggal, saya sudah tahu rasanya mulai dari remaja, sampai menginjak pemuda, 
sampai berumah tangga, tanpa dampingan orang tua. 
P 6: Sepengetahuan sampaean, satu tahun terakhir ini, ada tidak perkunjungan kepada 
mereka? 
S 6: Kepada anak-anak yang ditinggal. Belum pak. Dulu itu saya pernah mengusulkan, 
saya ingin memberikan perhatian khusus kepada mereka. Mau saya PKT kan ada yang 
tidak setuju. Ndak usah diPKTkan langsung aja minta, jadi saya menjadi tidak enak. 
Tahun depan ini mau saya programkan, perkunjungan khusus kepada anak-anak ini,baik 
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yang ditinggal orang tuanya merantau atau mereka yang sudah yatim-piatu. 
P 7: Jadi belum ada ya mas? Kalau ibadah sore itu? 
S 7: Anjangsana? Anjangsana itu ya ibadah seperti itu, tapi tidak secara khusus 
menyentuh mereka yang ditinggalkan. Tidak secara khusus memberi motivasi, memberi 
penghiburan secara pribadi, secara keseluruhan, saya berikan ketika mereka ngumpul 
sama teman-temannya. 
P 8: Jadi perhatian hanya lewat forum ibadah saja ya perhatian itu ya.  
S 8: Ya. 
P 9: Kalau sampean punya program kegiatan yang bagaimana? 
S 9: Saya sebenarnya punya sesuatu yang mungkin bisa menyalurkan emosi anak-anak 
yang seperti ini. Emosi anak-anak bisa tersalurkan dalam hal-hal yang positif. Misalkan 
kita membuat pendampingan secara khusus. Misalnya bermain musik, apa yang mereka 
sukai bisa tersalurkan. Bagaimanpun juga saya membutuhkan dukungan dari berbagai 
pihak. 
P 10: Anak-anak ditinggal ibunya ke luar negeri kan tidak hanya jaman saya di sini, tetapi 
sebelum saya juga sudah, kalau dulu ada tidak perhatian khusus dari gereja? 
S 10: Nggak ada. Soalya dari kecil saya ditinggal, dari pihak majelis, ndak pernah tahu, 
memperhatikan, mengunjungi, tidak ada, apalagi kepamongan Cuma ditangani oleh 
pemuda. 
P 11: Keluarga-keluarga TKW,kan ada yang bemasalah, ada tidak perhatian dari gereja 
secara khusus. 
S 11: Kalau sepengetahuan saya tidak ada. Soalnya waktu itu saya juga mengalami, 
waktu konflik orang tua saya, ndak ada dari pihak majelis datang mendampingi, atau 
orang itu tidak mau ikut campur masalah orang lain. 
P 12: Ketika istri di luar negeri, jika ada masalah di sini nggak ada? 
S 12: Nggak ada pak. 
P 13: Ada tidak program penyiapan untuk orang-orang yang akan keluar negeri, termasuk 
juga keluarga yang ditinggalkan? 
S 13: Ndak ada. Sejauh ini tidak ada. 
P 14: Kalau di tingkat MD, permasalahan anak yang ditinggal ibunya kerja di luar negeri 
pernah tidak disinggung.  
S 14: Pernah pak, dalam forum, program perlindungan anak. Cuma dari situ pernah saya 
usulkan, ketika di Balewiyata, kalau di Sendangbiru ini kan rawan. Saya mengusulkan 
untuk dijadikan taman baca, ternyata tidak ada tembusan sampai sekarang. Sebetulnya 
yang saya ingin emosi anak tersalurkan dengan baik. Kalau ada sanggar, yang mau belajar 
membaca, atau ingin bermain musik. Tahun kemarin ada sosialisasi dari Balewiyata 
(DPAR), yang dicari hanya permasalahannya terus, jadi tidak ada habisnya, tetap masalah, 
tidak ada jalan keluar.  Tapi ketika saya mempelajari, kalau emosi anak-anak tersalurkan 
dengan baik, pasti mereka lupa dengan hal-hal yang negatif. Mereka suka bermain musik, 
yang difasilitasi gereja, mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. 
P 15: Jadi harapan sampean, apa program khusus, wadah khusus. 
S 15: Ya, arah saya ke situ. Kalau ada wadah menyalurkan emosi, masalah selesai. 
Kenapa anak ini nakal, karena tidak ada wadahnya. 
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Lampiran 10: 
Wawancara dengan Subjek 10 (S10) 

 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal  : Rabu, 28 September 2012. 
2. Nama  Subjek : Ud 
3. Jenis kelamin : Laki-laki 
4. Alamat   : Sendangbiru 
5. Umur   : 30 tahun 
6. Jabatan  : Ketua KPPM 

 
B. Latar belakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Subjek adalah warga GKJW Jemaat 
Sendangbiru. Dalam struktur organisasi gereja, ia menjabat sebagai Ketua Komisi 
Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa (KPPM). 
 

C. Wawancara 
P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P 1: Mas ini saya mau Tanya tentang kegiatan pemuda. Ini saya sedang melakukan 
penelitian tentang anak-anak TKI/TKW yang ditinggal ibunya ke luar negeri. Asumsinya 
mereka itu perilakunya kan konsumtif. Artinya mereka sering membeli barang mewah dan 
berganti-ganti barang. Handphone, motor dan sebagainya. Mereka kan usia remaja 
sebetulnya. Dalam gereja kita, mereka ada yang ikut KPAR, tapi ada juga yang ikut KPPM, 
Kalau KPAR masih remaja awal, yang KPPM, masuk remaja akhir. Untuk pemuda dalam 
kegiatannya pernah tidak menyinggung yang terkait dengan keberadaan mereka yang 
ditinggal ibunya ke luar negeri itu? 
S 1:Maksudnya mengadakan kegiatan begitu? 
P 2: Ya kegiatan-kegiatan atau apa begitu, yang menyangkut mereka pernah disinggung 
tidak? 
S 2: Mboten (tidak)pak. 
P 3: Belum pernah ya? 
S 3: Selama ini belum pernah, selama ini. 
P 4: Kemarin KPPM kan mengikuti kegiatan ibu-ibu, tentang TKW, pernah diundang kan? 
S 4: Mboten (tidak) 
P 5: Apa tidak dilibatkan? 
S 5: Mboten niku (tidak itu), yang dimana itu kegiatannya pak? 
P 6: Itu kan tingkat MD, jadi ada yang dari KPPW, ada yang dari KPPM, mewakili, ikut 
tidak teman-teman.  
S 6: Tidak ada, saya tidak mendapatkan informasi. 
P 7: O, jadi tidak ada yang mengikuti ya? 
S 7: Mungkin KPAR? 
P 8: Karena PKTnya kan yang harus ikut KPPM, jadi tidak ada yang ikut ya? 
S 8: Mboten (tidak). Saya tidak mendapatkan undangan, jadi teman-teman ya tidak ada 
yang mewakili. 
P 9: Jadi yang terkait dengan mereka belum pernah  ada kegiatan yang formal begitu belum 
pernah ya? 
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S 9: Belum pernah, yang menyangkut anak TKW/TKI belum pernah pak. 
P 10: Kalau secara pribadi? Biasanya mereka tingkah lakunya yang agak aneh begitu? 
S 10: Sekarang yang tergolong itu tidak begitu banyak jumlahnya, yang dikepemudaan 
hanya satu sampai dua orang. Rn itu 
P 11: Rn, kalau Dn tidak pernah ikut ya mas? 
S 11: Dn tak pernah ikut, yang ikut ya Rn. 
P 12: Kalau Eg? 
S 12:Eg jarang ikut pemuda setelah sekolah di luar itu? 
P 13:Kalau adiknya Pr, ndak pernah ikut? 
S 13:Tapi konsentrasinya dari tahun kemarin sampai tahun yang akan datang, fokusnya di 
regenerasi dan enterprener 
P 14: Masalah anak-anak yang ditinggal ibunya tidak pernah disinggung? 
S 14: Ndak ada. 
P 15: Kalau secara pribadi memotivasi mereka pernah? 
S 15: Ndak pernah kalau secara pribadi, mungkin di forum ibadah cuman, supaya tidak 
terpengaruh dengan kebebasan, komunikasi atau sharing tentang itu tidak pernah. 
P 16: Jadi cuma secara umum dalam kotbah ibadah. 
S 16: Ya, kalau Rn kan kayak adik sendiri, dalam konteks keluarga aja. 
P 17: Kalau Rn, sepengamatan sampean? 
S 17: Ia baik, tapi yang bapak asumsikan tadi betul. Kalau ia konsumtif itu betul. 
P 18: Ya, teman-teman yang ditinggalkan itu kan sering ganti-ganti, dan sepedanya di 
modifikasi. 
S 18: Memang sering mendapat kiriman, terus dibuat untuk itu, Ya program yang tadi 
mungkin belum atau bagaimana. 
P 19: Ya kalau saya abaca PKTnya, tahun 2011, tempatnya di Sumbermbag, ternyata ada 
KPPM juga.  
S 19: Mungkin hanya dilakukan ibu-ibu KPPW. Kalau KPPM, yang 2011 yang KPPMD itu 
apa, ndak ada acara tingkat MD. 
P 20: Berarti pada waktu itu tidak dilibatkan ya. 
S 20: Tidak. 
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Lampiran 11: 
Wawancara dengan Subjek 11 (S11) 

 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal  : Rabu, 28 September 2012. 
2. Nama  Subjek : Wt 
3. Jenis kelamin : Laki-laki 
4. Alamat   : Sendangbiru 
5. Umur   : 50 tahun 
6. Jabatan  : Wakil Ketua Majelis dan Ketua KPT 

 
B. Latar belakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Subjek adalah warga GKJW Jemaat 
Sendangbiru. Dalam struktur organisasi gereja, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis 
dan Guru Katekisasi. 
 

C. Wawancara 
P: Peneliti     S: Subjek 

Transkrip Wawancara 

P 1: Selama panjenengan menjadi majelis ada tidak perhatian khusus dari gereja terhadap 
anak-anak yang ditinggal ibunya ke luar negeri?  
S 1: Belum ada perhatian khusus. Belum terencana. Hal itu disinggung dalam katekisasi 
calon sidi. 
P 2: Kalau secara pribadi apakah pernah memberikan nasehat? 
S 2: Ya sambil bercanda saja. Termasuk terhadap cucu dari kakak saya (Cp), yang waktu 
itu sempat terjadi pertengkaran dalam keluarga. 
P 3: Tidak ada program khusus nggih (ya)?  
S 3: Tidak ada. 
P 4: Sejak kapan di Sendangbiru orang jadi TKW? 
S 4: Waduh sudah lama sekali. Zamannya Pdt. Suryo. 
P 5: Kalau dulu ketika ada anggota keluarga-keluarga yang  akan ke luar negeri ada 
persiapan tidak? 
S 5: Belum ada sama sekali. 
P 6: Himbauan-himbauan dari MA/MD 
S 6: Tidak ada. 
P 7: Ketika sudah ditinggal istri ke luar negeri ada tidak semacam penguatan yang 
dilakukan gereja? 
S 7: Kalau secara khusus tidak ada, kadangkala disinggung dalam kotbah di ibadah minggu. 
P 8: Kalau ada konflik 
S 8: Biasanya ya cuma saksi yang dilibatkan. Kalau konflik sudah meninggi, diselesaikan 
di bale desa, oleh perangkat desa, biasanya saksi perkawinannya di panggil juga. 
Kalau anak saksi saya, ketika akan pergi ke luar negeri, itu datang datang ke sini untuk 
pamitan. Di situ ya saya ajak doa, saya nasehati. 
Ketika katekisasi manten juga saya singgung, tentang rencana masa masa depan. Rencana 
kerja ke luar negeri 
P9: Bagaimana dengan pendidikan dan pelatihan pendampingan dan konseling  pastoral, 
apakah selama njenengan menjadi majelis jemaat pernah di lakukan? 
S9: Sepengetahuan saya, belum pernah ada. 



181 
 

Lampiran 12: 
Wawancara dengan Subjek 12 (S12) 

 
A. Data Umum 

1. Hari, tanggal   : Rabu, 22 Agustus 2012. 
2. Nama  Subjek  : Ds 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Alamat    : Sendangbiru 
5. Umur    : 54 tahun 
6. Jabatan   : Kepala desa Tambakrejo 

 
B. Latar belakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Subjek adalah warga GKJW Jemaat 
Sendangbiru. Ia menjabat sebagai kepala desa Tabakrejo baru satu tahun. Di samping 
menjabat sebagai kepala desa, sebelumnya ia sudah menjadi pengusaha ikan tuna. 
 

C. Wawancara 
P: Peneliti     S: Subjek 

Transkrip Wawancara 

P 1: Bagaimana menurut bapak, orang-orang yang menjadi TKW itu?  
S 1: Orang-orang sudah terlajur hutang, kadang-kadang juga berpikir yang aneh. toh yang 
sukses pun  menurut saya belum sampek menjangkau di hari tua. Suksesnya sementara, 
mungkin yang sukses, hanya satu dua lah. Dari presentase, jarang sekali. Rata-rata pulang 
dapat satu tahun ya bingung lagi. 
P 2: Tidak krasan begitu ya pak? 
S 2: Nggih, bingung lagi dan apa ya, penghasilan yang sudah di bawa itu habis. Di sini 
yang kelihatan punya modal dan sukses itu ya Tt. Selain dia belum, cukup untuk bikin 
rumah, setelah bikin rumah habis bingung. Salahnya di situ. Seharusnya tidak bikin rumah 
dulu, tapi untuk modal usaha. Sehingga pulang punya usaha. Kadang tidak usaha, jadi 
namanya orang kalau biasa pegang uang ya, cepat saja, duwik pira suwene enteke (berapa 
lama habisnya uang) 
P 3: Rata-rata memang begitu, setelah pulang  bikin rumah? 
S 3: Sakjane ya iku, kudune mari gawe omah, dan usaha. 
P 4: Sepengamatan njenengan dospundhi? Keluarganya?  
S 4: Keluarganya ga anu, e e e Pola hidupnya menurut saya, gayanya gaya elit, gaya punya 
uang, itu yang berbahaya. 
P 5: Itu termasuk suaminya yang ditinggal, termasuk anak-anaknya nggih? 
S 5: Ya, ga ada perkembangan. 
P 6: Rata-rata kan anak-anak difasilitasi, barang-barang yang..... 
S 6: Ya, rata-rata dituruti, makanya anaknya jadi manja. Males bekerja. Itu yang bahaya. 
P 7: Barang-barang apa yang dituruti. 
S 7: Rata-rata, sepeda motor, pokoknya barang-barang elektrolah, 
P8: Handphone? 
S 8: Iya. 
P 9: Menurut njenengan, orang sini kalau tidak TKW itu saged sukses? 
S 9: Bisa, bisa, Saya justru menganjurkan tidak TKW. Saya itu dipemerintahan 
menganjurkan tidak TKW. Kalau orang yang mau TKW masih saya doktrin. Bisa, sangat 
bisa. Di sini penghasilan kan tinggi. Yang penting kan pola hidupnya. Awal kan, orang 
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kalau merintis, otomatis, kan tidak harus apa yang dimau dibeli kan! Kalau mau kumpulin, 
sekarang ibaratnya itu, nekan ekonomi, memperkecil pengeluaran, mengutamakan 
pekerjaan, saya rasa masih bisa. Tapi dengan semangat kerja. Sekarang tidak usah jelek-
jelek, orang-orang yang ditinggal istrinya ke luar negeri, di sini malah nganggur. 
P 10: Santai?  
S 10: Santai..dulin, luntang-lantung. Saiki manolae lho pak. Di Sendangbiru atara  bulan  
enam, tujuh, delapan, sembilan, seharinya nek golek duwik satus itu dapat. Tapi tidak ada 
yang anu? Apalagi yang istrinya kerja. 
P 11: Merasa apa itu pak? Gengsi? 
S 11: Saya heran juga pak. Saya sendiri kan ndak berani Tanya-tanya, alasana apa. Kadang 
ketok nganggur dikeki penggawean ya ga mau. Orang itu  kalau punya prinsip, satu hari 
harus makan, satu hari harus punya hasil. Punya prinsip itu pasti berhasil di Sendangbiru. 
P 12: Yang kerja di selatan rata-rata dari luar, pak? Termasuk manol? 
S 12: Dari luar, manol orang sini tidak ada, itu yang saya sayangkan. 
P 13: Kalau dibandingkan, orang sini mau terlibat kerja di selatan jadi apa saja dan kerja di 
luar negeri hasilnya bagaimana? 
S 13: Menurut saya, kalau hasilnya itu imbang. Keuntungannya kumpul keluarga, mbina 
keluarga, bisa mbimbing keluarga. Kalau di sini kerja kasar, laki-laki kalau mau kerja 
keras, mau mengambil bagian dipantai, kalau seratus ribu sehari dapet.berarti perbulan tiga 
juta, atau dua juta lah. Kalau pengeluarannya di rem, hidup yang sederhana, bisa nyelengi, 
keuntungannya, semakin  orientasi pengalaman, banyak kenalan dan sebagainya, kan 
semakin berkembang. Kalau dia canggih,naik,  bisa mengambil celah, kesempatan, potensi 
yang ada. Tidak harus manol terus. Kelemahannya di luar negeri menurut saya kan justru 
setelah kerja, justru di desanya kaku, hubungan ga punya, itu yang jadi masalah. Hubungan 
yang gampang, yang negatif. Rata-rata anak-anak yang perempuanya kerja foya-foya. 
Kalau di sini kalau kerjanya sengsara kan eman. 
P 14: Kalau potensi? 
S 14: Kalau potensi, Sendangbiru, Tambakrejo itu besar. Luar biasa lah. Paling tidak sehari 
golek duwik seket (cari lima puluh) gampang. Sekarang itu namanya makan uang tigapuluh 
ribu cukup. Yang duapuluh ribu ditabung. 
P 15: Napa malih potensi lahan kan masih luas? 
S 15: Ya, misalnya,  nandur-nandur sing laku isih menunjang. Menurut itungan saya, di sini 
mestinya ga ada TKW dan raksin ga ada. 
P 16: Berapa persen TKW  di Tambakrejo? 
S 16: Kalau sekarang sudah agak berkurang. Lagian sekarang saya persulit.  Kalau 
Malaysia tidak saya tanda-tangani. Kalau Hongkong, Korea, asal ada surat keterangan dari 
Depnaker, saya tandatangani.  Kalau tidak saya suruh balik. Kadang-kadang saya 
dimungsuhi, saya tidak peduli karena ia tidak ngerti. 
 
Dari pada di Brunai lebih baik di sini. Kalau sama sama seneng mergawe, kadang bayaran 
satu juta setengah, kalau di sini dua juta gampang, yang penting seken megawe (giat 
bekerja) .  Lare-lare, menawi rame sedina isa rongatus, durung ceper-ceper, rungatus seket 
enteng (anak-anak kalau ramai satu hari bisa dua ratus, belum ceperan, dua ratus lima puluh 
gampang). 
 
Sekarang  ngobrok, satu obrok seratus ribu. Tidak habis ya di es. Pokoknya Sendangbiru  
bisa. Apalagi sekarang sudah dirintis wisata. Tapi kalau tangane nggegem, sama saja, di 
saut wong anyar.  
 
Kula prihatin, orang-orang kita sendiri justru dedikasi kerjanya tidak ada.Dia kerja angkat-
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angkat manol isin. Harusnya ga boleh. Dari pada pisah. Dapat banyak kalau pisah dengan 
keluarga, ya resiko. 
Seperti anak-anak di gudang musim ikan, satu bulan bisa dua juta tiga juta.  Ditabung, kalau 
tidak panen ikan dapat di buat sangu tanam. 
P 17: Berarti diuntungkan sekali orang sini? 
S 17: O ya. Untuk desa-desa di kabupaten Malang tidak ada seperti Tambakrejo. 
P 18: Kalau tetelan dengan perhutani bisa kerja sama? 
S 18: Sebernanya bisa. Masyarakat sendiri tidak siap, tidak tanggap pengelolaan hutan , 
kerjasamanya, kalau dilakukan kan dituangkan, dalam kerjasama resmi. 
P 19: Kalau selama ini sistem bagaimana? 
S 19: Hasilnya dimiliki sendiri, per hetarnya  dua ratus lima puluh ribu. Kalau tanahnya 
sawah subur enamratus. 
P 20: Melihat potensi  tanah hutan dengan 
laut, kalau orangnya menekuni, kalau misalnya di laut sepi, bisa bertani, bertani belum 
waktunya panen bisa ke laut. 
S 20: Ya, ya. Saya sampai menawarkan orang manol, kok betah nganggur, wong nganggur 
ya mangan. 
P 21: Apa bedanya orang sini dengan orang luar, selain mental kerja.  
S 21: Kita kalah mental saja, kalau sopan santun tertib, disiplin, toleransi, kita masih 
menang. Kalahnya di ekonomi, ekonomi kan faktor utama. seharusnya ia bisa perang disitu. 
P 22: Termasuk etos kerja? 
S 22: Lha, itu yang orang-orang kita belum mampu, makanya berbahaya sekali. Pada 
dasarnya orang yang datang, andon, adalah orang yang berpengalaman.  Usaha sudah 
dikuasai oleh mereka. 
P 23: Untuk penyadaran bagaimana? 
S 23: Belum, tapi rencana ada. Karena kita kan melalui penyuluhan, kita butuh rekan untuk 
masalah itu. Paling tidak dari tokoh agama. Harusnya ada tim khusus  untuk penyuluhan. 
P 24: Tantangan Sendangbiru semakin berat ya? 
S 24: Semakain berat, orang-orang yang dari luar desa sudah biasa berebut lahan, usaha, 
dan dia menghalalkan segala cara. Mereka yang sudah orang yang berpengalaman. Orang-
orang kita tidak begitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 

Lampiran 13: 
Wawancara dengan Subjek 13 (S13) 

A. Data Umum 
1. Hari, tanggal  : Kamis, 30 Agustus  2012. 
2. Nama  Subjek : Hn 
3. Jenis kelamin : Laki-laki 
4. Alamat   : Sendangbiru 
5. Umur   : 45 tahun 
6. Jabatan  : Anggota Majelis dan Ketua KPP 

 
B. Latar belakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Subjek adalah warga GKJW Jemaat 
Sendangbiru. Dalam struktur organisasi gereja, ia menjabat sebagai ketua Komisi 
Pembinaan Pelayanan (KPP). 
 

C. Wawancara 
P: Peneliti     S: Subjek 

Transkrip Wawancara 

P1: Pak apa program KPP saat ini?  
S1: Perkunjungan warga jompo, sakit, penyediaan peralatan kematian. Biasanya yang 
dikunjungi adalah  anak-anak karena sudah pernah, diganti orang yang jompo. 
P2: Kalau sekarang isi dari kunjungan apa ? 
S2: Pemberian cinta kasih, renungan singkat, doa. 
P3: Untuk anak-anak yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri, apakah ada perkunjungan 
untuk mereka? 
S3: Belum ada 
P4: Kalau bapak melihat anak-anak itu bagaimana? 
S4: Kasihan, seperti terlantar, tidak terpelihara, ayahnya tidak begitu (ngopeni) memelihara. 
P5: Seingat bapak selama menjadi majelis, ada tidak program majelis mengunjungi anak-
anak yang ditinggal ibu ke luar negeri. 
S5: Belum ada sama sekali. 
P6: Kalau secara pribadi member wawasan? 
S6: Belum pernah. 
P7: Untuk keluarga yang akan ditinggal, sebelum berangkat apakah ada bimbingan dari 
gereja? 
S7: Belum ada. 
P8: Apa karena gereja tidak tahu, kalau ada warganya yang akan berangkat? 
S8: Ya memang tidak tidak tahu, paling ke desa. 
P9: Kalau pendampingan terhadap keluarga yang ditinggalkan, ada tidak 
pendampingannya? 
S9: Belum ada 
P10: Keluarga-keluarga yang ditinggal itu kan rawan konflik. Kalau ada seperti itu. Ada 
gereja dilibatkan? 
S10: Biasanya saksi mantennya, Atau langsung dibawa ke balai desa. 
P11: Jadi secara program kegiatan belum ada ya pak? 
S11: Selama saya jadi KPP belum pernah. Kalau dulu juga belum pernah. 
P12: Jadi kalau ada yang ke luar negeri, ya dibiarkan? 
S12: Ya menang tidak tahu, tidak pernah ikut campur. 
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Lampiran 14: 
 
A. Data Umum 

10. Hari, tanggal  : Kamis, 30 Agustus  2012. 
1. Nama  Subjek : Rs 
2. Jenis kelamin : Perempuan 
3. Alamat   : Sendangbiru 
4. Umur   : 35 tahun 
5. Jabatan  : Ketua KPPW 

 
B. Latar belakang 

Peneliti dan subjek sudah saling mengenal semenjak peneliti menjadi pendeta di 
GKJW Jemaat Sendangbiru selama 5½ tahun. Subjek adalah warga GKJW Jemaat 
Sendangbiru. Dalam struktur organisasi gereja, ia menjabat sebagai ketua Komisi 
Pembinaan Peranan Wanita (KPPW). 
 
 

C. Wawancara 
P: Peneliti     S: Subjek 
 

Transkrip Wawancara 

P1: Bu, dalam PKT tahun 2011 ada program sosialisasi hasil dari pelatihan tentang 
pemberdayaan pendampingan keluarga TKI, yang dilaksanakan oleh KPPWD Malang II, 
apakah hasilnya didaratkan ke jemaat?  
S1: Tidak. 
P2: Kegiatan itu isinya tentang pendampingan keluarga TKI, lalu pendaratannya ke 
jemaat? 
S2: Ya belum ada, selama ini  masih mendata saja siapa-siapa yang menjadi TKI, bekerja 
di negara mana, dan nomor telepon. 
P3: Jadi belum ada pendampingan khusus untuk keluarga TKW ya bu? 
S3: Belum ada, sampai dengan rapat kerja dengan KPPWD kemarin  kita masih diminta 
untuk menyetorkan data yang  menjadi TKI, dan bekerja di negara mana, dan nomor 
telepon. 
P4: Kegiatannya apa dan pendampingannya bagaimana, berarti tidak ada? 
S4: Tidak ada. 
P: Kalau tahun ini tidak ada kegiatan tentang itu ya? 
S: Tidak ada. 
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Lampiran 15: 
 
 
 LOKASI PENELITIAN  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta dusun Sendangbiru dalam desa Tambakrejo 

 GKJW Jemaat Sendangbiru 
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PANDUAN PENELITIAN 

 

 UNTUK REMAJA YANG DITINGGAL IBU BEKERJA DI LUAR NEGERI 

A. Data Umum 

1. Nama    : .......................................................................... 

2. Alamat    : .......................................................................... 

3. Umur    : .......................................................................... 

4. Pendidikan/Kelas  : .......................................................................... 

5. Lama ditinggal ibu  : .......................................................................... 

6. Jumlah saudara kandung : .......................................................................... 

7. Tinggal dengan  : .......................................................................... 

 

B. Data Khusus 

a. Pengamatan (keadaan rumah, barang-barang yang dimiliki), benda-benda yang dimiliki. 

b. Daftar pertanyaan untuk remaja: 

1. Bagaimana perasaan subjek? 

2. Berapa jumlah penghasilan ibu bekerja di luar negeri yang bekerja? 

3. Berapa jumlah penghasilan ayah? 

4. Apakah subjek mengetahui bahwa ibu selalu mengirimkan sejumlah uang kepada 

ayah/keluarga? Dari mana subjek mengetahuinya? 

5. Apakah subjek mengetahui uang kiriman itu digunakan untuk apa saja oleh 

ayah/keluarga? 

6. Apakah subjek selalu mendapatkan bagian ketika ibu mengirimkan uang, berapa 

jumlahnya? 
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7. Apakah subjek pernah meminta kiriman langsung di ibu, untuk memenuhi 

keperluannya? Seberapa sering? Bentuknya apa (uang atau barang)? Berapa 

jumlahnya? 

8. Apakah subjek mempunyai rekening sendiri untuk menerima kiriman uang dari 

ibu?  

9. Ketika ibu mengirimkan sejumlah uang kepada subjek, digunakan untuk apa saja 

uang tersebut? 

10. Barang apa saja yang dibeli oleh subjek, ketika mendapat kiriman uang? 

11. Apa alasan subjek membeli barang tersebut? 

12. Ketika subjek membeli barang apakah karena pengaruh dari luar (iklan)? 

13. Apakah barang yang dibeli oleh subjek sudah direncanakan? 

14. Apakah barang yang dibeli oleh subjek merupakan rekomendasi orang lain atau 

tidak?  

15. Siapa yang memutuskan untuk membeli barang tersebut? 

16. Siapa yang melakukan pembelian barang tersebut? 

17. Apakah motivasi subjek memiliki barang tersebut? 

18. Bagaimana perasaan subjek ketika dapat membeli barang tersebut? 

19. Untuk apa subjek membeli barang tersebut? Kebutuhan atau hanya untuk menaikan 

status sosial? 

20. Berapa jumlah produk sejenis yang dibeli oleh subjek? 

21. Apakah subjek selalu berganti-ganti model dalam membeli suatu barang? 

 

 UNTUK GEREJA YANG MELAKUKAN PELAYANAN PASTORAL 

A. Data Umum 

1. Profil dusun Sendangbiru 

2. Profil GKJW Jemaat Sendangbiru 
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B. Data Khusus 

a. Data remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri 

b. Program kegiatan yang menyangkut TKW dan keluarganya (PKT, Pembinaan-

pembinaan MD, Khotbah, Sarasehan, dan lain-lain).  

c. Keputusan-keputusan tingkat MD dan MA yang berbicara tentang TKW. 

d. Daftar Pertanyaan 

1. Ada banyak remaja yang ditinggalkan ibunya ke luar negeri. Bagaimana perhatian 

gereja terhadap mereka? 

2. Apakah gereja memberikan pendidikan (family education) terhadap keluarga 

sebelum istri/ibu berangkat ke luar negeri? 

3. Apakah gereja melakukan perkunjungan rutin pengayaan keluarga kepada para 

remaja (keluarga) selama mereka ditinggal ibu bekerja di luar negeri? Jika gereja 

melakukan perkunjungan rutin apa saja yang dibicarakan? 

4. Apakah gereja melakukan upaya penanganan terhadap masalah yang muncul di 

keluaga (terapi keluarga) dan  remaja selama ditinggal ibu bekerja di luar negeri? 

5. Apakah gereja mempunyai program khusus bagai para remaja yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri? 

6. Apakah yang dilakukan gereja ketika timbul masalah dalam diri remaja yang 

ditinggal ibu bekerja di luar negeri?  

7. Apakah gereja pernah mengadakan pendidikan dan pelatihan konseling pastoral? 

 


