
97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



98 
 

 

INTERVIEW GUIDE 

Konsep Diri 

1. Sejak usia berapa anda menyandang sebagai anak yatim piatu? 

2. Bagaimana perasaan yang anda rasakan ketika anda menyandang anak yatim 

piatu? 

3. Selama ini anda hidup dengan siapa? 

4. Apakah tempat baru anda bisa membuat anda tidak merasa kesepian? 

5. Apakah peran mereka sudah dapat mengganti sosok figure orang tua? 

6. Bagaimana untuk sosok panutan ( role model) yang menjadi gambaran anda 

untuk bertahan? Apakah ada? 

Komunikasi Anak Dengan Masyarakat 

1. Bagaimana finansial anda selama ini? Untuk bisa sekolah hingga jenjang SMK? 

2. Anak yatim piatu selalu lekat dengan santunan berupa hal financial. Apakah 

itu cukup membantu bagi anda? 

3. Lebih sering menapat santunan berupa finasial dari masyarakat dari pada kasih 

sayang dan perhatian? 

4. Mana yang sebenarnya anda lebih butuhkan? Finansial atau perhatian dari 

masyarakat sekitar? 

5. Apakah dengan menjadi yatim piatu membuat anda merasa selalu terpuruk 

dan berbeda dari anak lainnya? 

6. Dengan menyandang predikat anak yatim piatu membuat anda mencari figure 

atau sosok yang selalu bisa mengerti anda? Seperti anda mencari teman laki – 

laki atau perempuan yang bisa memberikan kasih sayang layaknya seorang 

bapak dan ibu? 

7. Saat anda merasa terpuruk dan tidak mendapatkan tempat di masyarakat 

sedangkan anda membutuhkan perhatian serta kasih sayang dan hal finansial 

yang begitu dibutuhkan pernahkah anda terjerumus kedalam hal yang 

dilarang? 

8. Apakah masih berlanjut hingga sekarang? 
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9. Bagaimana anda dapat bagkit dari kesalahan tersebut? Ada kah sosok orang 

yang menyadarkan diri anda? 

 

Self Disclosure  

1. Benarkah dengan menyandang predikat anak yatim piatu membuat anak tidak 

percaya diri dalam berkomunikasi dimasyarakat? 

2. Seberapa sering anda berinteraksi dengan masyarakat sekitar? 

3. Adakah hal pribadi yang anda ceritakan kepada orang lain? 

4. Saat berkomunikasi dengan masyarakat, pernahkah masyarakat salah 

menerima makna pesan yang anda sampaikan, sehingga terjadi kesalah 

pahaman? 

5. Apakah anda merasa nyaman jika berkomunikasi dengan masyarakat? 

Sehingga anda tidk merasakan kesepian? 

6. Apakah peran masyarakat sudah cukup menggantikan sosok ayah dan ibu 

yang selama ini tidak anda miliki? 



 

97 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

1. WAWANCARA INFORMAN PERTAMA 

Nama    : Betal Istiono 

Umur    : 20 Tahun 

Hari/Tanggal  : Selasa, 24 Maret 2020 

Pukul   : 21.00 

Tempat   : Athaya Coffe Shop 

Keterangan 

Pewawancara  : P 

Informan  : N1 

  Pertanyaan 

P : Sejak usia berapa anda menyandang sebagai anak yatim piatu? 

N1 : Aku ditinggal ibu waktu aku umur 14 tahun  kelas 3 Smp dan 

diusia 17 tahun saya ditinggalin Bapak 

P  Bagaimana perasaan yang anda rasakan ketika anda 

menyandang anak yatim piatu? 

N1 : Sedih banget lah pastinya, intinya bener-bern sedih aja gitu 

rasanya 

P : Selama ini anda hidup dan tinggal bersama siapa? 

N1 : Pernah tinggal sama guru agama dan pakde saya, tapi gak betah 

akhirnya saya hidup sendiri dirumahku 

P : Apakah tempat baru anda bisa membuat anda tidak merasa 

kesepian? 

N1 : Engga enak, dikekang diatur suruh ngaji terus. Aku gak betah 

P : Apakah peran mereka sudah dapat mengganti sosok figure 

orang tua? 
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N1  Sampai saat ini belum ada, belum ada dan sama seklai tidak 

ada yang bisa menggantikan sosok ibu dan bapak 

P  Bagaimana untuk sosok panutan ( role model) yang menjadi 

gambaran anda untuk bertahan? Apakah ada? 

N1  Tidak ada sih, karena yang menyemangati aku hidup ya diri 

aku sendiri bukan dari orang lain. ;aling ya temen- temen yang 

selalu nyemangatin seperti teman kerja teman kuliah gitu 

p  Bagaimana finansial anda selama ini? Untuk bisa sekolah 

hingga jenjang SMK? 

N1  Dulu waktu SMK masih ada bapak tuh, sekarang udah gak ada. 

Kal biaya kuliah aku udah biaya sendiri 

P  Anak yatim piatu selalu lekat dengan santunan berupa hal 

financial. Apakah itu cukup membantu bagi anda? 

N1  Kalau santunan financial aku sih jarang dapet, waktu kecilpun 

juga engga. Paling tetangga aja sih kayak ngasih makan gitu 

sering , kalo bantuan uang sih jarang gak pernah malah 

P  Lebih sering menapat santunan berupa finasial dari masyarakat 

dari pada kasih sayang dan perhatian? 

N1  Sebenernya iya mereka tuh perhatian dan ngasih kasih sayang, 

cuman akunya tuh ngerasa kayak aku belum bisa nerima kasih 

sayang mereka gitu lho jadi ya intinya orang tua udah gak ada 

jadi saya ya harus menyayangi diri saya sendiri 

P  Mana yang sebenarnya anda lebih butuhkan? Finansial atau 

perhatian dari masyarakat sekitar? 

N1  Sebenarnya kalau uang yang butuh banget Cuma prioritas saya 

saat ini hanya butuh hiburan. Uang bisa saya dapatkan dengan 

bekerja, cuman kalo hiburan itu susah didapatkan aja gitu, 

 

P  Apakah dengan menjadi yatim piatu membuat anda merasa 

selalu terpuruk dan berbeda dari anak lainnya? 
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N1  Pasti ada rasa kayak gitu pasti ada. Ya contohnya tuh kayak 

mereka yang masih sekolah dibiayain orang tua, tempat tinggal 

mereka tinggal tidur. Mungkin kalo pulang tuh ada yang 

masakin kalau aku tuh masak sendiri kayak gitu tuh yang bikin 

iri kadang kala  udah gak bisa dapetin kasih sayang kayak gitu 

lagi 

P  Dengan menyandang predikat anak yatim piatu membuat anda 

mencari figure atau sosok yang selalu bisa mengerti anda? 

Seperti anda mencari teman laki – laki atau perempuan yang 

bisa memberikan kasih sayang layaknya seorang bapak dan 

ibu? 

N1  Pasti sih saya nyari, temen aja sih tapi yang aku bisa cerita 

ngluapin semua perasaan aku ke dia sih kalo pacar sih engga 

ya. Soalnya plong aja gitu rada lega kalo cerita ke temen 

walaupun mereka tetap gak bisa gantiin sosok bapak ibu karena 

mereka tidak bisa ngasih solusi saran gitu setidaknya itu udah 

membantu aku banget. Ada dulu waktu aku masih sekolah 

punya temen cowok yang udah aku anggep keluarga dia juga 

ngayomin.tapi lama kelamaan suatu waktu saya dipaksa untuk 

berhubungan badan gitu berawal dari situ saya masuk dunia 

seperti itu. 

P  Saat anda merasa terpuruk dan tidak mendapatkan tempat di 

masyarakat sedangkan anda membutuhkan perhatian serta 

kasih sayang dan hal finansial yang begitu dibutuhkan 

pernahkah anda terjerumus kedalam hal yang dilarang? 

N1  Pernah, aku pergaulan bebas juga yang kayak pulang malem, 

minum alkohol. Sampai aku masuk ke dunia yang berbeda 

dengan dunia yang sekarang yang aku jalanin sih. Kayak udah 

gak ada artinya gitu lho buat apa udah ngerasa bodoh banget 

kemarin Bukan karena uang sebenernya,, dulu karena aku 
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sudah terlanjur yaudah sekalian nyari uang lewat dunia itu. Ya 

gara-gara temen aku itu yaudah sekalian aja. 

P  Apakah masih berlanjut hingga sekarang? 

N1  Udah engga sih 

P  Bagaimana anda dapat bagkit dari kesalahan tersebut? Ada kah 

sosok orang yang menyadarkan diri anda? 

N1  Nyesel rasanya, kemudian dipikiran kok aku seperti ini mau 

sampai kapan, sekrangsudah harus menata masa depan bisa 

kuliah lagi ngejar cita- cita dan sekarang aku ada tujuan hidup 

dan sudah ada rencana. Jadi diri aku sendiri juga sih yang 

membuat aku bangkit dan meninggalkan dunia ku yang 

kemarin 

P  Benarkah dengan menyandang predikat anak yatim piatu 

membuat anak tidak percaya diri dalam berkomunikasi 

dimasyarakat? 

N1  Engga sih, aku percaya diri aja orang kita juga sama-sama 

manusia 

P  Seberapa sering anda berinteraksi dengan masyarakat sekitar? 

N1  Aku gak banyak omong sih dulu sama masyarakat, sampe aku 

dikira gila sama tetangga ku. Ketemu tetangga ketemu saudara 

ibu ya aku dim aja , kayak pikiran aku tuh masih belum ketata 

banget waktu dulu kayak orang bingung gitu. Cuman kalau 

serakarang karena umur aku juga udah dewasa ya sekarang aku 

udah biasa aja sih sama orang-orang 

P  Adakah hal pribadi yang anda ceritakan kepada orang lain? 

N1  Kalau yang saya rasakan tuh saya cerita, cuman saya tuh gak 

pernah cerita tentang status sosial saya sebagai yatim piatu 

Cuma mungkin ada kalo saya cerita ke temen deket .mungkin 

temen deket saya nanti cerita ke orang lain lagi saya gk tau juga 

jd saya tuh gak pernah cerita ke banyak orang kalosaya tuh 



101 
 

 

yatim piatu paling ya saya cerita tentang saya capek masalah 

kerjaan gitu sih. Saya juga membatasi diri juga buat ceirta ke 

orang lain 

P  Saat berkomunikasi dengan masyarakat, pernahkah 

masyarakat salah menerima makna pesan yang anda 

sampaikan, sehingga terjadi kesalah pahaman? 

N1  Sering sih, karena mereka kan gak tau perasaan kita ya hanya 

lihat dari luar diri, jadi ya mereka intinya tuh salah yang tau 

saya dan diri saya sendiri. Saya dulu pernah cerita ke temen 

kalua saya udah gak punya orang tua tapi mereka berfikir kayak 

saya tuh pengen dikasihani, kayak mencari simpati padahal 

saya juga sharing aja hidup saya ngasih motivasi tapi malah 

kadang-kadang banyak yang salah persepsi 

P  Apakah anda merasa nyaman jika berkomunikasi dengan 

masyarakat? Sehingga anda tidak merasakan kesepian? 

N1  Engga sih, tetep sama aja kesepian 

P  Apakah peran masyarakat sudah cukup menggantikan sosok 

ayah dan ibu yang selama ini tidak anda miliki? 

N1  Sama sekali belum ada dan tidak bisa menggantikan 
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TRANSKIP WAWANCARA 

1. WAWANCARA INFORMAN PERTAMA 

Nama    : Indah Susilowati 

Umur    : 21 Tahun 

Hari/Tanggal  : Rabu, 1 April 2020 

Pukul   : 15.00 

Tempat   : Reinz Café and Resto m 

Keterangan 

Pewawancara  : P 

Informan  : N2 

  Pertanyaan 

P : Sejak usia berapa anda menyandang sebagai anak yatim piatu? 

N2 : Bapak ku sek seng meninggal terus ibu ku nyusul. Santunan 

pertama aku wi langsung yatim piatu wi umur 10 tahun kelas 5 

SD Bapak ku meninggal umur 60 tahun wi gara-garai skit tua, 

nek ibu ku sakit liver 

P  Bagaimana perasaan yang anda rasakan ketika anda 

menyandang anak yatim piatu? 

N2 : Yang pas kecil tuh ya biasa nangis tok karena masih kecil, pas 

ngroso tuh ya pas wes gede nembe kroso. Terus mba ku ki ntes 

nikah wi aku nangis. Nek iling bapak ibu ku pas ada acara-

acara besar mba ya kayak pas mba ku nikah 

P : Selama ini anda hidup dan tinggal bersama siapa? 

N2 : Tinggal sama mba tiri dari ibu. Setelah lulus SD aku tinggal 

neng panti asuhan 2 tahun terus aku metu karena dituduh 

maling mbe bu nyai ne. terus aku melu mas ku sodara tiri bapak 

ku. Tapi aku bar wi neng buayaran melu lik aku ngewangi 
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dodolan bakso di nggo biaya sekolah. Nek aku gak ngiwangi 

aku gak di kei duit go sangu. Tapi nek biaya sekolah jeh 

ditanggung sama mas tiri ku 

P : Apakah tempat baru anda bisa membuat anda tidak merasa 

kesepian? 

N2 : Masih kesepian sih 

P : Apakah peran mereka sudah dapat mengganti sosok figure 

orang tua? 

N2  Gak ada, kadang aku ya mikir bulik ku. Tapi kalo aku gak 

bantuin pekerjaannya bulik ku jug gak baik sama aku. 

P  Bagaimana untuk sosok panutan ( role model) yang menjadi 

gambaran anda untuk bertahan? Apakah ada? 

N2  Ada, ibu karminah nya teman aku, aku dikasih makan, sekolah 

juga diberi sangu , aku diopeni kayak anak e dewe mba, 

padahal keadaan mereka juga kekurangan sampe sekarang aku 

masih baik sama beliau. Dan teman-teman sih emang yang 

selalu menguatkan hingga saat ini juga masih barengan terus. 

P  Bagaimana finansial anda selama ini? Untuk bisa sekolah 

hingga jenjang SMK? 

N2  Mengalir aja mba, kayak yaudah ada jalannya gitu , sama aku 

juga bantuin bulik ku jualan itu jadi aku intuk sangu 

P  Anak yatim piatu selalu lekat dengan santunan berupa hal 

financial. Apakah itu cukup membantu bagi anda? 

N2  Aku cukup intuk santunan akeh sih mba, cukup alhamdulillah 

P  Lebih sering menapat santunan berupa finasial dari masyarakat 

dari pada kasih sayang dan perhatian? 

N2  Lebih sering untuk duit. Orang juga ngasih akehnya duit sih. 

Nek aku juga butuh e duit mba 

P  Mana yang sebenarnya anda lebih butuhkan? Finansial atau 

perhatian dari masyarakat sekitar? 
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N2  Duit mba, mosok wong gak kenal ngasih sayang , jadi orang 

nanti malah kayak sok kenal banget 

P  Apakah dengan menjadi yatim piatu membuat anda merasa 

selalu terpuruk dan berbeda dari anak lainnya? 

N2  Pernah, aku mikrinya begini seandainya masih ada ibu ku aku 

mungkin aku gak bakal suka main-main keluar. Kalau ada yang 

suka ngomongin aku tuh seperti tetangga aku mesti langsung 

ingat sama ibu. Aku iri nya tuh seperti kalau aku makan harus 

jajan coba ada ibu mesti ada yang masakin, ada yang nyuciin 

baju kalo sekarang kan semua aku lakuin sendiri kerja dari 

kecil biar bisa sekolah coba kalau ada ibu ku aku gak bakal 

kayak gini pasti 

P  Dengan menyandang predikat anak yatim piatu membuat anda 

mencari figure atau sosok yang selalu bisa mengerti anda? 

Seperti anda mencari teman laki – laki atau perempuan yang 

bisa memberikan kasih sayang layaknya seorang bapak dan 

ibu? 

N2  Iya mba aku pacaran dengan orang yang umurnya terpaut 10 

tahun sama aku, dia seorang Duda dia teman kerja ku di pabrik 

karena dia tuh dewasa banget , dan aku sayang banget sama dia 

karena dia bisa mendidik aku dan menjaga aku kayak bapak 

aku. Aku soalnya karena gak suka sama orang yang seumuran 

kayak gak serius, karena aku juga pengen cepet punya 

keluarga. Akupun juga bilang ke dia kalo kamu tuh benar-

benar kayak bapak aku. 

P  Saat anda merasa terpuruk dan tidak mendapatkan tempat di 

masyarakat sedangkan anda membutuhkan perhatian serta 

kasih sayang dan hal finansial yang begitu dibutuhkan 

pernahkah anda terjerumus kedalam hal yang dilarang? 
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N2  Aku nakal sih, tapi paling main aja sih nakalnya. Aku nemenin 

temenku pacaran dengan pacarnya, tapi tuh temannya o mom 

gitu jadi nanti kita main bareng, tapi aku cuman nemenin aja 

sih kayak ngobrol gitu dan biasanya nanti si om nya itu bawa 

temen lagi jadi aku ngobrol sama temennya si om itu dan aku 

nungguin temenku yangsedang sama pacarnya itu, sebatas itu 

aja sih paling aku, aku belum kejerumus banget. Cuman untuk 

kepikiran ikutan terjun dunia itu juga kadang ada ya, hidup 

enak gak usah kerja dapat uang. 

P  Apakah masih berlanjut hingga sekarang? 

N2  Masih sih mba sampai sekarang. Apalagi keadaan lagi kayak 

gini bener-bener pengen ikut rasanya. Di PHK dari kerjaan 

karena keadaan sekarang kan itu membuat aku bener-bener 

berfikiran mending aku ikut mas itu aja lah biar aku diopeni 

sama dia. 

P  Bagaimana anda dapat bagkit dari kesalahan tersebut? Ada kah 

sosok orang yang menyadarkan diri anda? 

N2  Iya itu teman aku ayng suka nyadarin . udah gk usah ikut-ikut 

an kayak aku, eman kamu nya kata temen aku gitu , jadi sampai 

sekarang paling ya aku nemenin makan aja sih sama temenku 

itu sama aku masih mikir dosa juga 

P  Benarkah dengan menyandang predikat anak yatim piatu 

membuat anak tidak percaya diri dalam berkomunikasi 

dimasyarakat? 

N2  Banget mba, aku gak percaya diri. Udah gak punya bapak ibu 

aku malah punya penyakit kulit aku jadi suka minder banget 

mba. Mindernya ya di sakit ku ini aja 

P  Seberapa sering anda berinteraksi dengan masyarakat sekitar? 
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N2  Aku gak grapyak mba, aku menengan. Soalnya tetangga suka 

ngomongin aku jadi aku males ngomong sama mereka 

mending gak usah ngomong juga 

P  Adakah hal pribadi yang anda ceritakan kepada orang lain? 

N2  Paling temen aku sih mba. Aku terbuka banget sama semua 

orang tapi ke temen aku aja 

P  Saat berkomunikasi dengan masyarakat, pernahkah 

masyarakat salah menerima makna pesan yang anda 

sampaikan, sehingga terjadi kesalah pahaman? 

N2  Ya paling cek cok biasa, sama kalo tetangga ya paling dirasani 

tonggo itu to mba, makanya aku lebih baik diam aja 

P  Apakah anda merasa nyaman jika berkomunikasi dengan 

masyarakat? Sehingga anda tidak merasakan kesepian? 

N2  Paling ya sedulur aja. Aku jarang keluar rumah jadi ada 

tetangga juga biasa aja jadi kesepian juga masih ada ada sih, 

paling aku suka pergi aja sih sama temen biar gak kesepian 

P  Apakah peran masyarakat sudah cukup menggantikan sosok 

ayah dan ibu yang selama ini tidak anda miliki? 

N2  Paling ya peran temen lah yang bener-bener bisa gantiin sosok 

ibu dan bapak ku karena kita sering main 

 

 

 

 


