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COPING STRESS KARBOL DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN 
MILITER DI AKADEMI ANGKATAN UDARA 

 
Fitra Annisa 

Satih Saidiyah 
 

INTISARI 
 

Permasalahan yang dialami selama menjalani pendidikan militer menuntut 
Karbol untuk melakukan coping terhadap situasi yang menekan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menyingkap pengalaman coping stress Karbol dalam 
menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Udara.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua Karbol yang tercatat 
sebagai Karbol tingkat IV. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode wawancara mendalam, observasi selama wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengalaman coping stress yang 
hampir sama dari kedua informan. Beberapa bentuk coping yang dilakukan oleh 
kedua informan adalah melalui strategi fisik dengan menerapkan pola hidup 
teratur dan berolahraga, problem focused coping, emotional focused coping serta 
religious coping yaitu dengan beribadah, mencoba mengambil hikmah, ikhlas, 
tawakal, dan berikhtiar. Peran orang terdekat, suasana pendidikan, dan kesehatan 
menjadi faktor pendukung maupun penghambat coping yang dilakukan oleh 
kedua informan. Coping stress yang dilakukan oleh kedua informan berdampak 
positif pada prestasi akademisnya.  

 
Kata kunci : pendidikan militer, coping stress, karbol AAU 
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COPING STRESS CADETS WENT THROUGH THE MILITARY 
EDUCATION IN AIR FORCE ACADEMY 

 
Fitra Annisa 

Satih Saidiyah 
 

ABSTRACT 
 

Problems experienced while through the military education required the 
cadets did coping to stressful situations. The purpose of this research is revealing 
the cadets coping stress experience went through military education in the Air 
Force Academy. 

This research used the qualitative method with the fenomenoloy approach. 
Informants in this research consisted of two cadets who registered as cadets level 
IV. The data collected used in-depht interview, observation during interview, and 
dokumentation. 

The results of the research showed that the presence of coping stress 
experience almost the same from both informants. Some types of coping by both 
informants through a physical strategy by applied lifestyles and exercises 
regularly, problem focused coping, emotional focused coping, and religious 
coping that is by worship, try to take the hikmah, sincere, tawakal, and sought. 
The role of significant others, learning atmosphere, and health conditions is 
supportive or inhibiting factor the coping by both informants. Coping stress did 
by both informan, positive impact at the academic achievement. 

 
Keywords : military education, coping stress, cadets 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

TNI sebagai alat pertahanan negara terdiri dari tiga matra, yaitu TNI 

Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). 

TNI AU yang dikenal sebagai salah satu yang terkuat di Asia-Pasifik karena 

memiliki sederet pesawat tempur andal mempunyai tugas pokok yaitu 

melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum 

dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan 

ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, 

melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra 

udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara (UU Negara 

RI No 34, 2004). 

Pada organisasi kemiliteran untuk mencapai tujuan organisasi, dibutuhkan 

sumber daya manusia prajurit yang profesional. Profesionalisme prajurit harus 

selalu dipelihara dan ditingkatkan melalui pendidikan, latihan dan pembinaan 

yang dilaksanakan terus menerus (Fajarrani, 2009). Pola pendidikan militer yang 

selama ini diterapkan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya prajurit, agar setiap prajurit memiliki disiplin tinggi, jasmani yang 

kuat serta tetap berjiwa Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. 

Menurut Shandisy (Az-zaghul, 2004) pendidikan kemiliteran merupakan 

program yang berkaitan dengan masalah penyadaran dan pengarahan mental, 

persiapan jiwa, kedisiplinan, dan korp militer. Program ini juga bertujuan pada 
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salah satu sisinya untuk menciptakan situasi yang cocok dengan kondisi 

pertempuran (seperti latihan perang) untuk melatih individu dan mempersiapkan 

mereka cara mengatasi kondisi ini. 

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan membentuk prajurit yang 

profesional, maka Akademi Angkatan Udara Yogyakarta merupakan salah satu 

lembaga pendidikan militer yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kepada Karbol untuk menjadi Perwira TNI AU pejuang 

Sapta Marga dengan kualifikasi akademis potensial dasar matra udara, memiliki 

kesamaptaan jasmani dan kemiliteran untuk menunjang tugas dan pengabdian 

selaku prajurit TNI AU, serta mampu mengembangkan pribadi sebagai kader 

pemimpin bangsa atau TNI AU (Mulyanto, 2007). 

Karbol adalah sebutan bagi Taruna di AAU yang terdiri dari lima sevron. 

Sevron adalah istilah tanda kepangkatan yang dipergunakan oleh para Karbol 

sebagai sarana menunjukkan identitas hirarki, tingkat dan pangkat yang sedang 

disandang pada masa pendidikan di AAU.  Tingkatan yang menunjukan hirarki 

dan pangkat yaitu,  Tingkat I Prajurit Taruna (Pratar) dengan lama pendidikan (3 

bulan), dan Kopral Taruna (Koptar) lama pendidikan (6 bulan) yang dilaksanakan 

di Lembah Tidar Magelang bersama–sama dengan Akademi Angkatan Laut dan 

Akademi Militer. Tingkat II Sersan Karbol (Serkar), Tingkat III Sersan Mayor 

Dua Karbol (Sermadakar), dan Sersan Mayor Satu Karbol (Sermatukar) Tingkat 

IV, menempuh pendidikan masing-masing tingkat selama 12 bulan yang 

dilaksanakan di Kesatrian AAU. (http://karbol.aau.ac.id/fans.html). 
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Karbol AAU bersumber langsung dari masyarakat yang memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan serta telah melalui seleksi oleh Panitia Penerimaan 

baik dari seleksi tingkat Panitia Daerah (Panda) kemudian seleksi tingkat Panitia 

Pusat. Setelah dinyatakan lulus oleh seleksi pusat barulah dinyatakan lulus dan 

terpilih menjadi Calon Prajurit Karbol (Katalog AAU, 2006). 

Kapten Agus S.R selaku Kasipsimin Data di AAU menyebutkan Jumlah 

pendaftaran Karbol AAU dari tahun 2008 hingga 2011 antara lain: pada tahun 

2008 dari 26 wilayah di seluruh Indonesia, jumlah pendaftar sebanyak 1.800.011 

orang, dan yang lulus seleksi daerah kemudian dikirim ke pusat sebanyak 227 

orang, sedangkan yang lulus seleksi pusat hanya 127 orang. Tahun 2009 dari 29 

wilayah, jumlah pendaftar 2.282 orang, dan dikirim ke pusat 279 orang, 

sedangkan yang lulus hanya 111 orang. Tahun 2010 dari 29 wilayah, jumlah 

pendaftar 2.053 orang, dikirim ke pusat 330 orang sedangkan yang lulus hanya 

112 orang. Tahun 2011 dari 29 wilayah, jumlah pendaftar 2.320 orang, dan 

dikirim ke pusat 301 orang, sedangkan yang lulus hanya 100 orang (Pre 

eliminary, 11 April 2012). 

Data di atas menunjukan bahwa tingginya animo masyarakat untuk 

bergabung menjadi salah satu Karbol AAU, namun hanya orang-orang yang 

terpilihlah yang bisa masuk menjadi bagian dari AAU. Masing-masing individu 

pun memiliki alasan yang beda-beda mengenai awal ketertarikannya menjadi 

salah satu bagian dari AAU. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang 

berinisial RG, salah satu karbol AAU tingkat IV asal Semarang yang merupakan 

salah seorang pejabat yang berprestasi di Wing Korps Karbol, ketika diwawancara 
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mengatakan alasan awalnya tertarik masuk ke AAU karena semenjak kecil RG 

sudah dikenalkan dengan Pesawat Terbang. Setiap Ulang Tahun Ayah RG selalu 

memberikan Hadiah gambar Pesawat dan sejenisnya. Semenjak itulah RG mulai 

bercita-cita sebagai Pilot. Selain itu, kebetulan Ayah RG yang berprofesi sebagai 

Tentara AD juga mendukung RG dan mengarahkannya masuk ke AAU ini (Pre 

eliminary, 16 April 2012). 

Berbeda dengan RG, informan yang berinisial SS Karbol AAU  tingkat IV 

asal Ngawi yang pernah mengalami masalah penurunan tingkat namun akhirnya 

mampu menorehkan prestasi serta menjadi salah satu pejabat di Wing Korps 

Karbol ini mengaku bahwa awal ketertarikannya masuk ke AAU karena pada saat 

SS duduk di bangku SMA, ada kunjungan promosi dan pemberian informasi dari 

kakak–kakak kelas SMA yang diterima di Akademi TNI dan Polri. Informasi itu 

mengenai sekolah kedinasan yang tidak dipungut biaya dari orang tua dan 

dibiayai oleh Negara bahkan setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan menjadi 

seorang Militer ataupun Polisi. Akhirnya SS memiliki kemauan dan keinginan 

untuk medaftarkan diri ke AAU (Pre eliminary, 16 April 2012). 

Ketika masyarakat sipil bergabung menjadi anggota militer, maka mereka 

kebanyakan akan mengalami perubahan yang bertentangan dengan kebiasaan 

mereka di dalam kehidupan sipil. Masyarakat militer berbeda dari seluruh 

masyarakat sipil lainnya dalam banyak fenomena, yang sebagiannya berkaitan 

dengan struktur organisasi yang rumit bagi masyarakat ini, dan sebagian lainnya 

berhubungan dengan sasaran utama yang tersimpan di balik keberadaan 

masyarakat angkatan bersenjata (Az-zaghul, 2004). Sama halnya dengan apa yang 
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diungkapkan oleh informan SS yang mengatakan bahwa di 3 bulan pertama 

pendidikan dirasa cukup berat: 

“Kalo saya pertamakali masuk di sini dari orang sipil pada 3 bulan pertama 
terasa berat karena adanya penyesuaian peralihan masa sipil ke militer. 
Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, memiliki 
disiplin yang tinggi. Sementara waktu SMA dalam kehidupan saya cenderung 
lebih santai” (SS, 16 April 2012). 
 
Maka untuk memperkenalkan pola kehidupan militer kepada Karbol Akademi 

Angkatan Udara, saat menduduki tingkat I para Karbol harus mengikuti 

Pendidikan Dasar Keprajuritan (Pendidikan Chandradimuka) selama 1 tahun di 

Akademi Militer (Akmil), Magelang. Mulyanto (2007) menyebutkan bahwa pada 

dasarnya Pendidikan Dasar Keprajuritan (Diksarit) memberikan pelajaran yang 

bersifat doktriner yang bertujuan merubah mind set seorang warga negara non-

militer menjadi militer. Pelatihan ini pada umumnya meliputi penyesuaian fisik, 

pelajaran mengenai tata krama militer, tradisi, sejarah dan pemeliharaan seragam. 

Melalui Focus Group Interview yang peneliti lakukan dengan kedua 

Sermatukar RG dan SS, organisasi militer mewajibkan ikatan-ikatan dalam 

bentuk-bentuk interaksi dan hubungan sosial di dalam lembaga kemiliteran. 

Struktur yang berbentuk piramid mengharuskan Karbol AAU Tingkat II  

menghormati seniornya Tingkat III dan Tingkat IV, sedangkan karbol Tk III juga 

harus menghormati Tk IV. Karbol Tk IV sebagai Karbol senior harus memberikan 

contoh yang baik dan memang pantas dihormati oleh junior-juniornya. Bahkan 

Karbol Tk IV juga harus bisa membimbing junior mereka Tk II dan Tk III. 

Bimbingan tersebut meliputi pemberian nasehat dan pemberian hukuman terhadap 

Karbol junior yang berbuat salah.  Jika Tk II melakukan kesalahan maka Tk III 
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lah yang pertama kali mengingatkan Tk II dan apabila Tk III yang salah maka 

Tingkat IV yang mengingatkan. Ketika sudah menduduki tingkat IV, bukan 

berarti mereka bisa bersikap seenaknya, karena mereka sebagai Karbol paling 

senior harus menunjukan performa terbaik kepada junior-juniornya. Jika terjadi 

kesalahan pada Karbol Tk IV, mereka akan malu terhadap junior-junior dan diri 

mereka sendiri, mereka juga mendapatkan konsekuensi dari teman-teman 

seangkatannya dan juga para pengasuh mereka (Pre eliminary, 16 April 2012). 

Pembinaan disipilin yang tidak kenal kompromi ditegakkan melalui 

pemberlakuan pengaturan hidup Karbol yang sangat detail setiap hari selama 

pendidikan, dari bangun pagi sampai dengan jam tidur tiba.  Terompet 

“sangkakala” (bangun pagi) ditiup pada pukul 04.30, persiapan untuk apel pagi 

jam 07.00, setelah itu pemberian materi dan praktek, dan akhirnya terompet 

malam dibunyikan pada pukul 22.00. Rutinitas yang ketat seperti itu berlaku 

setiap hari dan pastinya ada konsekuensi yang diterima jika melanggarnya.  

“Di sini bangun pagi jam 04.30, kalo kami di sini alarmnya pake lonceng dan 
pake trompet. Jam 05.00 tu biasanya senam pagi, lari pagi. Sebagian ada yang 
latihan drum band. Kalo terlambat mengikuti kegiatan karena alasan yang 
tidak jelas, biasanya 1 kali terlambat paling push up, kalo sudah sering 
terlambat hukuman cabut pesiar selama batas waktu yang ditentukan, bagi 
saya tu pesiar sebagai sarana waktu untuk berhubungan atau berinteraksi 
dengan masyarakat diluar Ksatrian AAU” (SS, 16 April 2012). 
 
Banyak tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus dijalani oleh para Karbol. 

Bagi Karbol Tk IV memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik 

kepada juniornya dan memanajemen semua kegiatan yang tersusun dalam 

kegiatan organisasi Wing Korps Karbol, serta menjalankan tugas akademik seperti 

ujian semester hingga membuat paparan serta Tugas Akhir.  Sedangkan Karbol Tk 
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II dan Tk III melaksanakan tugas akademiknya membuat paparan dan juga kuliah 

dalam fakultas masing–masing serta mengikuti kegiatan latihan meliputi Terbang 

Layang (Glider), Para Dasar, Wanatirta (Survival), Pertahanan Pangkalan 

(Hanlan) dan yang lainya. Hal itu mengharuskan Karbol AAU untuk bersikap 

waspada, hari-hati, teliti, cerdas dan cermat dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan seperti ini agar tidak berdampak buruk dan merugikan dirinya sendiri, 

bahkan bisa membuat nyawa dirinya melayang. Seperti yang diberitakan dalam 

Metrotvnews.com pada Jumat, 29 April 2011 pukul 09:03 WIB : 

“Kecelakaan bermula saat pesawat latih jenis glider tanpa mesin jatuh di 
Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/4) sore. Dua awak pesawat tewas, yakni pilot 
Sersan Satu TNI Ninang Siwiono dan siswanya Sersan Karbol 
Habiburrahman. Diduga, kecelakaan akibat pesawat glider oleng saat ditarik 
pesawat bermesin. Tali yang menghubungkan dua pesawat juga masih 
menyambung, sehingga pesawat glider tak bisa mendarat 
(http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/04/29/127265). 

Beberapa kondisi dalam pendidikan militer seperti sistem senioritas yang 

kuat, penerimaan hukuman-hukuman, disiplin diri yang tidak kenal kompromi, 

tanggung jawab dalam memanajemen diri dan junior, dan belum lagi ditambah 

kegiatan latihan yang berbahaya, membuktikan kepada kita bahwa pendidikan 

militer berbeda dengan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat sipil pada 

umumnya. Hal ini juga membuktikan bahwa Karbol AAU selalu belajar di bawah 

kondisi tekanan dan ketegangan jiwa yang mengakibatkan perasaan takut, 

nervous, hati-hati, waspada bahkan terkadang mengganggu pola tidur mereka, 

sehingga hal tersebut berdampak pada kualitas hidup selama menjalani 

pendidikan kemiliteran di Akademi Angkatan Udara. Semua itu merupakan 

perubahan-perubahan yang mempunyai pengaruh besar pada keharmonisan jiwa.  
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Stimulus lingkungan baik fisik, psikologis, atau sosial yang diterima Karbol 

AAU tersebut menyebabkan stres atau penegangan dalam sistem yang sering di 

sebut stresor. Stres adalah tuntutan atau overtax terhadap sistem, yang 

menghasilkan ketegangan, kecemasan, dan kebutuhan energi, usaha fisiologis, dan 

usaha psikologi ekstra (Sundberg, Winebarger, dan Taplin, 2007). Menurut 

Prawirohusodo (Sari, 2007) stres adalah suatu pengalaman hidup atau perubahan 

lingkungan individu yang cukup bermakna sebagai akibat ketimpangan antara 

tuntutan hidup dan kemampuan penyesuaian individu. 

Matteson & Ivancevich (Wijono, 2006) menjelaskan bahwa stres dapat 

dikelompokan menjadi dua tipe yaitu eustress dan distress. Eustress adalah 

perasaan-perasaan yang menyenangkan individu (positif), yang dialami karena 

mendapatkan penghargaan atau mendapat pujian atas dasar prestasi kerjanya yang 

memuaskan. Tipe stres yang kedua disebut distress yaitu perasaan-perasaan yang 

tidak menyenangkan individu (negatif) dan dapat menyebabkan prestasi kerjanya 

menurun. 

Situasi stres akan menghasilkan reaksi fisiologis dan psikologis. Reaksi 

fisologis yang dimunculkan oleh informan saat menjalani pendidikan militer 

berupa sakit kaki, kram, dan kecapekan, sedangkan secara psikologis informan 

memunculkan reaksi emosional seperti canggung dan was-was dengan 

lingkungannya. 

“Pada saat 3 bulan pertama di Magelang, kalo dilihat dari kegiatan fisik dari 
sipil ke militer, pasti ada penurunan, sakit kaki, pernah mengalami kram, 
kecapean. Tetapi semua itu akan hilang karena rasa senang dan merasa 
banyak saudara baru di sana dari seluruh NKRI, Karena kami melakukannya, 
melewatinya bersama–sama” (SS, 16 April 2012). 
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 “Awal-awalnya tu kita keluar sempat kagok liat orang luar mbak, merasa 
was–was gitu. Soalnya kan selama 3 bulan pertama saya dulu ketemu pelatih 
dan pengasuh saja. Merubah sikap dan mental kita dari sipil ke militer. 
Hingga pada saat cuti pendidikan pertama kalinya bertemu dengan Orang tua 
pun sangat kaku, bahkan pernah saya dipanggil sama Orang tua pun sering 
bilang “Siap, siap Bu” (SS, 16 April 2012). 
 
Respon dari perasaan tertekan itu dimanifestasikan manusia dalam bentuk 

perilaku yang bermacam-macam tergantung sejauh mana manusia itu memandang 

masalah yang sedang dihadapi. Jika masalah yang dihadapinya itu dipandang 

negatif oleh manusia, maka respon perilakunya pun negatif, seperti yang 

diperlihatkan dalam bentuk-bentuk prilaku neurotis dan patologis. Sebaliknya, 

jika persoalan yang dihadapi itu dipandang positif oleh mereka yang mengalami, 

maka respon perilaku yang ditampilkan pun bisa dalam bentuk penyesuaian diri 

yang sehat dan cara-cara mengatasi masalah yang konstruktif. Menurut Lazarus 

(Indirawati, 2006) pemilihan cara mengatasi masalah ini disebut dengan istilah 

proses coping. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Sermatukar SS yang 

berusaha mengatasi permasalahannya dengan cara yang positif yaitu dengan 

merubah mind set-nya agar mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada : 

“Pada saat 3 bulan pertama pemberian motivasi baik dari senior, pengasuh, 
pelatih, itulah yang menghancurkan rasa capek, menambah semangat untuk 
hidup di asrama menjalani pendidikan di sana. Selain itu karena kita tu hidup 
gak sendiri, saudara kita banyak dari seluruh NKRI. Orang lain bisa kenapa 
kita enggak, yang dulu (Senior) aja bisa kenapa kita enggak. Melihat teman, 
kakak-kakak bisa lalu kenapa saya tidak bisa. Setelah berangsur kedepan 
motivasi itu timbul dari diri sendiri dengan kebanggaan menjadi Karbol AAU 
sesuai yang saya cita–citakan dahulu. Jadi punya keyakinan untuk merubah 
diri menjadi kebanggaan keluarga pada khususnya” (SS, 16 April 2012). 

  
Menurut Sundberg, Winebarger, dan Taplin (2007) Coping mengacu pada 

upaya kognitif dan behavioral untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan 

dalam situasi kehidupan, terutama yang bersifat stressful. Menurut Lazarus dan 



10 
 

Launier, coping adalah usaha yang berorientasi pada tindakan intrapsikis serta 

mengendalikan atau menguasai, menerima, melemahkan, serta memperkecil 

pengaruh lingkungan, tuntutan internal dan konflik antar keduanya apabila konflik 

tersebut melampaui kemampuan seseorang (Garmezy & Rutter, 1993; Lestari & 

Lestari, 2005). 

Menurut Folkman dan Lazarus (Lestari & Lestari, 2005) coping itu sendiri 

mempunyai dua macam bentuk yaitu Problem Focused Coping (perilaku coping 

yang berpusat pada masalah), digunakan untuk mengurangi masalah atau tekanan 

yang dirasakan dengan mencari pemecahan masalah secara langsung. Emotion-

Focused Coping (perilaku coping yang berpusat pada emosi), digunakan untuk 

menghadapi masalah yang dapat menimbulkan tekanan dengan memusatkan pada 

emosinya. 

Coping yang berorientasi pada masalah lebih efektif dibandingkan coping 

yang beroerientasi pada emosi kerena dapat langsung mengenai sumber masalah, 

adapun coping yang berorientasi pada emosi hanya bersifat sementara untuk 

meredakan emosi karena menggunakan cara-cara supresi dan distraksi (Scheier 

dalam Parry, 1990; Gibbon, 1999; Lestari & Lestari, 2005).  

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk 

tingkah laku coping dalam situasi yang berbeda. McCrae (Indirawati, 2006) dalam 

penelitiannya tentang hubungan antara situasi dengan tingkah laku coping, 

menemukan ada 19 tingkah laku coping yang signifikan yaitu reaksi permusuhan, 

aksi rasional, mencari pertolongan, tabah, percaya pada takdir, mengekspresikan 

perasaan-perasaan, berpikir positif, lari ke angan-angan, penolakan secara 
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intelektual, menyalahkan diri sendiri, tenang, bertahan, menarik kekuatan dari 

kemalangan, menyesuaikan diri, berharap, aktif melupakan, lelucon, menilai 

kesalahan dan iman atau kepercayaan.  

Tentunya, untuk meminimalkan atau menghilangkan stressor yang 

ditimbulkan dari berbagai masalah yang dihadapi, para Karbol AAU 

membutuhkan perilaku coping yang sesuai, sehingga mereka dapat berfungsi 

dengan baik sebagai Karbol yang penuh dengan prestasi maupun sebagai alat 

pertahanan negara dengan tugas-tugasnya masing-masing.  

Melihat penggambaran fenomena dalam dunia pendidikan militer di Akademi 

Angkatan Udara, di mana sasaran yang ingin dicapai oleh AAU yaitu menjadi 

Perwira AU yang profesional dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem 

senjata AU yang memerlukan keterampilan tinggi, maka dilakukanlah pemilihan 

yang sangat ketat terhadap para Karbolnya. Pendidikan yang diberikan pun cukup 

keras karena memang diprogramkan untuk menciptakan situasi yang cocok 

dengan kondisi pertempuran, sehingga tidak jarang pendidikan militer di AAU 

tersebut mendatangkan beberapa tuntutan yang menuntut perubahan secara 

mendasar baik sikap maupun pada tindakan terhadap para Karbolnya. Keadaan 

seperti ini pada akhirnya akan mendatangkan beberapa masalah kejiwaan pada 

Karbol AAU seperti munculnya keguncangan jiwa atau stres, sehingga berdampak 

pada kualitas hidup mereka selama menjalani pendidikan militer. Hal tersebut 

tentunya menuntut mereka untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pengalaman coping stress yang 
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dikembangkan oleh Karbol yang berhasil meraih prestasi selama menempuh 

pendidikan militernya di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

pengalaman coping stress yang dikembangkan oleh Karbol dalam menempuh 

pendidikan militernya di Akademi Angkatan Udara?”. Untuk menjawab 

pertanyaan diatas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan memberikan 

judul “COPING STRESS KARBOL DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN 

MILITER DI AKADEMI ANGKATAN UDARA. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diutarakan, maka tujuan 

penelitian fenomenologi ini adalah untuk “Menyingkap pengalaman coping stress 

Karbol dalam menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Udara?”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan teori psikologi klinis di dunia militer, 

khususnya memberi pemahaman tentang coping stress dalam menempuh 

pendidikan militer. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan kontribusi akademis bagi 

Dinas Psikologi Angkatan Udara, untuk memperkaya khasanah hasil 
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penelitian dan pengembangan di bidang psikologi Angkatan Udara. Bagi 

Karbol AAU, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai 

coping stress ketika menempuh pendidikan militer sehingga mampu 

menyesuaikan dirinya dengan segala tuntutan yang ada selama pendidikan 

guna mencegah terjadinya stres ketika menempuh pendidikan militer. 

E. Keaslian Penelitian 

Permasalahan yang terkait dengan coping terdapat dalam penelitian 

Kertamuda dan Herdiansyah (2009) dengan judul “Pengaruh Strategi Coping 

Terhadap Penyesuaian Diri Mahasiswa Baru”. Informan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa baru seluruh jurusan di Perguruan Tinggi XYZ yang berjumlah 

255 orang. Penelitian yang melibatkan dua variabel yaitu strategi coping sebagai 

variabel bebas dan penyesuaian diri sebagai variabel tergantung, bertujuan untuk 

mengetahui strategi coping yang dipilih terhadap penyesuain diri mahasiswa baru 

di Perguruan tinggi XYZ. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa strategi 

coping yang digunakan oleh informan adalah lebih tinggi pada problem focus 

coping daripada emotional focus coping. 

Penelitian lain dari Indirawati (2006) dengan judul “Hubungan Kematangan 

Beragama Dengan Kecenderungan Strategi Coping”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara Kematangan Beragama dengan 

Kecenderungan Strategi Coping pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni pada 

UNY dan Fakultas Tarbiyah pada IAIN. Hipotesis yang diajukan adalah ada 

hubungan positif antara Kematangan Beragama dengan Kecenderungan Strategi 

Coping. Semakin tinggi kematangan beragama semakin tinggi strategi coping. 
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Alat ukur yang digunakan adalah Skala Kematangan Beragama dan Skala Strategi 

Coping. Berdasarkan analisis data hasil penelitian ini, diketahui bahwa ada 

korelasi atau hubungan positif antara kematangan beragama dengan 

kecenderungan strategi coping yaitu Problem focused coping. Semakin tinggi 

kematangan beragama semakin tinggi kecenderungan menggunakan Problem 

Focused Coping, begitu pula sebaliknya. 

Penelitian Wiriani dan Partasari (2008) dengan judul “Gambaran Stres dan 

Coping Pada Anak yang Memiliki Saudara Kandung Penderita Autisme”. 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, pertama adalah subjek utama 

yang berjumlah tiga anak dan subjek yang kedua adalah subjek pendukung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran stres yang terjadi 

pada anak yang memiliki saudara kandung yang menderita autistik. Selain itu, 

penulis ingin mengetahui tentang bagaimana tipe coping yang dilakukan oleh 

saudara kandung anak autistik untuk mengatasi stresnya. Setelah mengetahui 

coping yang dilakukan, penulis akan mencari tahu apa saja dampak yang muncul 

dari coping tersebut, baik yang positif maupun yang negatif. Hasil penelitian 

menunjukan, dari keempat tipe coping yang biasa dilakukan oleh anak-anak yang 

memiliki saudara kandung yang berkebutuhan khusus, ada dua tipe yang muncul 

dari informan ini yaitu parentified coping dan superachieving coping. 

Anam dan Himawan (2005) melakukan penelitian dengan judul “Peran 

Emotion Focused Coping Terhadap Kecenderungan Post-Traumatic Stress 

Disorder pada Karyawan yang Menyaksikan Peledakan Bom di Depan Kedutaan 

Besar Australia di jakarta tahun 2004”. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui 
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sejauhmana peran emotion-focused coping terhadap kecenderungan post 

traumatic stress disorder. Hasil penelitian ini bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara emotion-focused coping dengan kecenderungan post-traumatic 

stres disorder, dan hubungan yang terjadi berlawanan arah. 

Penelitian Lestari dan Lestari (2005) yang berjudul “Pelatihan Berpikir 

Optimis Untuk Mengubah Perilaku Coping pada Mahasiswa” bertujuan untuk 

menguji efektifitas pelatihan berfikir optimis dalam mengubah perilaku coping 

mahasiswa agar berorientasi pada masalah. Informan dalam penelitian ini adalah 

21 orang mahasiswa yang terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan 

berpikir optimis efektif untuk menurunkan perilaku coping yang berorientasi pada 

emosi, tetapi kurang efektif untuk meningkatkan perilaku coping yang 

berorientasi pada masalah. 

Berdasarkan keterangan dari beberapa penelitian yang revelan di atas, peneliti 

menyadari bahwa penelitian mengenai coping stress ini bukan yang pertama kali 

dilakukan. Namun dari sekian banyak penelitian terdahulu, penelitian ini 

mempunyai perbedaan, diantaranya adalah dalam penelitian ini mengangkat tema 

kemiliteran yang dikorelasikan dengan psikologi, dimana dalam penelitian-

penelitian sebelumnya belum banyak dilakukan. Selain itu penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya dalam metode analisis, karakteristik informan, 

jumlah informan, dan lokasi penelitian.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dilapangan, peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut 

1. Bentuk coping stress yang dikembangkan oleh Karbol dalam menempuh 

pendidikan militer 

Bentuk coping yang dikembangkan oleh kedua informan terdiri dari 

strategi fisik, problem focused coping, emotion focused coping, dan religious 

coping. Strategi fisik yang dilakukan berupa olahraga secara teratur. Problem 

focused coping yang sama-sama dilakukan oleh kedua informan adalah 

dengan membiasakan diri serta merubah mind set, pola pikir dan pola tindak, 

belajar bersama-sama, serta mencari dukungan sosial. Bentuk problem 

focused coping yang dilakukan oleh informan SS namun tidak ada pada 

infoman RG yaitu berupa kehati-hatian dan cepat dalam mengambil tindakan 

serta mempersiapkan segalanya, kemudian belajar dari kesalahan senior 

maupun menghindari permasalahan dengan orang luar. Selain itu bentuk 

emotion focused coping yang dimiliki oleh kedua informan yaitu dengan 

meluapkan emosi pada kegiatan yang positif. Perbedaan emotion focused 

coping pada kedua informan yaitu, informan SS melakukan coping berupa 

berpikir dewasa sedangkan informan RG melakukan penyangkalan dalam hati 

terhadap tekanan dari senior. Religious coping yang dilakukan oleh kedua 
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informan yaitu dengan beribadah, mencoba mengambil hikmah serta ikhlas 

dan tawakal, kemudian dengan berikhtiar. 

2. Faktor–faktor pendukung dan penghambat coping stress Karbol 

a) Faktor Pendukung 

Faktor pendukung coping stress pada kedua informan berupa adanya 

dukungan sosial dari keluarga, rekanita, pelatih, senior dan teman, 

kemudian kondisi kesehatan yang baik, serta kegiatan praktek yang 

mendukung coping informan SS dan kegiatan pesiar bagi informan RG. 

Selain itu faktor pendukung coping yang ada pada informan SS berupa 

namun tidak terungkap pada informan RG yaitu berupa motivasi dari 

dalam diri sendiri. 

b) Faktor Penghambat 

Peran dari orang terdekat tidak hanya menjadi pendukung bentuk 

coping namun juga bisa menjadi penghambat. Selanjutnya suasana kelas 

yang monoton menjadi faktor penghambat bagi informan SS sedangkan 

kesibukan sebagai akademika dan pejabat Wing Korps serta keterbatasan 

dana dan kendaraan menjadi faktor penghambat coping informan RG. 

3. Dampak dari coping stress yang dikembangkan 

Dari bentuk-bentuk coping yang dilakukan oleh kedua informan 

memiliki dampak yang hampir sama. Menurut kedua informan dengan 

berolahraga membuat tubuh kedua informan menjadi fit sehingga kedua 

informan bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Dengan belajar 

membuat kedua informan lebih paham, sehingga menaikan prestasi 
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belajarnya. Selanjutnya ketika informan meluapkan emosinya dengan 

kegiatan yang positif membuat keduanya merasa santai, rileks dan 

meringkankan beban pikirannya. Kemudian dengan mencari dukungan sosial, 

kedua informan jadi mendapatkan solusi serta mengurangi bebannya. Kedua 

informan merasa lebih percaya diri dan yakin pada apaun yang terjadi setelah 

beribadah kepada Allah AWT. 

B. Saran 

Dengan tidak bermaksud menggurui dan tanpa mengurangi rasa hormat 

penulis terhadap pihak manapun, penulis memberikan beberapa saran yang 

relevan kepada pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Karbol 

Sebagai seorang yang terpilih diharapkan agar para Karbol dapat 

mengelola stresnya menjadi stres yang positif dan memilih bentuk coping 

stres yang sesuai dengan dirinya. Selain itu para Karbol harus berusaha 

menyesuaikan diri dengan situasi pendidikan kemiliteran sehingga tidak terus 

menerus merasa tertekan dengan pendidikan yang sedang dijalani, serta para 

Karbol pun mampu menorehkan prestasi untuk almamaternya.  

2. Bagi Dinas Psikologi AAU 

Diharapkan agar dapat melaksanakan program penyuluhan psikologis 

kepada Karbol yang dilakukan secara berkala. Dengan tingginya intensitas 

pertemuan antara Dinas Psikologi AAU dengan para Karbol, maka ketika 

seorang Karbol mengalami masalah selama menjalani pendidikan di AAU, 

Karbol tersebut merasa nyaman untuk datang berkonsultasi.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang coping stress 

Karbol, disarankan untuk lebih spesifik meneliti coping stress Karbol tingkat 

1 yang sedang menjalani pendidikan Chandradimuka di Magelang, karena 3 

bulan awal pendidikan Chandradimuka tersebut dirasa lebih berat . Selain itu, 

untuk memperkaya hasil penelitian tentang Karbol, peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan tema yang berbeda seperti tema kepemimpinan. 

Disarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif karena para Karbol tersebut 

memiliki kegiatan yang padat sehingga waktunya pun juga terbatas.  
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GUIDE WAWANCARA KEY INFORMAN 

 

A. Data Diri Subjek 

1. Nama   : 

2. Agama  : 

3. Tempat/tanggal lahir : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan terakhir : 

B. Riwayat Pendidikan di AAU (Pre eliminary) 

1. Bagaimana awalnya anda bisa tertarik untuk masuk AAU ? 

2. Bagaimana kehidupan anda sebelum masuk AAU ? 

3. Bagaimana suka duka yang anda rasakan selama menjalani pendidikan di 

AAU ? 

4. Prestasi apa saja yang telah anda torehkan selama menjalani pendidikan 

di AAU ? 

5. Bagaimana bentuk reward yang diberikan atas prestasi tersebut ? 

6. Pelanggaran apa saja yang telah anda lakukan selama menjalani 

pendidikan di AAU ? 

7. Bagaimana bentuk konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan 

tersebut? 

C. Bentuk Coping Stress Yang Dilakukan 

1. Bagaimana anda menyikapi doktrin dari senior atau pelatih yang tidak 

anda sukai ? 
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2. Tindakan apa yang anda lakukan untuk beradaptasi dengan segala 

kedisiplinan yang ada di AAU ? 

3. Aktivitas apa saja yang biasanya anda lakukan selama pesiar untuk 

melupakan permasalahan yang ada di dalam AAU ? 

4. Pernahkah anda menemui seseorang untuk berkeluh kesah serta meminta 

nasehat atas permasalahan anda selama menjalani pendidikan militer ? 

5. Sebagai muslim yang baik, apa yang anda lakukan sebelum melaksanakan 

latihan-latihan yang berbahaya selama menjalani pendidikan militer ? 

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Coping 

1. Bagaimana pengaruh dukungan dari orang-orang terdekat bagi anda ? 

2. Bagaimana pengaruh kesehatan anda dalam menjalani segala kegiatan di 

AAU ? 

3. Bagaimana pengaruh agama bagi diri anda ? 

E. Dampak Coping Stress 

Apakah yang anda rasakan dan pikirkan ketika terjadi perubahan dari upaya 

yang anda lakukan dalam beradaptasi dengan keadaan ini ? 
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Lampiran Verbatim Wawancara 
 

INFORMAN SS & RG WAWANCARA 1 (KODE : SS/RG:W1) 
 

Lokasi Wawancara : Ruangan Wing Korps Karbol AAU 
Tujuan Wawancara : Penggalian data dari informan penelitian 
Jenis Wawancara : Semi terstruktur 
Hari/Tanggal  : Sabtu/05 Mei 2012 
Jam   : 10.15 Wib – 11.27 Wib 
Keterangan  : P     (Peneliti) 
     SS   (Informan I) 
     RG  (Informan II) 
 
No Wawancara 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

(P) Sebelumnya kan kita sudah berbincang-bincang mengenai 
ketertarikan awal mas masuk AAU dan sedikit kisah selama di AAU. 
Sekarang langsung aja, mas bisa ceritakan kepada saya gak mengenai 
pengalaman mas waktu masuk ke sini hingga pendidikan di Akmil 
Magelang itu ? 
(RG) Awalnya kan ada seleksi daerah, kebetulan saya tes dari Jogja, ada 
yang dari Madiun, Malang, jadi dari setiap Lanud itu pasti ngirim 
perwakilanlah. Saya kebetulan dari jogja, trus tes daerah, trus ke sini 
sebulan habis tu kepilih dari sekian banyak calon karbol, trus habis 
pengumuman terakhir tu yang diterima tinggal yang lainnya kan pulang, 
yang tinggal itu dia sambil persiapan nunggu teman-teman dari angkatan 
lain dari Angkatatan Laut sama Angkatan Darat (Akmil). Akmil itu 
biasanyakan tesnya di Bandung, kalau yang Laut tu biasanya di Malang. 
Waktu angkatan saya kumpulnya di AAU dulu, habis di AAU bareng-
bareng naik bis dibawa ke Magelang. Masuk Magelang dibagi pleton, 
kompi, batalyonnya trus dikasih koperlap. Dah pendidikan Candradimuka, 
Diksarit (Pendidikan Dasar Militer) 3 bulan, sebelum Diksarit itu belum 
punya pangkat namanya masih Capratar (Calon Prajurit Taruna), Diksarit 3 
bulan kemudian dilantik jadi Prajurit Taruna (Pratar) setelah itu naik 
Kopral Taruna (Koptar). Total 1 tahun di Magelang baru pindah ke AAU. 
(P) Selama di Magelang kan ada kegiatan-kegiatan untuk 
mendapatkan pangkat, baju, dan lainnya, trus itu prosesnya seperti 
apa aja mas ? 
(RG) Prosesi? Oo..tradisi ? Pertama datang disambut sama senior saya dari 
Akmil pakai Drumband, dibawa ke lapangan, dibagi, habis itu baru 
pendidikan Candaradimuka. Cuma kegiatan fisik biasa aja. 
(P) Jadi selama 3 bulan itu penuh dengan kegiatan fisiknya ya ? 
(RG) Yaa,, penuh itu, kuliah di kelaspun jadwalnya juga ada, tapi 
kebanyakan kegiatan fisiknya sich. 
(P) Kegiatan fisiknya seperti apa aja mas? 
(RG) Kegiatan fisiknya yaa seperti lari, latihan nembak, latihan halang 
rintang, lintas medan, navigasi, trus jalan jauh long march gitu. 
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

(P) Ketika pertama kali mencoba menembak, halang rintang, dan 
yang lainnya itu kan butuh ekstra energi, jadi bagaimana caranya mas 
untuk bertahan di sana ? 
(RG) Kalau bertahan itu... kan kalau energinya dari makanan berarti kan. 
Asupan gizi disana cukuplah untuk kegiatan sehari-hari itu, kan juga ada 
snack untuk tambahan jadi cukuplah. Kalau namanya latihan itu pasti 
bertahap. Pertama kali datang kita udah dibekali yang namanya senjata. 
Kalau tentara itu bilang “istri pertama” kita itu senjata. 
(Responden SS datang) 
(SS) Ini suratnya udah saya rapiin mbak, ada 4 yang tak prinin rangkap 2, 
yang 1 tu AAU Adi Sucipto itu gak ada, harusnya tadi mbaknya judulnya 
juga revisi ni. Cuma AAU Yogyakarta aja, soalnya beda satuan. 
 (P) Ohya, makasih mas, maaf jadi merepotkan. 
(RG) Jadi tak lanjutin kan. Jadi pertama kali masuk udah dibagi segala 
macem, baju, sepatu apa segala macem, nah itu juga ada senjata. Kita 
diajarkan gimana sih cara membawa senjata, ngerawat, bongkar, pasang, 
bersihin. Habis tu waktu mau belajar latihan nembak, pertama kosongan 
dulu gak pakai peluru, namanya latihan kering jadi cuma dikokang, nafas 
tepi, nafas bidik, tekan bidik, tekan picu. Jadi gimana atur nafas, caranya 
ambil bidik itu dikasih taulah. 
(P) Masnya ada mengalami masalah gak dengan proses pembelajaran 
menembak itu ? 
(RG) Paling cuma masih gugup aja, belum pernah ngerasaain menembak 
beneran tu kan, jadi masih bertanya-tanya. Soalnya antara nembak kering 
dan nembak beneran itu berbeda. Kalau nembak kering tu kan gak ada 
hentakan cuma “tekk” gitu kan, kalau peluru beneran ada “tengg”, 
membiasakan diri dengan desingan pelurukan. Bagaimana kita menyikapi 
dan membiasakan diri dengan suara peluru. Biasanya menembaknya udah 
ada jadwalnya. Satu hari khusus di bawa ke lapangan tembak di daerah 
Gembung, jadi latihan nembaknya di situ. Rentang waktunya kira-kira 1 
bulan sekali. Kalau halang rintang biasanya di Akmilnya itu. 
(P) Kalau untuk long march biasanya kira-kira berapa Km mas ? 
(RG) Biasanya kalau long march kira-kira 20-30 Km, putar magelang trus 
ntar balik lagi. Awalnya karena kita udah terbina fisiknya jadi jalan udah 
terbiasa aja. Kan jalan dibekali minum udah gak papa. Makanya tiap hari 
kita udah dibiasakan bawa ransel, senjata, jadi udah terbiasa.  Soalnya long 
marchnya setelah 2 bulan pendidikan di Magelang. Kira-kira dalam 1 
tahun pendidikan itu ada 3-4 kali long march. Kan pendidikan waktu 
Diksarit ada sendiri, waktu udah Pratar, Kopral ada sendiri dan porsinya 
beda. Misalnya waktu Pratar itu kita 20-25 Km, jadi waktu Kopral itu 30-
35 Km lah, rangenya bertambahlah secara bertahap, bertingkat dan 
berlanjut. 
(P) Seberapa berat sih pendidikan selama di Magelang itu? 
(RG) Kan 1 tahun di Magelang, Diksaritnya 3 bulan, berarti yang 
lanjutannya 9 bulan, habis tu baru di sini. Setelah 3 bulan itu lebih enak. 
Pendidikan 3 bulan awal di Magelang itu paling berat, paling lebih capek. 
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Capeknya kan bukan kalau kita sipil capek gara-gara olahraga, gara-gara 
main bola. Paling capek ya sore-sore capek, pagi dah rileks lagi kan, kalau 
ne gak capek hampir dari pagi sampai malam. 
(P) Biasanya di sana yang ngajarin siapa-siapa aja mas ? 
(RG) Biasanya kalau materi pelajaran itu pasti pelatih, tapi kalau 
kehidupan Korp itu dari Taruna Akmilnya. 
(P) Setelah diksar itu kan kembali ke sini lagi, tradisi-tradisinya 
seperti apa mas ? 
(RG) Setelah Diksar itu banyak tradisi yang dijalankan waktu kembali 
kesini, sampai lupa saya mbak. 
(SS) Dari Tradisi pertama itu penghormatan di Tugu Sakti depan itu, 
pertama datang itu disambut sama seniornya trus dikasih drumband, 
dikirab, penghormatan di tugu yang ada burung’y di atas itu, setelah itu 
orientasi, kalau SMA itu kayak MOS, ijin masuk Handrawina (ruang 
makan) dikenalin tata caranya, masuk sini, trus masuk flat (asramanya) 
misalnya nanti kamarmu disini dan kamar mandinya disini. Setelah tradisi 
dilaksanakan, baru materikulasi, tes psikologi, akademik dan segala 
macem, baru dibagi jurusannya. 
(RG) Biasanya pembagian jurusannya kita diberi kesempatan untuk 
memilih tapi tetap dites psikologi, akademik, dan materikulasi juga, kalau 
gak lulus tes ya kita harus tetap terima. 
(SS) Yaa diterima, soalnya kuotanya itu kan ada mbak.  Elektro berapa ? 
yang Aero berapa ? Kalau nanti milih Aero semua yang elekto siapa ? Jadi 
harus dibagi. Gak harus semuanya masuk. Yang berkompeten di sini siapa. 

104 
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(P) Berarti tadi itu proses 1 tahun di Magelang ya, trus kalau tahun-
tahun ke-II tu prosesnya seperti apa mas ? 
(SS) Tahun ke-II tu tingkat II berarti Sersan Karbol (Serkar), di sini paling 
junior tentunya banyak kegiatan. Contoh kegiatan tingkat II tu sekarang 
ada jungle and sea survival, terbang layang, terjun payung, nah itu pasti 
membutuhkan fisik yang lebih bagus lagi karena banyak kegiatan tersebut. 
(RG) Paling capeklah. 
(SS) Tingkat II tu pengenalan drumband, pengenalan kehidupan di resimen 
korp taruna (Wing Korps Karbol), pemberian doktrin tentang kematraan 
udara khususnya. 
(RG) Gampangnya kalau dari Candra kan fisiknya masih bagus-bagusnya 
kan, makanya dari itu kegiatan mengambil brevet dan segala macemnya itu 
di tingkat II biar siap, masih bagus fisiknya. Penyematannya di AAU 
semua, tapi kalau proses pelaksanaannya kalau terbang layang di sini, 
bandara Adi Sucipto, para dasar di Bandung, kalau survival di Waduk 
Sermo.  
(P) Para dasar itu yang terjun payung itu kan? Jadi proses untuk 
pelaksanaan para dasar itu seperti apa mas ? 
(SS) Kan di Bandung di sana ya orientasi lagi, pengenalan medan, daerah 
pendaratan penerjunan, nanti di situ pengenalan. Setelah itu nanti masuk 
trus kegiatan ya sama, Ground training dulu selama 3 minggu. Ground 
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training ya meliputi teknik melipat, teknik mendarat, teknik exit dari pintu 
pesawat, teknik melayang, teknik mengemudi perasutnya, banyak di sana 
pelajaran yang kita dapatkan. Setelah itu 1 minggu terakhir kita nanti 
melaksanakan terjun selama 7 kali dilaksanakan dalam 7 hari, yang 
terakhir upacara penyematan wing, namanya upacara wing day yang 
menyematin orang tua. 
(RG) Khusus para dasar yang menyemati orang tua. Yang bisa datang ya 
datang kalau gak nanti pejabat AAU yang nyematin.  
(P) Ohya kalau untuk terbang Gliter (terbang layang), kemarin di 
beritakan ada kecelakaan gitu, penyebab kecelakaannya tu apa mas ? 
(SS) Penyebab kecelakaan tu bisa dari faktor human error sama faktor dari 
pesawatnya tersebut. Mungkin pesawatnya usianya udah tua, kemudian 
human error mungkin terjadi kesalahan dalam manusia tersebut, ada 
beberapa faktor. Pastinya saya tidak tahu kenapa alasannya pesawat 
kemarin bisa jatuh. 
(RG) Masalahnya kejadiannya ya waktu itu masih kegiatan juga. Waktu 
kita kegiatan olahraga sore itu, tiba-tiba kok dipanggil disuruh pulang 
semua, “ada apa?”, ternyata ada kecelakaan. 
(P) Misalnya kayak mas sendiri yang menjalani dan liat, 
kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan jatuhnya 
pesawat itu seperti apa? 
(SS) Yang pertama tu kita sebelum terbang tu ada yang namanya 
pengecekan awal pesawat sebelum terbang, sudah bagus belum, nanti kita 
cek dari ground, masih di darat itu kita cek dulu sebelum terbang. Sebelum 
terbang kita cek kelengkapannya, safetynya, setelah itu kita harus hati-hati, 
harus mengambil keputusan yang bagus untuk menangani misalkan terjadi 
kesalahan atau perubahan angin, kita harus cepat mengambil tindakan yang 
tepat di atas sana, karena hitungannya ya second, cepat. Harus 
dipersiapkan sebelumnya tentunya.  
(RG) Di bawah itu di cek dulu, setiap fungsi tiap-tiap alat komponen 
ditarik bisa apa gak, indikatornya main apa gak, sayapnya bisa main apa 
gak, ada yang bolong ada yang rusak gak dicek dulu dibawah. Kalau udah 
fix, bagus, normal baru terbang. 
(SS) Jadi gak asal kita naik trus terbang ada sekolahnya juga. Ada sekolah 
pengenalan kalau nanti pengen belok kanan, belok kiri. Tetap ada 
pelatihan. Namanya ground training, ground school itu pasti ada. Bedanya 
kalau ground school tu kuliah, pelajaran, kalau ground training itu kita 
praktek. 
(P) Kalau survival di Waduk Sermo itu kegiatannya seperti apa ? 
(SS) Kita pengenalan survival di air dulu satu 1hari habis tu dilanjutkan 
3hari di darat. 
(RG) Kan namanya ada jungle and sea kan, jadi datang ke sana naik bis 
trus langsung dikasih pelampung, perahu karet KDR itu, di suruh bikin 
perahu karet trus di angkat di bawa ke Laut, nah udah renang, trus di 
dorong ke tengah kan, habis tu didayung nanti latihan balik kapal, nanti 
naik lagi, buat naiknya kan nyelam di bawahnya, setelah itu dibalikan lagi 
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baru kita naik ke atas. 
(SS) Di Lautnya, di,, apa,, di Waduknya 1 hari. Dihutannya kita ada 
pelajaran navigasi darat, peta kompas, GPS, kemudian ada kita minta 
bantuan, ada namanya sinyal elemen untuk misalnya minta obat, minta 
food itu ada nanti, minta bantuan ke pesawat dari udara, nanti didrop kita 
butuh apa . Jadi simulasinya seperti itu. 
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(P) Selama proses pendidikan di sini, ada gak sih doktrin dari pelatih 
atau senior yang bertentangan dengan diri mas, dan itu cara mas 
mengatasinya seperti apa ? 
(SS) Selama saya di sini doktrin yang telah diberikan senior rata-rata 
memang baik dan masuk akal setelah kami alami sendiri. Jadi misalkan 
kita tu harus mempersiapkan segala sesuatu, sebelum kita melaksanakan 
kegiatan. Sampe sekarang ya memang harus seperti itu, kita harus saling 
mengecek. Harus corect antara satu dengan yang lain. Supaya kita tu lebih 
prepare, lebih siap. Jadi kalau doktrin dari senior saya pikir ya selama ini 
masih bisa diterima, dan memang bagus. 
(RG) Senior itu gak akan menjerumuskan. Yaa simpel, misalnya mau 
latihan survival, misalnya kita disuruh menghadap seniornya. “Ijin minta 
turunan survival gimana-gimana”, minta sedikit gambaran. Seniornya 
ngasih tau “kamu harus gini, yang perlu dipersiapkan ini”. Mungkin 
pertama kita “kok kayak gitu sih”, tapi pas dirasain sendiri memang bener 
kayak gitu. 
(SS) Kalau melihat senior buat salah ya dijadikan referensi, supaya kita 
kedepannya lebih baik, kita cukup tahu. Kita gak bisa ngomong,,, bukan 
gak bisa sih,,, kita tu tidak paslah kalau misalkan mengatakan bahwa senior 
ini kok salah sementara kita junior tentunya pasti lebih banyak salah lagi 
daripada senior. Jadi kalau misalnya melihat senior contohnya dalam 
ketepatan waktu, apel ada yang terlambat mungkin ada kegiatan apa, 
keterlambatan tu ya kita cukup jadikan referensi, “Oo, kalau kita nanti 
terlambat itu gak enak, udah jadi senior” ya seperti itulah. Mungkin  jadi 
bahan buat pertimbangan kita kedepannya biar lebih baik. Jadi selama ini 
gak ada yang bertentangan, bisa diterima. 
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(P) Ohya ada mau kegiatan ya mas ? 
(SS) Oh,, gak ada mbak,, tu mau ada kegiatan social meeting nanti malam. 
(P) Itu biasanya social meetingnya untuk orang dalam sini atau orang 
luar ? 
(SS) Ada orang luar, kita ngundang Mahasiswa, Mahasiswi dari 
Universitas di Jogja. Sokolah Tinggi Ekonomi YKPN, ada dari Atmajaya, 
dari LP3i Nusantara, untuk umum juga. 
(RG) Karena kita ne social meeting kan, jadi kita bersosialisasi, 
berinteraksi dengan masyarakat. 
(P) Biasanya kegiatannya itu pengenalan atau seperti apa aja ? 
(SS) Menampilkan Pensi tu loh mbak, kayak pentas seni. Jadi taruna itu 
bisa menampilkan seperti ini. 
(RG) Biasanya orang tau taruna itu bisanya cuma nembaklah, perang, jadi 
kita punya sisi lain, juga bisa menghibur. Ya bisa nyanyi, bisa main 
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Calung, Tapak Gendang, bisa Reokan juga. 
(SS) Tari Saman juga ada, trus Banyumasan ada, banyak di sini 
keseniannya, tari Papua pernah juga di sini. 
(RG) Ini imbang, gak mulu-mulu kita kegiatan kuliah, kegiatan fisik. Tetap 
ada materi kesenian, drumband gitu kan. 
(SS) Di sini juga kan gak harus orang Papua ikut tari Papua enggak. Orang 
Madiun ada yang ikut Tapak Gendang, orang Bandung ada yang ikut Reok 
juga, jadi terserah pilihannya, mau nyoba latihan di mana. Ada yang ikut 
chacha, dansa ya ada, jadi bebas.  
(RG) Keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. 
(P) Berarti ini nanti kegiatan social meetingnya indoor atau outdoor, 
trus kegiatannya tiap tahun atau gimana mas ? 
(SS) Outdoor, baru pertama kalinya outdoor ini mbak, biasanya indoor di 
gedung Sabang-Merauke itu, tempat latihan band itu. Kegiatannya 6 bulan 
sekali, tiap semester. Selain social meeting kan juga ada kunjungan taruna, 
ada kegiatan passing in parade, passing out parade pokoknya kalau di sini 
tu full tradisi. Di samping kegiatan dari belajar mengajar kita juga kegiatan 
protokoler. Kita tu udah dilibatkan dalam pembelajaran mengorganisir 
kegiatan. 
 (RG) Pokoknya Karbol tu gimana caranya kita tu multi talent, disuruh 
belajar bisa, suruh perang bisa, suruh protokoler bisa, suruh kesenian bisa, 
suruh drumband bisa, suruh aja apa bisa, yoo,, serba bisa pokoknya.  
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(P) Bagaimana sih tindakan mas untuk beradaptasi dengan 
kedisiplinan yang ada si sini, dari pertama masuk hingga sekarang ? 
(RG) Awalnya dari Candra dulu, yang Diksar tu kita udah dibiasain 
bangun jam 5 dah kegiatan pagi dan segala macem, transisi dari sipil 
kemiliter itu loh mbak mendisiplinkan diri. Setelah pendidikan 1 tahun di 
sana udah kebiasan, geser ke sini ya gak jauh-jauh berbedalah tinggal 
penyesuaian aja. 
(SS) Jadi waktu awal Diksar itu ya agak dipressure dari pelatih dan diri 
sendiri ya kita harus berlatih membiasakan diri kalau setengah 5 harus 
bangun, harus kegiatan pagi, harus senam, jam sekian harus makan, jadi 
lama-lama akan terbiasa.  
(RG) Kalau udah terbiasa kalau gak ngelakuin itu pas jam itu malah terasa 
aneh jadi ada yang salah. Intinya udah teratur dengan sendirinyalah. Trus 
juga banyak faktor sih kalau saya bilang.  
(SS) Tergantung dari faktor dari dalam atau dari luar. Ya kalau dari dalam 
ya dari diri sendiri, kalau dari luar tu dari temen, pelatih, senior. Kalau dari 
diri sendiri itu motivasinya “Ya saya ini militer, calon tentara ya harus 
berubah, saya ini bukan orang sipil lagi, saya harus mengikuti aturan dan 
peraturan yang ada.” Tu dalam diri sendiri, tu di doktrin, ya kita dapatkan 
seperti itu jadi kita harus merubah mind set, pola pikir, pola sikap, pola 
tindak, supaya kiya ini memang harus dipersiapkan untuk jadi seorang 
militer. Kalau misalnya dari luar, dari pelatih tu ada penekanan, “Kamu 
harus seperti ini, kalau gak nanti kamu gini-gini. Kalau dari senior “kamu 
adek-adekku, abang aja bisa kayak gini-gini.” Dari teman “Ayo bisa, saya 
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aja yang kecil bisa masak kamu enggak.” Jadi ada dorongan motivasi, 
kalau misalnya liat motivasi kita turun. Kalau liat teman, makanya tadi 
saya bilang harus care, harus peduli sama temen, sama adek, sama senior 
kalau misalkan liat adek saya kok agak gini, kita deketin “Kamu ada apa 
dek, ayo cerita.” kasih motivasi supaya dia tu jalan lagi dengan jalurnya. 
Liat temen misalkan lagi susah “kamu ada putus pacar, wuah cari lagi.” 
Ibaratnya seperti itulah “kamu putus pacar aja kok bisa kayak gini, udah 
semangat. IPmu turun kenapa, gini-gini.” Jadi kita harus bantu, kita 
belajar bareng-bareng. Jadi udah timbul dari jiwa korsa itu tadi, dari kita 
udah lama hidup bareng, 24 jam ketemu sama teman sekamar, sekelas, satu 
pleton, satu kompi, satu batalyon. Jadi sudah akrab kayak saudara, ya kalau 
ada permasalahan aneh-aneh dikit kita pasti tahu, ikut merasakan. Kalau 
kata senior “Setiap tarikan nafasmu saya ikut merasakan juga”. 
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(P) Selama menjalani pendidikan di sini, otomatis pastilah ya ada 
permasalahan. Jadi pas pesiar, aktivitas apa saja yang biasanya mas 
lakukan untuk melupakan permasalahan yang ada di dalam sini? 
(SS) Nah betul mbak itu, makanya kemarin saya bilang kalau pesiar tu 
menurut saya itu untuk hubungan interaksi, hubungan curhat dengan 
siapapun mengenai problem kita. Misalkan saya sendiri di sini IP saya 
turun, saya mengalami penurunan masalah bidang akademis, “saya harus 
gimana?”. Telepon Orang tua, masih cari semangat. Kalau Misalkan masih 
ada masalah lagi, ke Game, main PS, mau nonton, jalan-jalan, makan, jadi 
banyak. Pesiar tu agak bebas dikit, tetap dinas tetapi istilahnya tu ada range 
waktu untuk kita tu bisa curhat dengan orang lain, kita bisa meluapkan 
emosi kita. Di dalam mungkin kita stres, kita keluar bisa maen PS, nonton. 
(RG) Emosinya itu diluapkan dengan kegiatan yang positiflah. 
(P) Biasanya kalau mas rezanya sendiri gimana ? 
(RG) Kalau saya kebetulan hobi saya nonton, jadi kalau saya ada film baru 
pasti nonton. Nah ini Avangers baru kan jadi saya besok mau nonton ini. 
(SS) Kalau mas Guletanya ini orangnya pasti kalau nyampe flat itu cerita 
“Wuah, ada film ini.”, nah saya cukup mendengarkan dia cerita. Tapi 
kalau dia ngegame tidak begitu suka, kalau saya maniak, maen PS trus 
“Wuah tadi aku menang 3-0, gini-gini.” jadi ada kebanggaan tersendiri. 
(RG) Tiap orang punya cara masing-masing, kalau nonton bisa, kalau gak 
ada yang hobi jalan-jalan, ada yang hobi makan, cari makan, kuliner di 
Jogja itu di cari. 
(SS) Ada yang kunjung ke Kaliurang, foto-foto juga ada. 
(RG) Yang gak ada kegiatan paling ya check point, tidur, nelpon orang tua, 
yang punya pacar telepon pacar, kalau gak ya bercanda dengan teman-
teman satu check point itu aja. 
(P) Untuk Check point itu cuma beberapa jamlah ya, di batasi jam, 
dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi itu dapat melupakan masalah 
yang di sini gak ? 
(SS) Kalau masalah itu gak harus dilupakan mbak, jadi harus dipecahkan. 
(RG) Bagaimana caranya kita jangan menghindari masalah, harus 
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menyelesaikan masalah. 
(SS) Mungkin beban yang disini, karena kita tuntutan TA kita harus gini, 
atau pressing dari senior. Itu keluar, kita mau marah-marah sama senior 
gak bisa, mau marah-marah junior kita belum punya junior, ya udah 
akhirnya kita emosi, nendang bola keras-keras pakai PS, kita nonton teriak-
teriak gini, itu aja. Jadi bukan untuk melupakan masalah, masalah itu harus 
dipecahkan. Jadi kita cuma untuk menahan emosi, kita keluarkan dengan 
kegiatan yang positif. Kalau misalkan masalah itu dilupakan, nanti kan 
kembali lagi ke sini, pasti berlanjut lagi, jadi harus dipecahkan. 
(RG) Jadi sambil pesiar itu kita, ya mungkin “aku punya beban gini 
gimana ya mikirnya.” Kan kalau diluar lebih enak, lebih santai, teman-
temannya juga banyak. Ya misalnya TA lah, wuah revisi Bab ini, mungkin 
ada rekanan di luar jadi bisa bantu. 
(SS) Misalnya mbaknya temenan sama saya, “Wuah ini mbaknya kurang 
lurus ini, udah sini tak betulin.” Misalkan saya juga “Mbak gimana ya 
mbak, pacar saya tu di luar sana, masak gak ditelpon aja marah, saya kan 
banyak kegiatan.” saya curhat, saya cerita “Ohh gini mas, memang kalau 
LDR tu kayak gini, jadi masnya harus gini-gini” jadi gitu, sedikit 
mengurangi bebanlah. 
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(P) Pernah gak sih masnya merasa putus asa waktu menjalani 
pendidikan di sini ?  
(SS) Kalau di sini tu gak ada yang berat mbak. Semua tu udah teruji dan 
senior-senior tu dah dari tahun berapa AAU dibentuk ni sampai sekian tu 
yo belum ada yang putus asa. Jadi semangat terus, di samping itu jugakan 
gak sembarang orang bisa sekolah di sini, jadi ya itu timbul motivasi. 
Berapa ribu orang seleksi gagal, saya yang bisa diterima, saya bisa 
mengalahkan, kok nyampe sini malah drop kita, misalnya kita menyia-
nyiakan harapan seribu orang yang di luar sana, pengen bergabung gagal, 
saya malah yang diterima, saya nyampe di sini elek-elekan. Yang lain di 
luar sana padahal ada yang lebih bagus,  mungkin nasibnya gak di sini, ya 
kita harus kembali lagi ke mind set kita harus bagaimana. Kalau putus asa 
ya gak ada mbak. Ya kalau di sini kan udah enak sekali, tidur disediakan, 
makan udah ada jamnya, udah ada yang nyaji. Kalau mahasiswa diluar 
mohon maaf ini kan, tidur malah nyari kos dulu, makan nanti nunggu 
kiriman orang  tua. Ya orang tuanya kalau di sana masih gagal panen, 
punya masalah problem binggung  juga. Tentunya pasti banyak masalahlah 
mahasiswa di luar sana, daripada yang di sini tentunya. Kalau di sini udah 
enak-enak sekali. Jadi ada segi enaknya ada enggaknya, kalau orang luar 
lihat “Oh kasihan ya taruna itu kalau kemana-mana harus lari, jalan kaki, 
gak ada kendaraan, kita naik motor.” Mungkin di balik itu dengan naik 
motor tu butuh bensin, kita harus butuh perawatan spare part, kita harus 
butuh apa. Kalau kaki kan yang penting makan nasi, karbohidrat tinggi, 
punya energi, jalan, sehat badannya. 
(RG) Gimana kita tinggal melakoni gitu aja. Intinya gini mbak yang 
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namanya manusia itu pasti gak pernah puas, ya kan. Jadi gimana kita 
mensyukuri apa yang ada di sini, semuanya enak. Apa aja ada di sini mbak, 
mau badminton, mau olahraga, futsal, golf, internet, online, nonton TV 
ada. 
 (SS) Kadang-kadang orang luar tu pemikirannya tu bahwa tentara identik 
dengan kekerasan. Jadi pada takut, “Ada undangan”, “Dari mana”, 
“Akademi Angkatan Udara”, “Wuah jangan-jangan nanti gini-gini”. 
Padahal di sini tinggal duduk, menikmati acara, makan, pulang dianterin, 
kan enak. Kemarin saya penjemputan di kampus-kampus, ada undangan 
“Tidak mau”, “Kenapa?” “Ini mas takut di nanti sana di suruh ngapa-
ngapain”, “Oh gak mbak jadi gini-gini” ya kita harus sosialisasi. Sekarang 
udah gak jamannya lagi kan kita semena-mena dengan rakyat, kita harus 
berbaik diri dengan rakyat. 
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(P) Misalnya jika ada mengalami permasalahan di sini, pernah gak sih 
masnya datang ke seseorang untuk sekedar berkeluh kesah atau 
meminta saran ? 
(SS) Kalau saya pernah, misalkan datang berkunjung ke rumahnya abang, 
ke rumahnya senior saya, soalnya yang tahu saya. Saya cerita ke orang 
sipil pun mereka juga gak tahu, pasti “kamu ini cerita kayak dilebih-
lebihkan aja, kok cuma nilai turun aja kan gak ada pengaruhnya”. Padahal 
kan kalau di sini nilai turun bisa di DO, bisa diturunkan tingkat. “Ijin bang 
dulu motivasi abang belajar bagaimana, saya mengalami gini-gini”, cerita 
ke abang yang kita deket. Kan di sini saling asuh, jadi ada kakak asuh saya 
1 tingkat 2 tingkat di atas saya. Jadi kalau dia ada di Jogja saya ngadep, 
kalau dia gak ada saya nelpon “Ijin bang, mohon arahan bang, saya punya 
masalah gini-gini, trus gimana bang solusinya?”, “Wuah kamu gini neh 
dek”. Nah itu sedikit membantu memberikan solusi. Jadi pasti ada, jujur 
saya kalau ada masalah tidak bisa memecahkan sendiri, saya pasti kalau 
gak cerita ke abang ya ke pengasuh. Karena pengasuh di sini kan istilahnya 
bukan kayak killer, kita deket dengan pengasuh. “Ijin komandan, mohon 
arahan, saya gini-gini?” Komandan itu kayak bapak kita lah, ya bisa jadi 
bapak, bisa jadi kakak, jadi teman, jadi atasan. 
(RG) Jadi kalau pesiar kadang-kadang ada yang sebagian dari kami maen 
ke rumah komandan, berkunjung ke rumah Komandan, sharing. 
Misalnyakan kalau di kantorkan mungkin beliau sibuk atau kita gak ada 
waktu kan kita kuliah. 
(P) Jadi seperti yang mas bilang tadi kalau masnya untuk 
memecahkan masalah memang harus butuh saran-saran dari orang 
lain ya ? 
(SS) Bukan harus butuh mbak, jadi ada kalanya kita butuh ada kalanya kita 
bisa menyelesaikan sendiri. Jadi mana yang pantas kita tanyakan, mohon 
arahan, mohon saran kalau saya punya masalah seperti ini ya itu dah terlalu 
luas, terlalu complex trus kita cerita. Kalau cuma sedikit-sedikit, masalah 
simpel-simpel, masalah diputus pacar aja sampai komandan, kok 
keterlaluan itu.  
(RG) Misalnya kalau selama ini kita bisa ngehandel sendiri, kita handel 
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sendiri. 
(P) Kalau mas Rezanya biasanya curhat sama siapa aja ? 
(RG) Kalau saya paling teman sekamar, kalau gak teman depan, samping, 
kamar, kalau gak teman sekelas, kalau lagi check point sama teman check 
point satu daerah saya. Ya teman-teman tu sama-sama merasakan sih. 
(SS) Soalnya sama-sama teman itu sama-sama merasakan, jadi mungkin 
saya belum punya masalah seperti itu, dia udah; dia belum punya masalah 
seperti itu, saya udah;  jadi saling mengisi. 
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(P) Sebagai muslim yang baik, apa sih yang mas lakukan sebelum 
melakukan kegiatan yang menantang tersebut ? 
(RG) Awali setiap kegiatan dengan do’a, sholat 5 waktu. 
(SS) Ya pasti itu, jamnya Ishoma itu pasti diberikan. Biasanya 5 menit atau 
10 menit sebelum azdan itu udah off, sampai nanti 10 menit-15 menit 
setelah Ishoma. Jadi kita sholat dulu, habis sholat kita makan. 
(RG) Kalau gak, kepaksanya pas kegiatan, pas lagi sibuk-sibuknya itu 
pasti break dulu sholat, trus balik lagi. 
(SS) Sama latihan drumband kan juga gitu. Latihan drumband jam 2 
sampai jam 4, akan terpotong Azhar kita off drumband, kita sholat dulu. 
Jadi memberikan kesempatan buat yang beribadah 
(P) Setelah beribadah itu ada perubahan gak dalam diri mas ? 
(SS) Biasanya akan lebih baik. Kalau dengan kita berdo’a, trus kita udah 
yakin bahwa apa namanya,,? Kita udah persiapan matang, udah bagus tu, 
kayaknya tu rasa percaya dirinya ada. Misalkan kita tu kadang-kadang 
kerjakan ujian ni, saya ambil contoh ujian, kita udah sholat shubuh, 
berdo’a, kita udah semalam begadang, belajar. Walaupun ujian itu gak kita 
pelajari setidaknya tu mental kita udah ada. Yang penting itu persiapan, 
doa, ya itu sebelum kita ada kegiatan apa, jadi malam tu kita persiapan 
misal kalau ada kegiatan pagi. Kayak gini tu nanti malam, kita persiapan 
lagi, kita berdoa supaya gak ada miss, koordinasi yang baik, harus gimana, 
kita harus belajar. Acara peracara, menit permenit tu kita catet semua, 
“kamu dek dapet waktu sekian, acara sekian, waktu sekian, kamu harus 
timing bener kamu, kamu harus ngatur”, kita gladikan. Gladi lagi, glagi 
lagi. “Waduh, ternyata masih kurang satu gimana”, “Buang air kecil”, tu 
kan telat, delay semua, jangan sampai ada yang delay. 
(RG) Yang kegiatan ini harus konsen semuanya. Makanya tiap PAM itu 
harus bawa HT, “Ini koordinator mana, cari,,cari,,cari..!!”jadi cari dulu.  
(SS) Sebelum tampil harus kumpul, lengkap dulu. Misalnya si A main 
yang lainnya standby. Jadi biasanya sistemnya gitu. Kalau misalnya 
ibaratnya renang itu, satu renang nyemplung, satu tu dah masuk di dalam 
kolam, nanti nunggu “prit” baru renang, nyemplung lagi. Jadi jangan 
sampai ada delay. Jadi gak nyari-nyari. 
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(P) Bagaimana pengaruh kesehatan mas dalam menjalani segala 
kegiatan di sini, apakah ada penurunan atau malah bertambah fit ? 
(SS) Kalau di sini yang pasti tambah fit lah mbak, kan lebih teratur, jadi 
fisik pasti lebih terjaga. Bangun pagi kita senam, kita aerobik. Kalau orang 
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sipilkan “Alaah ntarlah masih jam 8, tidur dulu, malam apapun di makan, 
akhirnya kan terjadi obesitas”. 
(RG) Disini teratur, makan teratur, olahraga teratur, jadi jarang sakitlah, 
Paling sakitnya kalo batuk, pilek kan udah biasa. Kalau udah  kecapekan 
banget baru drop. 
(SS) Kita drop gitukan gara-gara makannya kita elek-elekan, kita ada 
makan “aduh ngambil dikit ajalah, saya udah ini”, trus malam kita masih 
begadang kerjakan tugas, habis tu drop, kalau tidur buka bajunya, masuk 
angin, kita kan salah sendiri. Kalau di sini yang sakit gak ada. Rumah sakit 
kosong itu. 
(P) Gimana kalau misalnya waktu kegiatan outdoor, trus kena hujan,  
itu berpengaruh gak sih dengan kesehatan ? 
(SS) Panas tubuh kita itu bisa menetralkan. Misalkan kita aktivitas, kita lari 
kemudian hujan, itu rasanya malah seger, walaupun nanti setelahnya itu 
meriang sedikit. Kita antisipasinya apa? Kita segera mandi, kita bersih, kita 
pakai celana training itu, istirahat. Jadi punya antibodi sendirilah. Kalau 
orang kedokteran itu bilangnya punya serum, punya antibodi, kita punya 
juga kayak gitu. Mungkin tidur pakai kaos kaki, pake selimut, teman 
sekamar itu tanpa diminta “Tolong dong pijitin saya” dia dah tau “Kamu 
sakit ya? Udah sini minyak kayu putihmu mana”, gak perlu diminta udah 
nolong pijitin. Walaupun kita ni juga agak turun juga kan, soalnya kan 
sama-sama kegiatan, mungkinkan daya kondisi tubuh manusia pada saat 
itukan berbeda. Mungkin saya temenan sama mas Guleta ini, Mas Guleta 
lagi berbaring, pake selimut, pake jaket, menggigil, langsung saya obatin 
duluan, kira-kira satu jam setengah “Kamu masih sehat, kuat gak, kalau 
gak kuat saya anterin ke rumah sakit”.  
(RG) Jadi udah punya inisiatif sendiri, jadi kalau temanya sakit otomatis 
nolonginlah. 
(SS) Sapa lagi kan mbak, masa’ minta ibunya di rumah sana, saya ambil 
minum, pijitin, ngasih minyak kayu putih. Jangankan kalau sesama 
angkatan. Adek kita aja “Kamu sakit kenapa”, “Siap, meriang mas”, 
“Udah kamu tidur sini dulu kamu, istirahat”. Jadi perubahan kesehatan 
itukan kelihatan, kok liat orang yang ngantuk-ngantuk lemes, kayak sakit 
pucat, udah panggil. Solusinya gimana? Kalau Misalnya dia udah akut, 
ternyata udah gejala tifus, apalagi udah tifus ya kita bawa ke rumah sakit. 
Yang nganterpun juga tarunanya, dituntun, di dampingi. Nanti tiba-tiba 
tumbang kan malah repot. Soalnya untuk masuk sini udah di seleksi ketat, 
darah, urin  di ambil berapa kali, dicek terus. Kan diuji juga di sana, di 
apa,,? di Candra, Diksarit itu kan simbolnya “Baju basah kering dibadan”. 
Nah itukan, kita kena hujan, kita keringatan ya udah kering lagi. Udah 
biasa, jadi peralihan itu ya di Akmil sana. Setelah di sini kan tinggal 
penyesuaian dengan matra masing-masing, habitnya sini. 
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(P) Misalnya ketika mendapatkan masalah itu biasanya faktor 
luarnya seperti apa aja ? 
(SS) Kalau faktor luar itu biasanya yang menyebabkan diri sendiri mbak, 
mungkin kita bermasalah dengan rumah tangga, orang tua lagi problem, 
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mungkin dengan kakak atau sama-sama orang tua. Kita sebetulnya gak 
dikabarin, tapi kita tau dari tetangga “Ibumu lagi sakit”, “Kenapa”, 
“Habis berantem sama bapakmu” nah misalnya kayak gitu. Kita psikisnya 
pastinya kenalah, langsung kepikiran “Aduh, jangan-jangan kenapa”, trus 
“Kakakmu diopname”,“Waduh saya gimana ngehubungin kakak, Hpnya 
kan mati”. Itu faktor dari luar. Begitu sampe dalem kita cerita “Bu ada apa 
sih?, “Oh gak ada apa-apa Le, cuma gini-gini. Jadi peran orangtua di 
rumah, mungkin kita masih kepikiran dengan orang rumah, ada ikatan itu. 
Tapi misal udah nyampe sini, ada orangtua yang di sana udah kritis, atau 
apa gitu dengan masalah kesehatan, jadi pasti kita di kabari. Jadi misalkan 
apa..? kemarin itu ada rekan saya yang orangtuanya meninggal. Dia dapat 
dispensasi ijin pulang ke rumahnya. Beliau untuk memakamkan. Setelah 
itu kita di sini juga yasinan, pengiriman do’a, sholat ghaib.  Berikan 
santunan, moril, materil maupun doa gitu, kita berikan itu.  
(P) Kalau misalnya di luar masalah keluarga, masnya ada mengalami 
masalah gak ? 
(SS) Kalau masalah di luar kan interaksi pesiar kan jarang. Misalkan jarang 
tu gini, kita tu pesiar udah dengan kesibukan kita masing-masing. Jadi kita 
tu jarang dan kita tu gak boleh bermasalah dengan orang luar, baik itu 
utang piutang, judi, berantem. Misalkan pacar saya di rebut orang, saya 
dongkol, ya saya gak boleh mukulin, ya udahlah mungkin ini belum 
saatnya yang terbaik, ya harus dewasa, ikhlaskan saja, mungkin ada yang 
lebih baik lagi. Itu kalau misalkan ada masalah selain keluarga yang 
mbaknya maksud. Kita di minimalkan untuk bermasalah dengan orang 
luar. Misalkan ada demo, ya udah kita menghindar. Di Jogja ini kan sering 
demo mbak. Kita gak boleh turun, kita harus pergi menghindar jangan di 
dekat-dekat daerah situ. Misalnya kita pengen berkunjung “Waduh saya 
pengen ke tugu e sebetulnya, tapi ada demo di sana” Kita minggir, 
daripada nanti kita bermasalah dengan orang luar, kita gak enak. 
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INFORMAN SS WAWANCARA 2 (KODE : SS:W2) 
 
Lokasi Wawancara : Ruangan Wing Korps Karbol AAU 
Tujuan Wawancara : Penggalian data dari informan penelitian 
Jenis Wawancara : Semi terstruktur 
Hari/Tanggal  : Senin/04 Juni 2012 
Jam   : 17.00 Wib – 17.25 Wib 
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(P) Ohya mas waktu wawancara pertama kita pas pre eliminary itu 
masnya kan bilang kalau Ibu mas single parent, kalau boleh tau 
Ayahnya gimana ya mas ? 
(SS) Bapak saya udah meninggal mbak waktu saya SD, kira-kira tahun 
97’an lah.  
(P) Hmmz,, perasaan mas saat itu bagaimana ?  
(SS) Sedih, namun karena masih kecil dan dari dulu sudah biasa dekat 
sama Ibu jadinya tidak terlalu merasa terpuruk. Namun terkadang ketika 
melihat foto wisuda mbak dan foto lainnya gak ada Bapak jadi ya sedih 
juga. 
(P) Hmmz iya,, ohya sebelumnya saya kan dapat data bahwa mas 
pernah mengalami penurunan tingkat, dan sebelumnya mas juga 
mengiyakan. Jadi bagaimana yang mas rasakan dengan kejadian itu ? 
(SS) Sedih juga karena melihat teman-teman yang seangkatan dulu udah 
wisuda, trus dulu yang menjadi teman kemudian menjadi senior dan harus 
di hormati. 
(P)Dukungan dari keluarga, teman-teman dari AAU ini serta pacar 
terhadap penurunan tingkat mas itu seperti apa ? 
(SS) Dukungan dari keluarga, pacar, trus teman, senior itu yang 
memberikan motivasi supaya tetap semangat hidup di sini mengingat 
“Kalau kamu keluar mau jadi apa”?, “Kalau misalkan kamu mau 
mengundurkan diri atau kembali ke lingkungan orang sipil kamu mau jadi 
apa, kamu udah setengah perjalanan”?. Waktu itu kan saya udah tingkat 
III, jadikan udah tinggal setengah perjalanan lagi, harus diselesaikan. 
Pemberian motivasi supaya lebih semangat lagi, “Mungkin kamu dengan 
ini, kamu akan belajar jadi lebih lebih dewasa”, lebih tertata lagi. 
(P) Jadi sempat berpikiran untuk keluar dari sini juga ? 
(SS) Kalau keluar ya gak lah mbak, cuma kan takutnya orang melihat, si 
mbaknya juga pasti bisa melihat, mbaknya seperti orang psikologi kan, 
jangan-jangan psikologisnya kena. Pernah dipanggil juga konsul psikologi 
di Rumah Sakit ini. Yaa,, diberikan motivasi supaya lebih semangat 
mengikuti pendidikan di sini “Gak usah drop” kayak gitu.  
(P) Mas yakin gak dengan apa yang mas jalani itu sudah kehendak 



133 
 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

Allah yang maha kuasa ? 
(SS) Yakin sih mbak. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa bilang tu “Wong 
nandur munduh”, orang nanam itu pasti menuai. Kita tanam padi ya pasti 
keluarnya nanti padi, kalau kita menanam jagung keluar jagung. Jadi 
percaya mbak. Yang penting kita tu di sini kan disamping kita harus belajar 
belatih, kan ada juga berdoa. Pada utamanya kan berdoa itu pada posisi 
yang pertama. Jadi kita tetap berdoa, trus kita memohon, kemudian 
usahanya tergantung di tangan. Kita lakukan, misalkan ada ujian, prepare, 
ya belajar, malam berdoa. Apapun hasilnya ya sudah diterima, toh kita juga 
udah maksimal gak akan kecewa, misalnya kita dapat 90, atau dapat 60, 
tapi 60-nya terbaik satu kelas kan sama aja. Jadi ya udah, beri yang terbaik, 
belajar, berlatih, berdoa. Berlatih juga gitu, terjun, terjunkan selain kita 
menguasai pelajaran di daratnya, di groundnya, tapikan kita juga berdoa 
juga kan, mudah-mudahnya payungnya ngembang. Pasti percaya dengan 
adanya Tuhan. Jadi istilahnya itu yakinlah.  
(P) Bagaimana mas mengambil hikmah dari penurunan tingkat itu ? 
(SS) Dulu waktu saya ikut teman-teman saya dulu gak pernah dapat IP di 
atas 3,3 yang ini saya rasakan ya. Setelah saya ikut adik-adik saya, saya tu 
semangat belajar, saya tu jadi berusaha yang berikan contoh. Jadi setelah 
saya turun tingkat semester berikutnya saya IPnya langsung naik, 3,4; 3,5; 
bahkan pernah cumlaude juga. Jadi ada yang saya rasakan saya lebih 
matang dalam belajar, bidang akademisnya. 
(P) Ohya kalau mas RG tadi kan dari Tingkat I udah dapat 
penghargaan, kalau masnya ? 
(SS) Naik Tingkat IV, dapat Ati Tanggap Emas. Mas RG kan dapat 3,49 
saya 3,7 sebelumnya dari 3,3. 
(P) Bararti ada pelonjakan yang tinggi sama IPnya yah, ada trik-trik 
gak biar bisa seperti itu 
(SS) Trik-triknya itu ya saya harus ngajarin. Jadi kan saya dipanggilnya 
abang, abenk, jadi udah dituakan, jadi ya saya harus ngajarin gitu. Gimana 
mau ngajarin kalau saya gak belajar. Jadi saya itu belajar sendiri, 
bagaimana memahaminya sendiri, trus saya ajarkan ke teman-teman saya. 
Saya dengan bisa mengajarkan tentunya saya lebih paham. 
(P) Pas Tingkat I itu pernah dapat penghargaan gak ? 
(SS) Gak pernah,  yaa,, normatif ajalah, biasa-biasa aja, 3,2 atau 3,3. 
(P) Berarti sejak penurunan tingkat itu sudah ada pelonjakan 
motivasi ya ? 
(SS) Yaa, kita udah harus bisa memberikan contohlah buat adik-adiknya, 
kalau saya seperti itu. Dan itu saya dapatkan dari senior-senior juga “kamu 
dah gini harus bisa memberikan contoh. Jadi ada dukungan dari orangtua, 
dari senior. Saya tu paling banyak dari senior. Jadi senior itu luas ya mbak 
ya, ada pengasuh, dari dosen, pihak psikonya, jadi bukan senior tarunanya. 
Karena saya mikir emang beban psikologi Bagi saya khususnya. Saya ini 
harus diberi semangat, saya harus di dukung, jadi kalau udah di cambuk. 
Saya semakin semangat. Akhirnya harus bisa jadi contoh. Malah motivasi 
itu biasanya. 
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(P) Selain yang mas ceritakan sebelumnya, ada hal yang lain lagi gak 
mas yang bisa membantu mas mengatasi sebuah masalah ?  
(SS) Ada yang kalau misalkan kita lagi down, kita lagi mengalami stres 
yang agak lebih gitukan jadi kita bisa curhat. Mungkin kita lebih dekat 
dengan Rekanita, daripada dengan orangtua, sebagian taruna seperti itu. 
Bahkan gara-gara Rekanita, sama teman sendiri ada perselisihan juga ada. 
Faktor kecemburuan dan keterbatasan kita sebagai taruna yang sering 
menyebabkan pertengkaran dalam hubungan atau bersosialisasi dengan 
Rekanita. 
(P) Jadi Rekanita ini selain menghambat juga mendukung ya ? 
(SS) Kalau menghambat itukan pada saat Rekanita tu tidak mau mengerti, 
apa yang kita butuhkan saat itu, sedangkan kita tu pengen curhat. Tapi 
karena dia jarang kita telephone ataupun kita ketemu, dia tu menyebabkan 
kayak rasa lebih baik nyari cowok lain, jadi kita lebih dongkol. Kalau 
mendukungnya ya saat kita tu pengen butuh dia, dia tu ada, dan dia lebih 
dewasa dari diri kita sehingga dia tu istilahnya mampu memberikan solusi. 
(P) Kalau selain Rekanita, misalnya keluarga itu gimana ? 
(SS) Kalau dari keluarga kita paling kita cuma nelfon, nelfon ke orangtua. 
Tapi kita juga gak bisa cerita bebas, karena banyak beberapa faktor, antara 
lain ya masalah orang tua juga udah memiliki kesibukan dan permasalahan 
rumah tangga sendiri. Dan kita juga harus dituntut mandiri untuk 
menyelesaikan suatu masalah, tidak tergantung dengan orangtua. 
(P) Misalnya ada masalah keluarga, kadang itu menghambat proses 
belajar di sana gak ? 
(SS) Kalau masalah keluarga, diri saya sendiri belum pernah mengalami, 
karena orangtua saya jarang menceritakan masalah keluarga kepada saya. 
Jadi tiap saya pengen sesuatu kebanyakan bisa dipenuhi oleh keluarga saya 
(P) Hmmz, jadi intinya keluarga itu mendukung ya ? 
(SS) Kebanyakan mendukung, kalau keluarga kebanyakan mendukung, 
Selain Rekanita biasanya kita juga dekat dengan Ibu dan Bapak check point 
yang tempat tinggal kita waktu pesiar. Jadi kita kalau misalkan ada unek-
unek di dalam atau apa, pengen, ya istilahnya pengen dapat perhatian dari 
orang lain bisa di dapatkan dari Ibu maupun Bapak check point. 
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(P) Jadi Ibu dan Bapak check point ini bisa membantu dan dapat 
dijadikan keluarga ke2 ya ? 
(SS) Kalau keluarga ke2 salah, keluarga ke3, kalau keluarga ke2 ya di 
asrama itu, jadi teman-teman di sana, komandan, pengasuh, lebih deket, 
setiap harinya kan pasti ketemu. Kalau sama keluarga ke3 kan jarang. 
(P) Faktor-faktor yang menghambat selain itu apa aja mas ? 
(SS) Kadang teman tu punya kesibukan sendiri. Misalkan saya pengen 
main PS berdua sama temen, temennya lagi keluar ya ada urusan 
kepentingan sendiri. Kemudian kalau kita lagi ada masalah, teman kita 
juga lagi ada masalah, jadi sama-sama saling curhat-curhatan, akhirnya gak 
jelas. 
(P) Misalnya masalah belajar, biasanya yang menghambat atau yang 
mendukung itu seperti apa ? 
(SS) Yang pertama yaa pasti kejenuhan, monoton, kegiatan belajar ya gitu-
gitu aja. Selalu diterangkan, ada tugas ya sudah gitu, gak ada variasi. 
Sebetulnya praktek juga ada sih, praktek keluar kota, jadi itu yang buat kita 
agak sedikit fresh. Misalnya praktek ke malang, jadi kita tu naik bus 
kemalang jadi lebih fresh, selama perjalanan kita bisa bercanda. Kemudian 
kita jadi lebih cepat memahami pelajaran karena kita dapat contoh dan bisa 
mengetahui alatnya langsung kalau praktek itu. 
(P) Itu kan faktor dari luar ya, kalau faktor dari dalam diri sendiri 
yang kadang menghambat proses belajar itu seperti apa ? 
(SS) Malas, nahan ngantuk, susah, bosan dengan pelajaran itu, jadi tidak 
tertarik, suasana kelas. 
(P) Memangnya suasana kelas yang seperti apa yang menimbulkan 
kebosanan itu? 
(SS) Kalau yang lain tidur, pegen tidur, kalau yang lainnya gak mood 
belajar, pengen cerita apa, ya cerita apa. 
(P) Ohya kemarin kan mas pernah bilang dengan curhat itu bisa 
mendapatkan solusi, selain itu apa sih yang mas dapatkan dan 
rasakan dari curhat-curhatan tersebut ? 
(SS) Yaa pengen berbagi keluh kesah dengan orang lain sekitar kita yang 
dekat dengan kita, bisa dengan pacar, orang tua, Ibu dan Bapak check 
point, teman, sahabat yang mengerti posisi kita. 
(P) Kemarin mas juga bilang ya untuk menghilangkan stres itu salah 
satunya foto-foto di luar, dengan foto-foto keluar itu benar-benar bisa 
refresh lagi gak ? 
(SS) Kalau saya tu kebetulan gara-gara bosan dengan main PS, saya 
demam hunting foto, jadi ikut foto-foto ngambil gambar gitu. Saya ikut 
foto-foto biar ada kesibukan lebih, jadi tidak monoton. Kemudian saya 
belajar ngedit foto, supaya ada mempunyai kesibukan untuk mengalihkan 
beberapa perhatian. Jadi biar gak bosan dan jenuh dengan kehidupan-
kehidupan yang seperti ini. 
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Lampiran Verbatim Wawancara 
 

INFORMAN RG WAWANCARA 2 (KODE : RG:W2) 
 

Lokasi Wawancara : Ruangan Wing Korps Karbol AAU 
Tujuan Wawancara : Penggalian data dari informan penelitian 
Jenis Wawancara : Semi terstruktur 
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(P) Kemarin kan saya dapat data bahwa mas dapat penghargaan Ati 
Tanggap perak, itu dari bidang akademik ya mas ? 
(RG) Ohya, iya. Pernah. 
(P) Itu akumulatif dari nilai IP bukan ? 
(RG) Iya, dari urutannya IP. 
(P) Tahun 2010 itu mas dapat Ati tanggap perak ya, trus tahun 
2011nya turun ke perunggu ya ? Itu penurunan IPnya berapa ? 
(RG) Kalau gak salah tu dari 3,5 ke 3,49, dikit kok, paling segitu aja, naik 
1-2, selisihnya juga sama yang perak misalnya yang perunggu 3,49 trus 
yang perak 3,5, gak jauh-jauh banget selisihnya. 
(P) Kalau selain Ati Tanggap mas pernah dapat penghargaan lain ? 
(RG) Kalau saya pernah dapat Tanggon Kosala tapi waktu pendidikan 
Chandra di Magelang itu, penghargaan dari segi kepribadiannya.  
(P) Ohya waktu mengalami penurunan Ati Tanggap perak ke 
perunggu, perasaan mas bagaimana ? 
(RG) Yaa,, gimana ya, kalau dibilang kecewa ya gak juga sih. Soal saya 
gak begitu harus “Wuah aku harus jadi No 1”. Saya gak pasang target 
muluk-muluk yang penting dapat segini udah, biasa aja sih. Paling ya 
mungkin agak dongkol sedikit “Wuah kok teman saya lebih tinggi nilainya 
dari saya, saya kenapa”?. Tapi gak sampai parah-parah banget.  
(P) Dongkolnya dalam bentuk seperti apa ? 
(RG) Biasa aja sih, gak sampai gubrak-gubrak. “Duh, oh yaudah” gitu 
aja, paling cuma kaget “Wuah kok turun ya”?. Ya saya menyadari kalau 
saya kebetulan pejabat, mungkin ya sibuk ini sibuk itu. Dari pelajaran jadi 
agak kurang, karena konsennya kan, lagi belajar tiba-tiba dipanggil suruh 
ke sini, Kadang-kadang gitu. Jadi gak dongkol-dongkol amat sih, karena di 
tengah kesibukan kuliah saya itu saya bisa dapatkan segini tu dah suatu 
achievement yang bagus banget. 
(P) Dengan adanya penurunan seperti itu, dukungan dari teman-
teman di sini, keluarga, atau pacar seperti apa ? 
(RG) Dukungan dari teman-teman sih gak terlalu ya. Karena dia udah tau 
yang greatnya atas orang-orangnya itu-itu aja. Jadi “Wualah udah biasa,, 
wualah biasa”, paling “Kok turun, kenapa”?, “sibuk, udah biasa”, “Oh 
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yaudah”. Yang nilainya tinggi paling itu-itu aja, kan ada kayak papan atas, 
papan tengah, papan bawah gitu, orangnya itu-itu aja. Rangking 1 tiba-tiba 
jadi rangking 20 tu jarang terjadi. Jadi hal biasa sih, trus kalau teman-
teman maklum “Oh dia sibuk”, “Oh dia lagi ini”, mungkin ada yang sakit, 
ketinggalan pelajaran, ada kegiatan di luar jadi belajarnya kurang, jadi 
dimaklumilah. 
(P) Kalau ke keluarga pernah cerita-cerita mengenai penghargaan 
dan penurunan ini gak mas ? 
(RG) Kadang cerita, orangtua ya “Ohya bagus, gak papa, yang penting 
bisa lakukan yang terbaik” udah gitu aja. Yang penting intinya tetap 
support. 
(P) Berarti gak terlalu berpengaruh ya penurunannya ini ? 
(RG) Gak sampai ngedrop, langsung demam, ya enggak sih, menyikapinya 
udah biasa aja, kalau bagi saya.  
(P) Ohya bagaimana sih mas menyikapi dan mengambil hikmahnya 
dari penurunan ini ? 
(RG) Ngambil hikmahnya gimana ya, kalau saya sih orangnya gak begitu 
ambil pusing sih mbak. Gak perlu “Wuah saya harus gini, ntar kalau saya 
gak dapat target sekian nanti saya drop gini-gini, enggak”. Yang penting 
saya udah ikthiar dengan baik, belajar semampu saya, kalau misalnya ada 
yang kurang tinggal nanya teman atau dosen segala macem, saya udah 
berusaha dengan maksimal, ya udah, ada kepuasan tersendiri “Ya udah 
saya segini”. Ditengah kesibukan saya seperti ini saya udah sampai segini 
udah Alhamdulillah, bersyukur banget. 
(P) Jadi pas tahun 2010 ya dapat perak, itu pas tingkat III ya mas ? 
(RG) Perak itu saya Sersan naik Mayor Dua, Tingkat II naik ke tingkat III. 
(P) Oh,, berarti tiap tahun dapat penghargaan terus ya ? 
(RG) Iya, dari waktu lulus Chandra dari kopral mau ke sini itu dapat 
Tanggon, pas magelang itu saya udah bawa Tanggon. Di sini dari tingkat II 
naik ke tingkat III dapat Ati Tanggap Perak, dari tingkat III ke Tingkat IV 
kemarin dapat yang Perunggu. 
(P) Hmm,, berarti dapat prestasi terus ya 
(RG) Alhamdulillah dapat, di sini kan ada tiga sektor, apa sih namanya, 
tiga hal lah, Tanggap, Tanggon, Trengginas. Saya ngejarnya di Tanggap, 
karena saya gak terlalu bagus di jasmani. Bukannya saya kurang sih, yaa,, 
di atas saya ada yang lebih baguslah, saya menyadari itu jadi saya ngejar 
yang lain. 
(P) Kalau penilaian Tanggon itu kira-kira dilihat dari segi apa mas ? 
(RG) Kalau penilaian Tanggon itu, Itu sih wewenang komandan ya, saya 
gak begitu tau. Paling ya mungkin sikap keseharian, dia sering pelanggaran 
atau tidak, trus sikap dengan dosen gimana, sikap dengan komandan 
gimana, pernah trouble atau gak. Ya paling gitu sih. 
(P) Hmm iya,, berarti masalah penurunan penghargaan itu gak terlalu 
jauhlah ya ? 
(RG) Kalau masalah penurunan tergantung dari pribadi juga sih, ada tipikal 
orang yang dulu drop langsung stres, ada. Ada yang nanggapinya biasa aja, 
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ada. Ya mungkin saya termasuk yang menanggapinya “Oh yaudah, gak 
masalah”, mungkin gitu aja. Saya gak terlalu ambil pusing sih. 
(P) Pertama masuk itu mas punya cita-cita untuk dapat penghargaan 
ini gak ? 
(RG) Kalau saya sih gak begitu mikirin masalah dapat Tanggap, Tanggon 
itu enggak, yang penting saya udah berusaha yang terbaik. Apa yang bisa 
saya kerjakan, ya saya kerjakan sebaik-baiknya, ya udah gitu aja. Target 
sih ya ada. Tadi kan saya dah bilang, saya mungkin kurang jasmani, jadi 
saya kuatkan di akademis. Jadi punya target untuk nilai akademisnya harus 
tinggi, kalau saya. 
(P) Ketika meraih perak punya keinginan untuk naik lagi gak ? 
(RG) Ya,,kalau punya keinginan pasti ada-lah, sekali-kali saya pengen jadi 
No 1 ya pasti ada. Yang namanya dinamika di lapangan, segala kegiatan di 
lapangan bisa mempengaruhi. Mungkin saya kali ini pengen belajar, tiba-
tiba ada kegiatan, jadi sibuk apalah, Jadi gak bisa sempet gitu. 
(P) Mas kan salah satu pejabat di Wing Korp, kira-kira kegiatannya 
itu ada menyita waktu akademiknya gak ? 
(RG) Menyita waktu akademik gak juga sih... karena kalau kegiatan 
itukan biasanya menyesuaikan, misalnya kalau ada Upacara apa gitu, atau 
penyambutan apa, paling biasanya ground schoolnya diliburkan dulu, pas 
hari itu doang. Mungkin seharusnya ada pelajaran jadi jam pelajarannya 
juga agak berkurang kan, jadi belajarnya juga berkurang. 
(P) Ohya mas Ibunya Polisi ya, berarti memang dari keluarga 
angkatan ya? 
(RG) Iya, Bapak Ibuk saya angkatan, saya kan 2 bersaudara, saya anak No 
1, Adik saya masih SMA 
(P) Adeknya punya keinginan juga gak jadi angkatan 
(RG) Enggak, adik saya pengen jadi dokter, soalnya kan cewek. 
(P) Ohya mas kira-kira ada teman terdekatnya yang bisa saya 
wawancarai gak, misalnya teman yang biasa di jadikan tempat curhat 
gitu? 
(RG) Tempat curhat saya..?? Wuah,, saya jarang curhat e mbak,, hehe 
(P) Trus kalau jarang curhat biasanya ketika ada masalah gimana ? 
(RG) Ya paling teman sekamar aja, ya tapi gak begitu sering sih. Saya sih 
gak begitu terlalu, misalnya ada masalah dikit curhat.  
(P) Berarti termasuk orang yang suka menjaga rahasia pribadi ya ? 
(RG) Yaa,, bisa di bilang gitulah. Saya bukan tipe orang yang ketika apa-
apa langsung cerita, enggak. Gak mau nyusahin orang. 
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(P) Sebelumnya mas kan udah menceritakan beberapa cara mengatasi 
permasalahan selama pendidkan, selain yang kemarin ada cara yang 
lainnya gak mas? 
(RG) Ya paling itu curhat. Kalau gak saya mengalihkan perhatian, 
misalnya ya cari kegiatan lainlah, biar gak suntuk, gak sumpek gitukan 
maen game, kalau gak ya nonton, jalan-jalan, cari makan, guyon sama 
teman-teman, ya paling gitu-gitu aja sih. Kan biasanya kita kalau udah 
jenuh, “wuahh,, pusing”. Istirahat dulu, masalah dipinggirkan dulu, bikin 
rileks dulu, jadi setelah itu jadi agak seger dikit. 
(P) Kalau pas lagi ada masalah gitu pernah ngerjain junior gak ? 
(RG) Kebetulan saya tipikalnya bukan orang yang kayak gitu, jadi kayak 
masalah saya, ya masalah saya. Saya paling ngusilin junior sih ngusilin, ya 
biar tambah akrab. Masalah saya, masalah sendiri, saya ada punya trouble 
apa, ya udah itu trouble saya. Jadi gak saya alihkan dan lampiaskan ke 
adik-adik saya enggak. Usil sama adik-adik, ya usil aja sih, ya biasalah 
senior. Hehe..  
(P) Kemarin saya nonton upacara Tupdiknya di TV, denger nama mas 
di sebut jadi peringkat 1. Itu yang penghargaannya dikasih sama 
Gubernur ya? 
(RG) Iya, peringkat 1 di elektro, per jurusan.  Itukan diliatnya 3 aspek 
Tanggap, Tanggon, Trengginas. Jadi ya yang 3 hal itu rata-ratanya dia 
paling baik. Itu dia gak mesti nilai IPnya di atas semua. Mungkin saya 
sama mas SS, saya IPnya lebih rendah, tapi saya yang lainnya lebih tinggi. 
Jadi yang ketiga itu ditotal, jadi yang paling tinggi saya.  
(P) Tapi beda dengan Adi makayasa ya ? 
(RG) Adi Makayasa beda, dia yang terbaik satu angkatan semua. 
(P) Mas kan pejabat di sana kan, trus bagaimana sih proses 
belajarnya biar dapat nilai yang seperti itu ? 
(RG) Proses belajarnya sambil berjalan aja ya kalau saya. Ya waktunya 
belajar, belajar. Waktunya dapat job ada event apa, yaudah job itu dulu. 
Jangan kita campur adukkan antara pekerjaan dengan pelajaran. Kalau 
kuliah ya kuliah, ya totallah. Besok ada event ini, sertijab apa, yaudah kita 
kerjain dulu, selesai, baru disambi dengan belajar. Kalau saya fokus, gak 
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bisa disambi-sambi. Ya sebetulnya kalau dipaksain sih bisa, kemarin 
dipaksain bisa.  Cuma kan alangkah baiknya selesain satu-satu dulu hingga 
tuntas. Kalau misalnya hari ini belum tuntas ya udah kita pending dulu 
sampai sini, progress masih 50% dulu. Habis tu saya belajar lagi, besok 
lagi baru progress sampai 100%. 
(P) Selain yang mas ceritakan kemarin ketika mengalami 
permasalahan seperti penurunan nilai, yang mas lakukan apa lagi ?  
(RG) Ya mungkin kita belajarnya disiplinnya harus lebih ditingkatkan lagi. 
Ya cuma gitu aja sih, simple. 
(P) Kemarin mas bilang ketika belajar, selain itu ada faktor-faktor 
hambatan yang lain gak ? 
(RG) Kalau di dalam itu sih gara-gara karena ada kegiatan, namanya 
Akademi pasti belajarlah ya, kita katakan kuliahlah. Tiba-tiba namanya 
tentara pasti ada banyak kegiatan. Biasanya sih yang menghambat kegiatan 
protokoler, serah terima jabatan, event-event apa, HUT TNI lah. 
(P) Kalau misalnya faktor-faktor yang menghambat dari dalam diri 
sendiri seperti apa ? 
(RG) Males, ya mungkin malesnya gara-gara capek, trus udah ngantuk, “ 
ahh,,yaudahlah istirahat dulu”. Tapi saya tipikalnya kalau ada kerjaan 
belum selesai jadi belum bisa berhenti. Dikelarin dulu, misalnya gini, 
besok ada event apa, pake baju apa gitukan. Saya siapin dulu bajunya, 
setrika segala macem, dah beres, selesai, udah tidur. Jadi gak bisa 
setengah-setengah. “Ah sekarang baju dulu, ahh, pagi baru sepatunya”. 
Jadi saya mending tidur dini hari sekalian, habis tu bangun paginya udah 
nyaman, daripada ntar saya tidur jam 10 tapi masih ada tanggungan, saya 
gak bisa kayak gitu. 
(P) Salah satu cara mas wat mengatasi stresnya selama pendidikan 
seperti nonton ya, biasanya faktor-faktor apa aja yang menghambat ? 
(RG) Kalau nonton tu pertama gak ada duit, yang kedua gak ada temen, 
jadi malas, trus yang ketiga biasanya masalah kendaraan sih. Nonton di 
kost sih sebenarnya juga bisa, tapi kalau pengen nonton film baru kan, 
kayak The Avenger kemarin tu kan. Paling “nonton yuk, nonton”, “Ah gak 
punya duit”, Ahh ya udah jadi males. Kalau saya gak jauh-jauh dari main 
game di laptop.  
(P) Oh seneng nggame juga ya ? 
(RG) Lah gak ada kegiatan lain, kalau udah di sini mau ngapain. Trus 
nyampe di tempat check point, udah lepas baju, santai. Mau makan tinggal 
di sini ada. Kebetulan di sini ada jualan lotek di sini, kalau gak ya di sana. 
(P) Jadi udah akrab ya sama warga lain sekitarnya ? 
(RG) Ya kan pesiar itu memang untuk sekalian sosialisasi kan. Terutama 
sama dengan warga sekitar. Dulu pernah tempat saya itu mau dimalingkan. 
Untung sama warga disini kita udah kenal baik, udah sraung, tau sraung 
gak? Pokoknya udah akrablah sama warga di sini, jadi ditolongin. Kemarin 
saya ada titipan paket, titipin ke ibu kost saya sini. Minta tolong gampang, 
jadi tinggal bilang aja, udah dekat. Jadi pas saya motornya gak ada, saya 
pinjam motor di sini, pinjem motor di situ. Sama warga di sini enak. 
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(P) Ibu check pointnya ini memang dari tentara atau gimana mas ? 
(RG) Ahh gak sih, ah ya anaknya tentara, senior saya anaknya. 
(P) Ini udah berapa tahun dijadikan rumah check pointnya ? 
(RG) Udah berapa tahun ya, angkatan saya, senior saya, 5-6 tahunan-lah. 
Jadi di sini kita aja, Karbol doang, gak nyampur. Soalnya ini udah turunan 
sih. Dari abang-abangnya, pertama kali saya ke Jogja, saya taunya di sini, 
gak pernah saya ke tempat lain. Paling habis ini kalau udah lulus saya baru 
cari tempat lain. 
(P) Jadi bukannya dari AAU yang menentukan tinggal check pointnya 
harus dimana ya? 
(RG) Enggak, kita nyari sendiri, tapi harus jelas ada ibu check pointnya. 
Ini biasanya per-daerah, turunan perdaerah. Misalkan ini kan Pantura, dari 
Semarang, Kudus, Salatiga, Pati, Demak, sini semua. 
(P) Hemms, ohya mas katanya bukan tipikal yang suka curhat, tapi 
terkadang suka cerita-cerita sama teman juga kan, tu faktor-faktor 
yang menghambat dan mendukungnya seperti apa ?  
(RG) Ya mungkin, gak ada teman yang diajak cerita. Teman pada sibuk 
semua, punya urusan sendiri-sendiri. Tapi kadang sama diri saya “Ahh, 
gak usah ceritalah”, Ya saya tipenya memang suka mendem sih, ngapain 
koar-koar. 
(P) Bagimana sih dukungan keluarga ketika mas mengalami suatu 
masalah ? 
(RG) Kalau saya biasanya tiap pesiar pasti saya telpon orang tua dulu, 
nanya kabar. Ibu nanya “Piye nak, ada masalah gak”, “Oh gak ada ma, 
tenang aja”, Paling gitu. Kalau misalnya ada apa saya bilang. Tapi saya 
sebisa mungkin tetap bilang gak apa-apa, padahal di sini ada apa gitu kan. 
Ya biar orangtua gak kepikiranlah, kasian. Di sana kan tau sendiri, beda 
ma di sini. 
(P) Kalau rekanita tu biasanya mendukung atau menghambat ? 
(RG) Kalau Rekanita, ya biasanya saya mendukung sih. 
(P) Ohya dengan nonton itu apa sih yang mas rasakan setelah 
melakukannya 
(RG) Kalau nonton, ya berarti sama film itu udah gak penasaran lagi 
berarti, hehe. Ya bikin kita refresh aja sih, santai, rileks 
(P) Kalau berhubungan dengan masalahnya ? 
(RG) Jadi kita nenangin dulu pikirannya dengan hiburan, filmkan 
menghibur. Makanya filmnya jangan film yang mikir, kalau gak yang seru, 
yang tegang sekalian kan. Biar ntar pulang bisa melupakan masalahlah ya. 
Ntar kalau udah fresh, udah ringan, agak tenang, baru mikir lagi. Pelan-
pelan, step by step. 
(P) Trus kalau selain nonton, misalnya dengan curhat apa sih yang 
mas rasakan setelah itu ? 
(RG) Kalau curhat itu yang pertama plong, bebannya agak sedikit 
berkuranglah. Bisa minta pendapatlah sama teman-teman. Saya seleting 
tapi kan ada yang gak se-umuran kan. Mungkin ada yang lebih tua dan 
lebih dewasa pemikirannya, yang lebih tau, jadi dapat solusi. 
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(P) Kemudian dengan belajar yang giat itu apa yang mas rasakan ? 
(RG) Ya saya kan orang elektro, jadi saya semakin paham dengan apa 
elektro ini, apa aja yang ada dalam elektro ini. Untuk kedepan bisa 
diterapin, ilmu yang saya dapat, dapat saya terapin lah kalau udah kerja 
jadi ilmunya gak useless lah. 
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Lampiran Verbatim Wawancara 
 

SIGNIFICANT OTHER TM (TEMAN INFORMAN SS) WAWANCARA 
1(KODE : TM.W1) 

 
Lokasi Wawancara : Ruangan Wing Korps Karbol AAU 
Tujuan Wawancara : Cross check data ke significant other (teman informan SS) 
Jenis Wawancara : Semi terstruktur 
Hari/Tanggal  : Senin/04 Juni 2012 
Jam   : 18.00 Wib – 18.10 Wib 
Keterangan  : P     (Peneliti) 
     TM  (Significant Other) 
    
No Wawancara 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

(P) Sebelumnya maaf ya mas wawancaranya Maghrib-maghrib gini, 
kira-kira mengganggu kegiatannya gak mas ? 
(TM) Enggak kok mbak gak papa, lanjut aja. 
(P) Gini mas tujuan saya di sini mau ngobrolin soal mas SS, masnya 
mulai kenal sama mas SS kira-kira kapan ? 
(TM) Mulai kenalnya tu Tingkat II tahun 2010 
(P) Setelah mengenal mas SS, gimana sih pandangan mas mengenai 
mas SS itu, dia orangnya seperti apa ? 
(TM) Pandangan saya tentang mas SS itu orangnya care, pedulilah sama 
temannya, kalau ada yang susah suka ngebantuin, ya saling membantulah, 
ya mas SSnya kalau ada keperluan juga saya bantu, saling melengkapi. 
(P) Kalau dilihat dari tipe kepribadian, orangnya seperti apa ? 
(TM) SS ne tipenya tu lebih berjiwa kepemimpinan, mengatur, dewasalah 
dia cara pemikirannya 
(P) Masnya kan dekat ya sama mas SS, otomatis pernah gak sih mas 
SS curhat ke mas ? 
(TM) Yaa,, curhatnya paling gak masalah Rekanita.. hehehe 
(P) Kira-kira yang dikeluhkan dengan Rekanitanya itu soal apa aja ? 
(TM) Yaaa,,mungkin Rekanitanya itu terlalu manja,, ya gitu. 
(P) Kalau masalah keluarga dan akademis gitu ? 
(TM) Gak pernah, kalau tertutup gak juga, kalau akademisnya dia terbaik di 
sini di Elektro, kalau masalah keluarga ya sedikit tertutuplah, gak terlalu 
banyak cerita. 
(P) Ohya mas tau mengenai masalah penurunan tingkatnya mas SS ? 
Mengenai masalah penurunan tingkatnya itu, sesuai dengan yang mas 
lihat, bagaimana sih caranya mas SS menyikapi permasalahannya itu ?
(TM) Yaa, dia mungkin menyikapi permasalahannya tu dengan bergaul 
sama yang di bawahnya dia, jadi dia bisa menyesuaikan diri, gak terlalu 
menganggap kalau dirinya itu senior, udah menganggapnya itu kayak satu 
leting sama juniornya. 
(P) Pernah gak sih mas SS itu mengalami putus asa dengan peristiwa 
penurunan tingkatnya, dan biasanya dalam bentuk apa ? 
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

(TM) Putus asa mungkin pernah, tapi dia dalam kondisi down itu dia 
berusaha bangkit lagi, berusaha menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin. 
Bentuknya mungkin banyak merenung, melamunlah 
(P) Sebagai orang terdekatnya, apa sih yang udah mas lakukan untuk 
memberi dukungan motivasinya ? 
(TM) Saya kasih motivasi bahwa SS ini punya pengalaman yang lebih 
banyak dibandingkan teman-temannya yang sekarang ini, mungkin dengan 
pengalamnnya itu dia dapat mengajari temannya itu supaya lebih baik 
(P) Ohya dari awal pertama mas mengenal mas SS hingga sekarang, 
ada gak sih mas melihat perubahan dalam diri SS ? 
(TM) Kalau perubahan gak terlalu lah, paling dalam soal Rekanitalah 
terjadi perubahan..hehe..  
(P) Misalnya dengan masalah penurunan tingkatnya, ada terjadi 
perubahan gak ? 
(TM) Ya cuma melamun itu aja, tapi dia sudah berusaha untuk melakukan 
yang terbaik dari kemarin. 
(P) Ohya tadi ada perubahan sama Rekanita, maksudnya ? 
(TM) Ya,, mungkin karena dia punya Rekanita yang baru sekitar 4-5 
bulananlah. Jadi dia lebih fokus sama Rekanitanya, lebih mementingkan 
Rekanitanya dibandingkan yang lain. 
(P) Balik ke masalah dukungan, gambaran secara realnya dukungan 
motivasi yang mas berikan itu dalam bentuk apa ? 
(TM) Ya mungkin dengan nasihat dengan melihat temannya yang udah jadi 
Perwira. Mungkin belum tentu yang sudah lulus dulu itu bisa jadi lebih 
baik, bisa jadi tundanya itu membuat dia lebih baik dari temannya atau bisa 
mengejar temannya yang dulu. 
(P) Itu nasihat mas ke mas SS atau mas SSnya yang punya pemikiran 
yang seperti itu ? 
(TM) Saya ngasih nasehat seperti itu, mungkin juga SS juga memiliki 
pemikiran yang sama. 
(P) Ohya waktu jadi adik juniornya SS itu pernah deket gak ? 
(TM) Gak terlalu lah karena dia senior, pas jadi seangkatan itu baru jadi 
deket banget. Kira-kira 1 tahun setengah inilah. 
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PENGKODEAN INFORMAN SS & RG WAWANCARA 1 

(KODE : SS/RG:W1) 

Frasa-frasa Bermakna Kode 
Seleksi daerah tes dari jogja RG:W1.B6 
Setiap Lanud kirim perwakilan RG:W1.B7-8 
Yang diterima tinggal sambil persiapan nunggu teman-
teman dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat 

RG:W1.B10-12 

Kumpul di AAU bareng-bareng naik bus ke Magelang RG:W1.B14-15 
Dibagi pleton, kompi, batalyonnya, dikasih koperlap. RG:W1.B15-16 
Sebelum Diksarit namanya Capratar, 3 bulan Diksarit 
jadi Pratar, naik Koptar 

RG:W1.B17-20 

1 tahun di Magelang baru pindah ke AAU RG:W1.B20 
Disambut senior Akmil pakai drumband, dibawa 
kelapangan, di bagi 

RG:W1.B24-25 

Kuliah di kelas tapi kebayakan latihan fisik RG:W1.B28-29 
Lari, latihan nembak, halang rintang, lintas medan, 
navigasi, long march 

RG:W1.B31-32 

Asupan gizi cukup untuk kegiatan sehari-hari  RG:W1.B37 
Snack untuk tambahan RG:W1.B38 
Latihan bertahap RG:W1.B38-39 
Pertama datang dibekali senjata sebagai “istri pertama” RG:W1.B39-40 
Diajarkan membawa senjata, ngerawat, bongkar, 
pasang, bersihin 

RG:W1.B48-49 

Belajar latihan nembak pertama kosongan gak pakai 
peluru namanya latihan kering 

RG:W1.B49-50 

Atur nafas, caranya ambil bidik dikasih tau RG:W1.B51-52 
Gugup, belum pernah ngerasain nembak beneran jadi 
bertanya-tanya 

RG:W1.B55-56 

Nembak kering dan nembak beneran berbeda RG:W1.B56-57 
Nembak kering gak ada hentakan, beneran ada RG:W1.B57-58 
Menyikapi dan membiasakan diri dengan suara peluru RG:W1.B59-60 
Satu hari khusus ke lapangan tembak di daerah 
Gembung untuk latihan nembak 

RG:W1.B61-62 

Latihan nembak 1 bulan sekali RG:W1.B62-63 
Halang rintang di Akmil RG:W1.B63 
Long march 20-30 Km RG:W1.B65 
Terbina fisiknya jadi jalan udah terbiasa  RG:W1.B66-67 
Dibekali minum udak gak papa RG:W1.B67 
Long march setelah 2 bulan pendidikan di Magelang RG:W1.B69 
1 tahun pendidikan 3-4 kali long march RG:W1.B69-70 
Pratar 20-25 Km, Koptar 30-35 Km RG:W1.B72-73 
Rangenya bertambah secara bertahap dan berlanjut. RG:W1.B73-74 
Setelah 3 bulan lebih enak RG:W1.B77 
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Pendidikan 3 bulan awal di Magelang paling berat RG:W1.B78 
Capek hampir dari pagi sampai malam RG:W1.B81 
Materi pelajaran dari pelatih, kehidupan Korp dari 
Taruna Akmil 

RG:W1.B83-84 

Banyak tradisi waktu kembali ke sini RG:W1.B87-88 
Tradisi pertama penghormatan di Tugu Sakti, di sambut 
senior dikasih drumnband, dikirab, orientasi, ijin masuk 
Handrawina (ruang makan) dikenalin tata caranya, 
masuk flat (asramanya) 

SS:W1.B89-93 

Setelah tradisi materikulasi, tes psikologi, akademik, 
dibagi jurusannya 

SS:W1.B94-96 

Pembagian jurusan diberi kesempatan memilih tapi 
tetap dites psikologi, akademik, dan materikulasi. 

RG:W1.B97-98 

Gak lulus tes harus terima RG:W1.B99 
Kuotanya ada SS:W1.B100 
Harus dibagi yang berkompeten SS:W1.B102 
Tingkat II Sersan Karbol (Serkar), paling junior banyak 
kegiatan 

SS:W1.B106-107 

Kegiatan tingkat II ada jungle and sea survival, terbang 
layang, terjun payung 

SS:W1.B107-108 

Membutuhkan fisik yang lebih bagus SS:W1.B109 
Paling capek RG:W1.B110 
Tingkat II pengenalan drumband, pengenalan 
kehidupan di resimen korp taruna (Wing Korps Karbol), 
pemberian doktrin tentang kematraan udara khususnya. 

SS:W1.B111-113 

Dari Candra fisiknya masih bagus-bagus RG:W1.B111-113 
Kegiatan mengambil brevet di tingkat II biar siap, 
masih bagus fisiknya. 

RG:W1.B115-116 

Penyematannya di AAU proses pelaksanaan bandara 
Adi Sucipto, para dasar di Bandung, survival di Waduk 
Sermo. 

RG:W1.B116-119 

Orientasi lagi, pengenalan medan, daerah pendaratan 
penerjunan, 

SS:W1.B122-123 

Ground training 3 minggu meliputi teknik melipat, 
teknik mendarat, teknik exit dari pintu pesawat, teknik 
melayang, teknik mengemudi perasutnya, 

SS:W1.B124-127 

1 minggu terakhir terjun 7 kali dalam 7 hari SS:W1.B127-128 
Terakhir upacara penyematan wing SS:W1.B129 
Khusus para dasar yang menyemati orang tua kalau gak 
pejabat AAU 

RG:W1.B131-132 

Faktor human error sama faktor pesawatnya usianya 
sudah tua 

SS:W1.B135-136 

Kegiatannya waktu masih kegiatan olahraga sore RG:W1.B140-141 
Sebelum terbang pengecekan awal pesawat dari ground 
cek kelengkapannya, safetynya 

SS:W1.B146-149 
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Hati-hati mengambil keputusan  SS:W1.B149-150 
Cepat mengambil tindakan SS:W1.B151 
Cek setiap fungsi tiap-tiap alat komponen, indikatornya, 
sayapnya, ada yang bolong atau rusak 

RG:W1.B154-156 

Fix, bagus, normal baru terbang RG:W1.B157 
Gak asal, ada sekolah pengenalan SS:W1.B158-159 
Ground school kuliah, ground training praktek SS:W1.B161-162 
Survival di air 1 hari, 3 hari di darat SS:W1.B164-165 
Jungle and sea datang naik bus dikasih pelampung, 
perahu karet KDR di angkat di bawa ke Laut, renang, 
dorong ke tengah, didayung, latihan balik kapal, naik 
lagi, buat naik nyelam dibawahnya 

RG:W1.B166-170 

Di hutannya pelajaran navigasi darat, peta kompas, 
GPS, sinyal elemen minta obat, minta food ke pesawat 
dari udara di droop 

SS:W1.B172-175 

Doktin senior rata-rata baik dan masuk akal SS:W1.B180-181 
Mempersiapkan segala sesuatu sebelum melaksanakan 
kegiatan 

SS:W1.B182-183 

Senior gak akan menjerumuskan RG:W1.B187 
Pertama “kok kayak gitu sih”, pas dirasain sendiri bener RG:W1.B191 
Senior salah dijadikan referensi kedepannya supaya 
lebih baik 

SS:W1.B193-194 

Tidak pas mengatakan senior salah, junior lebih banyak 
salah 

SS:W1.B195-196 

Social meeting bersosialisasi, berinteraksi dengan 
masyarakat 

RG:W1.B210-211 

Menampilkan Pensi SS:W1.B213 
Orang tau taruna bisanya cunma nembak, perang RG:W1.B215 
Tetap ada materi kesenian, drumband RG:W1.B221 
Keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri RG:W1.B226 
Kegiatannya 6 bulan sekali, SS:W1. B230-231 
Dilibatkan dalam pembelajaran mengorganisir kegiatan SS:W1.B234-235 
Karbol multi talent, belajar, perang, protkoler, kesenian, 
drumband bisa 

RG:W1.B236-238 

Awalnya dari Candra, transisi dari sipil ke militer RG:W1.B241-243 
Setelah pendidikan 1 tahun di sana udah kebiasan, ke 
sini tinggal penyesuaian 

RG:W1.B243-245 

Dipressure pelatih SS:W1.B246 
Diri sendiri berlatih membiasakan diri SS:W1.B247 
Gak ngelakuin terasa aneh RG:W1.B250-251 
faktor dari dalam atau dari luar SS:W1.B253 
Merubah mind set, pola pikir, pola sikap, pola tindak  SS:W1.B258-259 
Dari pelatih ada penekanan SS:W1.B260 
Dari senior dan teman ada dorongan motivasi SS:W1.B261-263 
Harus peduli sama temen, sama adek, sama senior SS:W1.B265 
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Belajar bareng-bareng  SS:W1.B271 
Timbul dari jiwa korsa, lama hidup bareng, sudak akrab 
kayak saudara, ikut merasakan 

SS:W1.B271-274 

Pesiar untuk hubungan interaksi dan curhat mengenai 
problem 

SS:W1.B280-282 

Mengalami penurunan masalah bidang akademis SS:W1.B283 
Telepon Orang tua, main PS, nonton, jalan-jalan, makan SS:W1.B284-286 
Meluapkan emosi karena di dalam stres SS:W1.B288 
Emosinya diluapkan dengan kegiatan yang positif RG:W1.B290 
Hobi nonton RG:W1.B292 
Maniak main PS, menang ada kebanggaan tersendiri SS:W1.B296-297 
Gak ada kegiatan check point, tidur, nelpon orang tua, 
bercanda dengan teman-teman satu check point 

SS:W1.B302-304 

Masalah gak harus dilupakan, harus dipecahkan SS:W1.B308 
Jangan menghindari masalah menyelesaikan masalah RG:W1.B309-310 
Tuntutan TA dan pressing dari senior SS:W1.B311-312 
Emosi, nendang bola keras-keras pakai PS, nonton 
teriak-teriak 

SS:W1.B314-315 

Menahan emosi keluarkan dengan kegiatan yang positif. SS:W1.B316-317 
Masalah dilupakan pasti berlanjut SS:W1.B317-318 
Di luar lebih enak, lebih santai, teman-teman banyak, 
bisa bantu 

RG:W1.B320-322 

Curhat sedikit mengurangi beban SS:W1.B326-328 
Semangat terus SS:W1.B333 
Gak sembarang orang bisa sekolah di sini, timbul 
motivasi 

SS:W1.B334 

Tidur disediakan, makan ada jamnya, ada yang nyaji SS:W1.B341-342 
Ada segi enaknya ada enggaknya SS:W1.B347 
Ke mana-mana harus lari, jalan kaki, SS:W1.B348-349 
Mensyukuri apa yang ada semuanya enak RG:W1.B355 
Berkunjung ke rumahnya abang SS:W1.B370 
Cerita ke orang sipil mereka gak tahu SS:W1.B371-372 
Nilai turun bisa di DO, bisa diturunkan tingkat SS:W1.B374 
Cerita ke abang sedikit membantu memberikan solusi SS:W1.B376&380 
Ada masalah tidak bisa memecahkan sendiri SS:W1.B381-382 
Deket dengan pengasuh. SS:W1.B383-384 
Komandan kayak Bapak bisa jadi kakak, jadi teman, 
jadi atasan 

SS:W1.B384-386 

Pesiar berkunjung ke rumah Komandan, sharing RG:W1.B388 
Ada kalanya butuh ada kalanya bisa menyelesaikan 
sendiri 

SS:W1.B394-395 

Selama bisa ngehandel sendiri, kita handel RG:W1.B400 
Teman sekamar, teman depan, samping, kamar, teman 
sekelas, teman check point sama-sama merasakan  

RG:W1.B403-405 

Awali setiap kegiatan dengan do’a, sholat 5 waktu. RG:W1.B411 
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Sholat dulu SS:W1.B414 
Memberikan kesempatan buat yang beribadah SS:W1.B419 
Lebih baik, rasa percaya diri ada, mental ada SS:W1.B421,423&426 
Persiapan, berdo’a, koordinasi yang baik SS:W1.B428-429 
Tambah fit, lebih teratur, fisik lebih terjaga SS:W1.B444-445 
Makan teratur, olahraga teratur, jadi jarang sakit RG:W1.B448 
Kecapekan banget baru drop. RG:W1.B449 
Drop gara makan elek-elekan, begadang kerjakan tugas, 
tidur buka baju masuk angin 

SS:W1.B451,453&454 

Panas tubuh bisa menetralkan SS:W1.B458 
Lari kemudian hujan malah seger, walaupun setelahnya 
meriang sedikit 

SS:W1.B459-460 

Segera mandi bersih pakai celana training, istirahat SS:W1.B460-461 
Inisiatif sendiri, temannya sakit otomatis nolongin SS:W1.B472-473 
Masuk sini udah di seleksi ketat SS:W1.B482 
Bermasalah dengan rumah SS:W1.B491 
Orangtua lagi problem dengan kakak  SS:W1.B491-492 
Psikisnya kena, langsung kepikiran SS:W1.B494-495 
Pacar direbut orang jadi dongkol SS:W1.B511-512 
Harus dewasa, ikhlaskan SS:W1.B513 
Diminimalkan bermasalah dengan orang luar. SS:W1.B515-516 
Pergi menghindar SS:W1.B517 
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PENGKODEAN INFORMAN SS WAWANCARA 2 (KODE : SS:W2) 
 

Frasa-frasa Bermakna Kode 
Bapak meninggal waktu SD tahun 97  SS:W2.B4-5 
Masih kecil & dekat sama Ibu jadi tidak terlalu terpuruk SS:W2.B7-8 
Lihat foto wisuda mbak gak ada Bapak jadi sedih  SS:W2.B9 
Sedih lihat teman seangkatan wisuda SS:W2.B14-15 
Teman jadi senior harus dihormati SS:W2.B15-16 
Dukungan keluarga, pacar, teman, senior memberikan motivasi  SS:W2.B19-20 
Udah tingkat III, harus diselesaikan SS:W2.B23-24 
Kalau keluar ya gak  SS:W2.B28 
Psikologisnya kena SS:W2.B30 
Pernah dipanggil konsul psikologi di Rumah Sakit  SS:W2.B30-31 
Diberi motivasi supaya lebih semangat mengikuti pendidikan  SS:W2.B31-32 
Orang nanam itu pasti menuai SS:W2.B36 
Belajar, belatih, berdoa. SS:W2.B38-39 
Berdoa itu pada posisi yang pertama. SS:W2.B39-40 
Usahanya tergantung di tangan SS:W2.B41 
Apapun hasilnya diterima, udah maksimal gak akan kecewa SS:W2.B42-43 
Beri yang terbaik SS:W2.B44 
Pasti percaya dengan adanya Tuhan. SS:W2.B47-48 
Ikut teman dulu gak pernah dapat IP di atas 3,3 SS:W2.B50-51 
Ikut adik-adik jadi semangat belajar SS:W2.B51-52 
Jadi berusaha yang berikan contoh SS:W2.B52 
Setelah turun tingkat, semester berikutnya IP langsung naik SS:W2.B52-53 
Lebih matang dalam belajar, bidang akademisnya SS:W2.B54-55 
Naik Tingkat IV, dapat Ati Tanggap Emas SS:W2.B58 
RG dapat 3,49 saya 3,7 sebelumnya dari 3,3 SS:W2.B58-59 
Trik-triknya harus ngajarin SS:W2.B62 
Dipanggilnya abang, abenk, jadi udah dituakan SS:W2.B62-63 
Belajar, memahaminya sendiri, trus ajarkan ke teman-teman  SS:W2.B64-65 
Dengan mengajarkan lebih paham SS:W2.B66 
Normatif, 3,2 atau 3,3 SS:W2.B68 
Harus bisa memberikan contoh buat adik-adik SS:W2.B71 
Dapatkan dari senior-senior SS:W2.B72 
Harus diberi semangat, di dukung SS:W2.B76-77 
Kalau udah di cambuk semakin semangat SS:W2.B77-78 
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PENGKODEAN INFORMAN SS WAWANCARA 3 (KODE : SS:W3) 
 

Frasa-frasa Bermakna Kode 
Lagi down, stres agak lebih jadi bisa curhat SS:W3.B3-4 
Lebih dekat dengan Rekanita, daripada orangtua, SS:W3.B4-5 
Gara-gara Rekanita, sama teman sendiri ada perselisihan SS:W3.B6 
Faktor kecemburuan dan keterbatasan sebagai taruna 
menyebabkan pertengkaran dalam hubungan 

SS:W3.B7-8 

Rekanita tidak mengerti, apa yang kita butuhkan saat itu SS:W3.B11-12 
Jarang telephone ataupun ketemu, menyebabkan rasa rekanita 
lebih baik nyari cowok lain 

SS:W3.B13-14 

Jadi lebih dongkol SS:W3.B14 
Saat butuh dia, dia ada SS:W3.B15 
Lebih dewasa sehingga mampu memberikan solusi SS:W3.B15-16 
Dari keluarga cuma nelfon SS:W3.B18 
Gak bisa cerita bebas SS:W3.B19 
Orang tua memiliki kesibukan dan permasalahan sendiri SS:W3.B20-21 
Dituntut mandiri menyelesaikan masalah, tidak tergantung 
dengan orangtua 

SS:W3.B21-22 

Orangtua jarang menceritakan masalah keluarga  SS:W3.B26 
Pengen sesuatu kebanyakan bisa dipenuhi keluarga  SS:W3.B27 
Keluarga kebanyakan mendukung SS:W3.B29 
Dekat dengan Ibu dan Bapak check point waktu pesiar SS:W3.B30-31 
Ada unek-unek di dalam SS:W3.B31-32 
pengen perhatian dari orang lain bisa di dapatkan dari Ibu 
maupun Bapak check point 

SS:W3.B32-33 

Keluarga ke3 SS:W3.B36 
Keluarga ke2 di asrama SS:W3.B36-37 
Teman-teman, komandan, pengasuh, lebih deket, setiap harinya 
pasti ketemu. 

SS:W3.B37-38 

Teman punya kesibukan sendiri SS:W3.B40 
Pengen main PS berdua sama temen, temen keluar SS:W3.B40-41 
Lagi ada masalah, teman juga lagi ada masalah, saling curhat-
curhatan, akhirnya gak jelas 

SS:W3.B42-44 

Kejenuhan, monoton, kegiatan belajar ya gitu-gitu aja, gak ada 
variasi 

SS:W3.B47-48 

Praktek keluar kota, buat agak sedikit fresh SS:W3.B49-50 
Selama perjalanan bisa bercanda SS:W3.B51 
Lebih cepat memahami pelajaran karena dapat contoh  SS:W3.B52-53 
Bisa mengetahui alatnya langsung kalau praktek  
Malas, nahan ngantuk, susah, bosan dengan pelajaran itu, jadi 
tidak tertarik, suasana kelas 

SS:W3.B56-57 

Yang lain tidur, pegen tidur, yang lainnya gak mood belajar, 
pengen cerita apa, ya cerita apa 

SS:W3.B60-61 

Pengen berbagi keluh kesah  SS:W3.B65&67 
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Bosan dengan main PS, demam hunting foto  SS:W3.B71-72 
Foto-foto biar ada kesibukan lebih, jadi tidak monoton SS:W3.B73 
Belajar ngedit foto, supaya ada mempunyai kesibukan untuk 
mengalihkan beberapa perhatian 

SS:W3.B74-75 

Biar gak bosan dan jenuh dengan kehidupan seperti ini. SS:W3.B75-76 
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PENGKODEAN INFORMAN RG WAWANCARA 2 (KODE : RG:W2) 
 

Frasa-frasa Bermakna Kode 
Dari 3,5 ke 3,49 RG:W2.B8 
Selisih perunggu perak gak jauh-jauh banget RG:W2.B9-10 
Dapat Tanggon Kosala waktu pendidikan Chandra 
penghargaan dari segi kepribadiannya 

RG:W2.B12-13 

Dibilang kecewa gak juga RG:W2.B16 
Gak pasang target muluk yang penting dapat segini udah RG:W2.B17-18 
Dongkol sedikit, gak sampai parah-parah banget RG:W2.B19-20 
Cuma kaget RG:W2.B23 
Menyadari kalau pejabat, mungkin sibuk RG:W2.B23-24 
Dari pelajaran jadi agak kurang  RG:W2.B24-25 
Konsen belajar, tiba-tiba dipanggil suruh ke sini RG:W2.B25-26 
Di tengah kesibukan kuliah dapat segini suatu achievement 
yang bagus banget 

RG:W2.B26-28 

Dukungan dari teman-teman gak terlalu, udah tau yang 
great atas orang-orangnya itu-itu aja 

RG:W2.B31-32 

Rangking 1 tiba-tiba jadi rangking 20 jarang terjadi RG:W2.B35-36 
Hal biasa, teman-teman maklum  RG:W2.B36-37 
Yang sakit, ketinggalan pelajaran, kegiatan di luar jadi 
belajarnya kurang 

RG:W2.B37-38 

Orangtua yang penting intinya tetap support RG:W2.B42-44 
Menyikapinya biasa aja RG:W2.B46-47 
Gak begitu ambil pusing RG:W2.B50-51 
Udah ikthiar dengan baik, belajar semampu saya RG:W2.B53 
Ada yang kurang nanya teman atau dosen  RG:W2.B53-54 
Ada kepuasan tersendiri RG:W2.B55 
Ditengah kesibukan udah sampai segini udah Alhamdulillah, 
bersyukur banget 

RG:W2.B56-57 

Lulus Chandra dari kopral mau ke sini dapat Tanggon RG:W2.B61-62 
Tingkat II naik ke tingkat III dapat Ati Tanggap Perak RG:W2.B62-63 
Tingkat III ke Tingkat IV dapat yang Perunggu RG:W2.B63-64 
Ngejarnya di Tanggap, karena gak terlalu bagus di jasmani  RG:W2.B67-68 
Bukannya kurang, di atas ada yang lebih bagus RG:W2.B68-69 
Penilaian Tanggon wewenang komandan RG:W2.B72 
Sikap keseharian, sering pelanggaran atau tidak, sikap 
dengan dosen, komandan, pernah trouble atau gak 

RG:W2.B73-75 

Masalah penurunan tergantung pribadi RG:W2.B78 
Ada tipikal yang dulu drop langsung stres. Ada yang 
nanggapinya biasa aja 

RG:W2.B78-79 

Gak begitu mikirin masalah dapat Tanggap, Tanggon RG:W2.B84 
Udah berusaha yang terbaik.  RG:W2.B85-86 
Apa yang bisa saya kerjakan sebaik-baiknya RG:W2.B85-86 
Punya target untuk nilai akademisnya harus tinggi RG:W2.B88-89 
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Punya keinginan sekali-kali pengen jadi No 1 RG:W2.B91-92 
Segala kegiatan di lapangan bisa mempengaruhi  RG:W2.B92-93 
Pengen belajar, tiba-tiba ada kegiatan, sibuk, gak sempet RG:W2.B93-94 
Kegiatan menyesuaikan RG:W2.B97-98 
Ada Upacara penyambutan, ground school diliburkan  RG:W2.B98-99 
Seharusnya ada pelajaran jam pelajarannya jadi berkurang, 
belajarnya juga berkurang. 

RG:W2.B100-101 

Bapak Ibuk angkatan, 2 bersaudara, saya anak No 1, Adik 
masih SMA 

RG:W2.B104-105 

Adik pengen jadi dokter, soalnya cewek RG:W2.B107 
Jarang curhat  RG:W2.B111 
Paling teman sekamar tapi gak begitu sering RG:W2.B113 
Bukan tipe orang yang ketika apa-apa langsung cerita RG:W2.B116-117 
Gak mau nyusahin orang RG:W2.B117 
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PENGKODEAN INFORMAN RG WAWANCARA 3 (KODE : RG:W3) 
 

Frasa-frasa Bermakna Kode 
Mengalihkan perhatian, cari kegiatan lain RG:W3.B4-5 
Biar gak suntuk, gak sumpek RG:W3.B5 
Maen game, nonton, jalan-jalan, cari makan, guyon sama 
teman-teman 

RG:W3.B6-7 

Kalau udah jenuh, jadi pusing RG:W3.B7-8 
Istirahat, masalah dipinggirkan, rileks dulu RG:W3.B8-9 
Jadi agak seger dikit RG:W3.B9 
Ngusilin junior biar tambah akrab RG:W3.B12-13 
Ada trouble apa, ya udah itu trouble saya RG:W3.B13-14 
Gak alihkan dan lampiaskan ke adik-adik RG:W3.B14-15 
Peringkat 1 di elektro, per jurusan RG:W3.B20 
Diliat 3 aspek Tanggap, Tanggon, Trengginas RG:W3.B20-21 
3 hal itu rata-ratanya paling baik RG:W3.B21-22 
Adi Makayasa yang terbaik satu angkatan semua RG:W3.B26 
Proses belajarnya sambil berjalan  RG:W3.B29 
Jangan campur adukkan antara pekerjaan dengan pelajaran RG:W3.B31 
Fokus, gak bisa disambi-sambi RG:W3.B33-34 
Kemarin dipaksain bisa RG:W3.B34-35 
Alangkah baiknya selesain satu-satu hingga tuntas RG:W3.B35-36 
Belajar disiplinnya harus lebih ditingkatkan lagi RG:W3.B41 
Gara-gara karena ada kegiatan RG:W3.B45 
Namanya tentara pasti banyak kegiatan RG:W3.B46-47 
Yang menghambat kegiatan protokoler, serah terima 
jabatan, event-event  

RG:W3.B47-48 

Males gara-gara capek, trus udah ngantuk RG:W3.B51 
Ada kerjaan belum selesai jadi belum bisa berhenti RG:W3.B52-53 
Gak bisa setengah-setengah RG:W3.B55-56 
Nonton gak ada duit, gak ada temen, masalah kendaraan RG:W3.B62-63 
Gak ada kegiatan lain saat pesiar RG:W3.B69 
Pesiar untuk sosialisasi dengan warga sekitar RG:W3.B73-74 
Akrab sama warga  RG:W3.B76 
Minta tolong gampang, tinggal bilang, udah dekat RG:W3.B77-78 
Anaknya tentara, senior saya RG:W3.B81 
5-6 tahunan RG:W3.B83 
Karbol doang, gak nyampur RG:W3.B84 
Pertama ke Jogja taunya di sini, gak pernah ke tempat lain RG:W3.B85-86 
Udah lulus baru cari tempat lain RG:W3.B86-87 
Nyari sendiri, tapi harus jelas ibu check pointnya RG:W3.B90 
Turunan perdaerah RG:W3.B91 
Gak ada teman yang diajak cerita sibuk semua, punya 
urusan sendiri-sendiri. 

RG:W3.B96-97 

Tipenya memang suka mendem RG:W3.B98 
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Tiap pesiar pasti telpon orang tua dulu RG:W3.B102 
Sebisa mungkin tetap bilang gak apa-apa RG:W3.B105 
Biar orangtua gak kepikiran, kasian RG:W3.B106 
Rekanita mendukung  RG:W3.B109 
Sama film itu udah gak penasaran lagi RG:W3.B112 
Bikin refresh, santai, rileks RG:W3.B113 
Nenangin pikirannya dengan hiburan, filmkan menghibur RG:W3.B115-116 
Jangan film yang mikir, yang seru, yang tegang sekalian  RG:W3.B116-117 
Udah fresh, ringan, agak tenang, baru mikir pelan-pelan RG:W3.B118-119 
Plong, bebannya berkurang, jadi dapat solusi. RG:W3.B122-123 

& 125 
Semakin paham dengan apa aja yang ada dalam elektro RG:W3.B127-128 
Ilmu bisa diterapin kalau udah kerja RG:W3.B129 
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PENGKODEAN SIGNIFICANT OTHER MT/TEMAN INFORMAN SS 

WAWANCARA 1 (KODE : MT:W1) 

Frasa-frasa Bermakna Kode 
Mulai kenal Tingkat II tahun 2010 TM:W1.B6 
Peduli sama teman, ada yang susah suka ngebantuin TM:W1.B9-10 
Berjiwa kepemimpinan, mengatur, dewasa pemikirannya TM:W1.B13-14 
Curhat masalah Rekanita TM:W1.B17 
Rekanitanya terlalu manja TM:W1.B19 
Akademisnya dia terbaik TM:W1.B21 
Masalah keluarga sedikit tertutup TM:W1.B22 
Menyikapi permasalahan dengan bergaul sama di bawahnya, TM:W1.B27-28 
Bisa menyesuaikan diri  TM:W1.B28 
Menganggapnya kayak satu leting sama juniornya TM:W1.B29-30 
Putus asa mungkin pernah TM:W1.B33 
Dalam kondisi down dia berusaha bangkit, lebih baik lagi 
dari yang kemarin. 

TM:W1.B33-34 

Bentuknya banyak merenung, melamun TM:W1.B35 
Kasih motivasi TM:W1.B38 
Pengalaman lebih banyak dibandingkan temannya sekarang TM:W1.B38-39 
Dapat mengajari temannya supaya lebih baik. TM:W1.B40 
Perubahan soal Rekanita TM:W1.B43 
Dia punya Rekanita baru sekitar 4-5 bulanan TM:W1.B50-51 
Lebih fokus sama Rekanitanya dibandingkan yang lain. TM:W1. B51-52
Belum tentu yang sudah lulus bisa jadi lebih baik TM:W1.B56-57 
Bisa jadi tundanya membuat dia lebih baik dari temannya 
atau bisa mengejar temannya yang dulu. 

TM:W1.B57-58 

Ngasih nasehat TM:W1.B61 
SS juga memiliki pemikiran yang sama TM:W1.B61-62 
Gak terlalu karena senior, pas seangkatan baru deket banget. TM:W1.B64 
Kira-kira 1 tahun setengah inilah. TM:W1.B65 
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KATEGORISASI HASIL WAWANCARA INFORMAN SS 

No. Kategorisasi Kode 
1. Latar Belakang Keluarga 
 • Bapak meninggal waktu SD 

• Masih kecil dekat Ibu 
SS:W2.B4-5 
SS:W2.B7-8 

2. Proses Pendidikan 
 a. Tingkat II 

• Tradisi dan orientasi 
• Materikulasi, tes psikologi & akademik, 

penjurusan 
• Pengenalan drumband & kehidupan 

Karbol 
• Terjun payung 
• Terbang layang 

 
• Jungle & sea survival 
• Pemberian doktrin 

b. Kegiatan tambahan  
• Social meeting 

 
SS:W1.B89-93 
SS:W1.B94-96/100/102 
 
SS:W1.B111-113 
 
SS:W1.B122-130 
SS:W1.B135-139/146-
153/158-162 
SS:W1.B164-165/172-176 
SS:W1.B180-186 
 
SS:W1.B204/213-
214/229-235 

3. Penyebab Stres 
 • Penurunan bidang akademis 

• Tuntutan TA dan pressing senior 
• Nilai turun bisa di DO atau turun tingkat 
• Permasalahan keluarga dan rekanita 

SS:W1.B282-283 
SS:W1.B310-311 
SS:W1.B374 
SS:W1.B490/511 

4. Reaksi Terhadap Stres 
 • Langsung kepikiran 

• Dongkol 
• Sedih 

SS:W1.B494-495 
SS:W1.B512 
SS:W2.B14-15 

5. Bentuk Coping  
 • Kehati-hatian mengambil keputusan & 

cepat mengambil tindakan 
• Mempersiapkan segala sesuatu 
• Kesalahan senior dijadikan referensi agar 

ke depannya lebih baik 
• Berlatih membiasakan diri agar terbiasa 
• Merubah mind set, pola pikir, pola sikap, 

pola tindak 
• Belajar bersama 
• Telepon orangtua 
• Main PS, nonton, jalan-jalan, makan, 

foto-foto 

SS:W1.B148-153 
 
SS:W1.B182-185 
SS:W1.B193-197 
 
SS:W1.B247-249 
SS:W1.B254-260 
 
SS:W1.B271 
SS:W1.B280-284 
SS:W1.B285&300 
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• Curhat dengan orang lain 
• Meluapkan emosi  
• Sholat 
• Persiapan, berdoa’a, koordinasi yang 

baik 
• Mengambil hikmah, dewasa, ikhlaskan 
• Meminimalisir bermasalah dengan orang 

lain & pergi menghindar 
• Berusaha maksimal, apapun hasilnya 

bisa diterima dan tidak kecewa 
• Percaya dengan adanya Tuhan 
• Belajar, memahami sendiri, mengajarkan 

ke teman-teman 

SS:W1.B287 
SS:W1.B288 
SS:W1.B412-414 
SS:W1.B428-429 
 
SS:W1.B512-514 
SS:W1.B193-197 
 
SS:W2.B41-43 
 
SS:W2.B45-48 
SS:W2.B62-66 

6. Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat Coping  
 a. Penghambat 

• Rekanita kurang pengertian 
• Tidak bisa cerita bebas dengan orangtua  
• Teman punya kesibukan sendiri 
• Suasana kelas monoton tak ada variasi 

b. Pendukung 
• Fisik yang bagus 
• Penekanan dari pelatih 
• Dorongan motivasi dari keluarga, pacar, 

senior dan teman 
• Semangat dan motivasi diri sendiri 
• Keinginan kebanyakan bisa dipenuhi 

orangtua 
• Praktek keluar kota 

 
SS:W3.B11-14 
SS:W3.B18-22 
SS:W3.B40-44 
SS:W3.B47-48/60-61 
 
SS:W1.B109 
SS:W1.B260 
SS:W1.B261-
263/W2.B19-20/W3.B15 
SS:W1.B333-334 
SS:W3.B25-27 
 
SS:W3.B50-53 

7. Dampak Coping  
 • Curhat mengurangi beban dan 

mendapatkan solusi 
• Dengan ibadah menjadi lebih baik, ada 

rasa percaya diri, dan mental ada 
• Tambah fit, lebih teratur, fisik lebih 

terjaga 
• Setelah turun tingkat IP langsung naik 
• Lebih matang dalam nilai akademis 
• Ada kesibukan lebih untuk mengalihkan 

beberapa perhatian jadi tidak jenuh 

SS:W1.B326-328/B376 
&380 
SS:W1B421,423 &426 
 
SS:W1.B444-445 
 
SS:W2.B52-55 
SS:W2.B66 
SS:W3.73-76 
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KATEGORISASI HASIL WAWANCARA INFORMAN RG 

No. Kategorisasi Kode 
1. Latar Belakang Keluarga
 • Bapak Ibu Angkatan 

• Anak no 1 dari 2 bersaudara 
• Adik masih SMA 
• Adik mau jadi dokter karena cewek 

RG:W2.B104 
RG:W2.B104-105 
RG:W2.B105 
RG:W2.B107 

2. Karakter Informan  
 • Tidak begitu ambil pusing 

• Bukan tipe orang yang suka curhat 
• Belum bisa berhenti ketika kerjaan belum 

selesai 
• Suka memendam 

RG:W2.B50-51 
RG:W2.B50-51 
RG:W2.B50-51 
 
RG:W2.B50-51 

3. Proses Pendidikan 
 a. Penyeleksian 

b. Tingkat I (Pendidikan Chandradimuka) 
• Pembagian pleton, kompi, batalyon, 

koperlap 
• Kegiatan fisik dan perkuliahan 
• Pembagian senjata & latihan menembak 

 
c. Tingkat II 

• Tradisi-tradisi 
• Pembagian jurusan 
• Terjun payung 
• Terbang layang 
• Jungle & sea survival 
• Pemberian doktrin 

d. Kegiatan tambahan  
• Social meeting 

RG:W1.B6-15 
 
RG:W1.B15-16 
 
RG:W1.B28-29/31-32 
RG:W1.B39-40/46-
52/60-63 
 
RG:W1.B87-88 
RG:W1.B97-99 
RG:W1.B131-132 
RG:W1.B154-157 
RG:W1.B166-171 
RG:W1.B187-192 
RG:W1.B215-
217/226/236-238 

4. Penyebab Stres 
 • Pendidikan 3 bulan awal di Magelang 

• Penurunan IP 
• Kesibukan sebagai akademika dan pejabat 

Wing Korps 

RG:W1.B78 
RG:W2.B8-10 
RG:W2.B23-25 

5. Reaksi Terhadap Stres
 • Gugup 

• Capek 
• Kecewa 
• Dongkol 
• Kaget 
• Pusing 

RG:W1.B55-56 
RG:W1.B78-81 
RG:W2.B16-17 
RG.W2.B18-20 
RG.W2.B22-23 
RG.W2.B7-8 
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6. Bentuk Coping 
 • Menyikapi dan membiasakan diri 

 
• Menyangkal dalam hati 
• Meluapkan emosi dengan kegiatan positif 
• Nonton, jalan-jalan, makan 
• Mensyukuri apa yang ada 
• Berkunjung ke rumah komandan untuk 

sharing 
• Curhat dengan teman-teman yang sama 

merasakan 
• Awali setiap kegiatan dengan doa dan sholat 

5 waktu 
• Makan dan olahraga teratur 
• Ikhtiar 
• Menanyakan kepada teman atau dosen 
• Mengerjakan sesuatu dengan sebaik-

baiknya 
• Mengalihkan perhatian pada kegiatan lain 
• Istirahat, meminggirkan masalah dan rileks 
• Fokus dan diselesaikan satu persatu 
• Meningkatkan kedisiplinan belajar 

RG:W1.B56-60/241-
245 
RG:W1.B187-192 
RG:W1.B289 
RG:W1.B297-299 
RG:W1.B353-355 
RG.W1.B386-387 
 
RG:W1.B402-404 
 
RG:W1.B411 
 
RG:W1.B448-449 
RG:W2.B52-53 
RG:W2.B53-55 
RG:W2.B85-86 
 
RG:W3.B4-7 
RG:W3.B8-9 
RG:W3.B31-36 
RG:W3.B41-42 

7. Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat Coping  
 a. Penghambat 

• Kegiatan yang padat 
 

• Malas 
• Keterbatasan dana dan kendaraan 
• Teman punya urusan sendiri-sendiri 

b. Pendukung 
• Asupan gizi cukup untuk kegiatan sehari-

hari 
• Ada rekan diluar bisa bantu 
• Orangtua dan rekanita tetap support 

 
RG:W2.B92-
94/W3.B45-48 
RG:W3.B51-52 
RG:W3.B62-66 
RG:W3.B96-98 
 
RG:W1.B37 
 
RG:W1.B318-321 
RG:W2.B42-
44/W3.B109 

8. Dampak Coping 
 • Di tengah kesibukan  bersyukur dengan 

achievement yang didapatkan 
• Mendapatkan penghargaan tiap tingkat 
• Hiburan membuat resfresh, santai, rileks 

dan menenangkan pikiran 
• Beban berkurang dan mendapatkan solusi 
• Semakin paham dengan ilmuyang 

RG:W2.B26-28/56-57 
 

RG:W2.B61-64/20-25 
RG:W3.B112-113/ 
115-119 
RG:W3.B122-125 
RG:W3.B127-130 
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didapatkan sehingga bisa diterapkan saat 
kerja 
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KATEGORISASI HASIL WAWANCARA SIGNIFICANT OTHER MT 

(TEMAN INFORMAN SS) 

No Kategorisasi Kode 
1. Awal perkenalan dengan informan  

 Mulai kenal Tingkat II tahun 2010 MT:W1.B6 
Gak terlalu karena senior, pas seangkatan baru deket 
banget.  

MT:W1.B64 

Kira-kira 1 tahun setengah inilah. MT:W1.B65 
2. Kepribadian informan 
 Peduli sama teman, ada yang susah suka ngebantuin MT:W1.B9-10 

Berjiwa kepemimpinan, mengatur, dewasa 
pemikirannya 

MT:W1.B13-14 

3. Permasalahan yang sering dicurhatkan informan 
 Curhat masalah Rekanita MT:W1.B17 

Rekanitanya terlalu manja MT:W1.B19 
Masalah keluarga sedikit tertutup MT:W1.B22 

4. Kondisi Informan 
 Akademisnya dia terbaik MT:W1.B21 

Putus asa mungkin pernah MT:W1.B33 
Bentuknya banyak merenung, melamun MT:W1.B35 
Perubahan soal Rekanita MT:W1.B43 
Dia punya Rekanita baru sekitar 4-5 bulanan MT:W1.B50-51 
Lebih fokus sama Rekanita dibandingkan yang lain MT:W1.B51-52 

5. Bentuk coping yang dilakukan informan 
 Menyikapi permasalahan dengan bergaul sama di 

bawahnya,  
MT:W1.B27-28 

Bisa menyesuaikan diri  MT:W1.B28 
Menganggapnya kayak satu leting sama juniornya MT:W1.B29-30 
Dalam kondisi down dia berusaha bangkit, lebih baik 
lagi dari yang kemarin. 

MT:W1.B33-34 

6. Dampak coping yang diperoleh informan 
 Pengalaman lebih banyak dibandingkan temannya 

sekarang 
MT:W1.B38-39 

Dapat mengajari temannya supaya lebih baik. MT:W1.B40 
Bisa jadi tundanya membuat dia lebih baik dari 
temannya atau bisa mengejar temannya yang dulu. 

MT:W1.B57-58 

7. Peran significant other terhadap permasalahan 
informan 

 Kasih motivasi MT:W1.B38 
Ngasih nasehat MT:W1.B61 
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Lampiran Catatan Observasi 
 

INFORMAN SS & RG , OBSERVASI 1 (KODE : SS/RG:OB1) 
 

Lokasi Observasi : Ruangan Wing Korps Karbol 
Jenis Observasi : Tidak terstruktur 
Hari/Tanggal  : Sabtu/05 Mei 2012 
Jam   : 09.30-10.55 Wib 
 
No Catatan Observasi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
 

Peneliti tiba di AAU jam 09.30 Wib, kemudian meminta ijin ke pos Provost 
dan langsung menuju gedung Handrawina. Sesampai di depan gedung 
Handrawina tampak para Karbol sedang mempersiapkan tenda dan 
panggung di halaman gedung Handrawina. Peneliti meminta ijin ke pos 
penjagaan di gedung Handrawina untuk memanggilkan kedua key informan. 
Sambil mununggu, peneliti ditemani oleh salah satu pelatih Karbol. 
Informan SS dan RG datang dengan mengenakan celana loreng hijau 
panjang dan kaos loreng hijau lengan pendek serta sepatu kets putih 
kemudian melapor kepada pelatih tersebut. Setelah bertemu, SS meminta 
ijin balik ke asrama dan peneliti terlebih dahulu memulai wawancara 
kepada informan RG di ruangan yang terletak di sebelah kanan dalam 
gedung Handrawina. Diruangan tersebut terdapat sebuah TV yang sedang 
menyala dan sofa serta mejanya. Didalam gedung cukup banyak orang yang 
berlalu lalang. Suara TV dan orang yang berlalu-lalang cukup 
membisingkan, sehingga akhirnya Kadis Ops Wingkar menyarankan untuk 
melanjutkan wawancara di Ruangan Wing Korps yang terletak di depan 
kanan gedung Handrawina. 
Ruangan Wing Korps memiliki 3 ruang kerja dan sebuah ruang tamu. 
Akhirnya wawancara-pun dilanjutkan di ruang tamu Wing Korps. Di ruang 
tamu terdapat sofa panjang serta sebuah lemari kaca kecil yang didalamnya 
tersusun rapi album-album kegiatan Karbol, dan di dindingnya terpampang 
susunan organisasi pejabat Wing Korps.  
Saat diwawancarai posisi badan RG agak condong ke depan ketika 
mendengarkan peneliti bertanya, dan posisi badannya kembali bersandar di 
kursi ketika RG mulai bercerita. Ketika berbicara mengenai proses 
pendidikan yang dijalani sebelumnya mata RG melihat ke kanan atas. RG 
menggelengkan kepalanya dan tersenyum untuk pernyataan yang kurang 
sesuai dengan keinginannya. RG menggunakan ritme yang cukup cepat saat 
berbicara. 
Setelah 15 menit melakukan wawancara dengan RG, SS pun datang dan 
memasuki ruangan. SS ikut mendengarkan ketika RG bercerita serta  
mengingatkan dan menambahkan ketika RG lupa. Ketika berbicara SS 
terkadang berhenti sejenak kemudian melanjutkan ceritanya. SS 
menggunakan intonasi yang baik ketika berbicara.  

 



165 
 

No. Aspek-Aspek Sumber 
1. Setting Wawancara 

 Ruangan sebelah kanan dalam gedung Handrawina: 
terdapat sebuah TV, sofa dan meja 

SS/RG:OB1.B11-13 

Ruangan Wing Korps terletak di depan kanan 
gedung Handrawina. Memiliki 3 ruang kerja dan 
sebuah ruang tamu 

SS/RG:OB1.B16-18 

Ruang tamu Wing Korp : terdapat sofa panjang, 
sebuah lemari kaca kecil, didalamnya tersusun rapi 
album-album kegiatan Karbol, dan di dindingnya 
terpampang susunan organisasi pejabat Wing Korps.  

SS/RG:OB1.B19-22 

2. Penampilan Fisik Informan
 Menggenakan celana loreng hijau panjang, kaos 

loreng hijau lengan pendek dan sepatu kets 
SS/RG:OB1.B7-8 

3. Sikap dan Kondisi Informan Selama Wawancara
 Posisi badan agak condong ke depan ketika 

mendengarkan peneliti bertanya 
RG:OB1.B23-24 

 Posisi badan bersandar di kursi ketika mulai 
bercerita. 

RG:OB1.B24-25 

 Ketika berbicara mengenai proses pendidikan yang 
dijalani sebelumnya mata melihat ke kanan atas 

RG:OB1.B25-26 

 Menggelengkan kepala dan tersenyum untuk 
pernyataan yang kurang sesuai dengan keinginannya.

RG:OB1.B26-28 

 Menggunakan ritme yang cukup cepat saat berbicara. RG:OB1.B28-29 
 Ikut mendengarkan ketika RG bercerita serta  

mengingatkan dan menambahkan ketika RG lupa 
SS:OB1.B31-32 

 Ketika berbicara terkadang berhenti sejenak 
kemudian melanjutkan ceritanya 

SS:OB1.B32-33 

 Menggunakan intonasi yang baik ketika berbicara. SS:OB1.B33-34 
4. Kegiatan-kegiatan yang di lakukan informan
 Melapor ke pelatih SS/RG:OB1.B9 

Meminta ijin balik ke asrama SS:OB1.B9-10 
5. Hal-hal yang Mengganggu Selama Wawancara
 Suara TV dan orang yang berlalu-lalang cukup 

membisingkan, 
RG:OB1.B14-14 
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Lampiran Catatan Observasi 
 

INFORMAN SS & RG , OBSERVASI 2 (KODE : SS/RG:OB2) 
 

Lokasi Observasi : Ruangan Wing Korps Karbol 
Jenis Observasi : Tidak terstruktur 
Hari/Tanggal  : Senin/04 Juni 2012 
Jam   : 15.40-18.00 Wib 
 
No Catatan Observasi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

Peneliti berangkat ke AAU jam 15.40. Sesampai di AAU, peneliti meminta 
izin ke pos Provost untuk berkunjung ke Wingkar. Di Wingkar peneliti 
menghadap Kadis Ops untuk di ijinkan bertemu dengan informan. Setelah 
di ijinkan, peneliti menuju ke gedung Handrawina dan meminta ijin untuk 
memanggilkan RG ke pos piket. Pada jam 16.00 ternyata bertepatan dengan 
waktu olahraga sore karbol, dan penelitipun disarankan untuk menunggu di 
ruang Wing Korps. Jam 16.30 olahragapun selesai dan RG pun datang 
menemui peneliti ke ruang Wing Korps dengan mengenakan kaos hijau 
loreng lengan pendek dan celana pendek berwarna biru serta sepatu kets 
putih. Saat diwawancara RG bersandar ke kursi dan menatap peneliti ketika 
diberikan pertanyan. RG tertawa saat membahas film The Avenger yang 
telah ditontonnya saat weekend yang lalu. 
Pada jam 16.55, wawancara dengan RG pun selesai, dan RG pergi 
memanggil SS. SS datang dengan berjalan tegap menuju ruangan, dan juga 
mengenakan kaos hijau loreng lengan pendek dan celana pendek berwarna 
biru serta sepatu kets putih.  Wawancara dengan SS di mulai pada jam 
17.00. Saat diwawancara posisi duduk SS condong ke depan dengan tangan 
bertumpu ke lututnya, sambil memainkan tangannya. Saat bercerita 
pandangan SS menatap ke bawah. Intonasi suara SS melambat dan sedikit 
terbata ketika ditanya mengenai masalah penurunan tingkatnya.  
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No. Aspek-Aspek Sumber 
1. Setting Wawancara 

 -  
2. Penampilan Fisik Informan

 Mengenakan kaos hijau loreng lengan pendek, 
celana pendek berwarna biru dan sepatu kets putih. 

SS/RG:OB2.B8-10 

3. Sikap dan Kondisi Informan Selama Wawancara
 Bersandar ke kursi dan menatap peneliti ketika 

diberikan pertanyan. 
RG:OB2.B10-11 

 Tertawa saat membahas film The Avenger yang 
telah ditontonnya saat weekend 

RG:OB2.B11-12 

 Datang dengan berjalan tegap menuju ruangan SS:OB2.B14 
 Posisi duduk condong ke depan dengan tangan 

bertumpu ke lutut, sambil memainkan tangan 
SS:OB2.B17-18 

 Saat bercerita pandangan menatap ke bawah SS:OB2.B18-19 
 Intonasi suara melambat dan sedikit terbata ketika 

ditanya mengenai masalah penurunan tingkatnya. 
SS:OB2.B19-20 

4. Kegiatan-kegiatan yang di lakukan informan
 Jam 16.00 waktu olahraga sore karbol, SS/RG:OB2.B5-6 

Jam 16.30 olahraga selesai SS/RG:OB2.B7 
 Pergi memanggil SS RG:OB2.B13-14 
5. Hal-hal yang Mengganggu Selama Wawancara
 -  
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Lampiran Catatan Observasi 
 

INFORMAN SS, OBSERVASI 3 (KODE : SS:OB3) 
 

Lokasi Observasi : Rumah Check Point (Ring Road Utara, Yogyakarta) 
Jenis Observasi : Tidak terstruktur 
Hari/Tanggal  : Sabtu/24 Juni 2012 
Jam   : 15.30-17.30 Wib 
 
No Catatan Observasi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 

Observasi yang peneliti laksanakan bersamaan dengan proses wawancara 
di rumah check point SS. Peneliti sampai dilokasi pada jam 15.30. Rumah 
check point yang memiliki pagar dan cat dinding berwarna biru ini berada 
di pinggir jalan Ringroad utara. Setelah bertemu SS, peneliti bersalaman 
dan saat itu SS mengenakan celana coklat panjang dan kaos putih 
berlengan pendek. SS mempersilahkan peneliti untuk duduk di teras rumah 
yang memiliki 2 kursi bambu serta meja yang dialasi oleh taplak. Di depan 
teras terdapat pohon mangga yang besar, dan banyak tanaman yang berada 
di dalam pot. Suara mobil yang berlalu-lalang di tengah jalan terdengan 
membisingkan. SS-pun meminta ijin kepada bapak check point agar 
mengijinkan peneliti untuk masuk dan melakukan wawancara di dalam 
rumah. Antara rumah utama dan kamar check point berada terpisah. 
Kamar check point terdiri dari 10 kamar dan 5 kamar digunakan oleh 11 
karbol untuk beristirahat ketika pesiar. 
Ketika berbicara SS menunduk memegang Handphonenya, dan beberapa 
kali melihat HP dan memperlihatkan foto-foto kegiatannya selama di 
AAU kepada peneliti. SS berbicara dengan intonasi yang baik dan 
menatap peneliti ketika peneliti bertanya. 10 menit wawancara berjalan 
teman check point SS datang dan ikut duduk bergabung bersama. SS 
bersenda gurau dengan temannya. Kemudian 15 menit kemudian 
significant other SS yang bernama MT datang. SS meminjam laptop MT 
untuk melihat foto-fotonya yang tersimpan dilaptop MT. SS menaruh 
laptop di atas meja dan MT ikut bergabung kemudian duduk di sebelah 
kiri SS. SS memperlihatkan kepada peneliti beberapa fotonya yang ada di 
Laptop dan tertawa bersama MT ketika melihat beberapa foto. Pada jam 
16.49 SS mengajak MT bermain game bola di Laptop. Saat bermain, SS 
terus menatap layar laptop sambil berbicara dengan peneliti dan beberapa 
kali melihat Hpnya. Setelah kalah 1-0 dalam pertandingannya, SS-pun 
mengakhiri permainannya. Jam 17.10 SS meminta ijin untuk 
melaksanakan sholat Ashar di dalam kamarnya. Setelah sholat jam 17.21 
SS memanaskan motornya yang berwarna merah di garasi rumah. Jam 
17.30 SS menelfon Rekanitanya di dalam kamar. Saat adzhan maghrib 
berkumandan, SS pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Maghrib 
kemudian dilanjutkan mendengar ceramah di Masjid hingga waktu sholat 
Isya datang. 
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No. Aspek-Aspek Sumber 
1. Setting Wawancara 

 Rumah check point memiliki pagar dan cat dinding 
berwarna biru, berada di pinggir jalan Ringroad utara. 

SS:OB3.B2-4 

 Di teras rumah terdapat 2 kursi bambu serta meja yang 
dialasi taplak. Di depan teras terdapat pohon mangga 
yang besar, dan banyak tanaman yang berada di dalam 
pot. 

SS:OB3.B6-9 

 Rumah utama dan kamar check point terpisah. Kamar 
check point terdiri dari 10 kamar dan 5 kamar digunakan 
oleh 11 karbol untuk beristirahat ketika pesiar. 

SS:OB3.B12-14 

2. Penampilan Fisik Informan
 Mengenakan celana coklat panjang dan kaos putih 

berlengan pendek 
SS:OB3.B5-6 

3. Sikap dan Kondisi Informan Selama Wawancara
 Ketika berbicara menunduk memegang Handphone, dan 

beberapa kali melihat HP dan memperlihatkan foto-foto 
kegiatannya selama di AAU kepada peneliti. 

SS:OB3.B15-17 

 Berbicara dengan intonasi yang baik dan menatap 
peneliti ketika peneliti bertanya. 

SS:OB3.B17-18 

4. Kegiatan-kegiatan yang di lakukan informan
 Bersenda gurau dengan temannya SS:OB3.B20 

Meminjam laptop MT untuk melihat foto-fotonya yang 
tersimpan dilaptop MT dan menaruh laptop di atas meja 

SS:OB3.B21-23 

Memperlihatkan kepada peneliti beberapa fotonya yang 
ada di Laptop dan tertawa bersama MT ketika melihat 
beberapa foto 

SS:OB3.B24-25 

Jam 16.49 mengajak MT bermain game bola di Laptop. SS:OB3.B25-26 
Saat bermain, terus menatap layar laptop sambil 
berbicara dengan peneliti dan beberapa kali melihat 
Hpnya 

SS:OB3.B26-28 

Jam 17.10 meminta ijin untuk melaksanakan sholat 
Ashar di dalam kamar 

SS:OB3.B29-30 

 Setelah sholat jam 17.21 SS memanaskan motornya 
yang berwarna merah di garasi rumah 

SS:OB3.B30-31 

 Jam 17.30 menelfon Rekanitanya di dalam kamar SS:OB3.B31-32 
 Pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Maghrib 

kemudian dilanjutkan mendengar ceramah di Masjid 
hingga waktu sholat Isya datang 

SS:OB3.B33-35 

5. Hal-hal yang Mengganggu Selama Wawancara
 Suara mobil yang berlalu-lalang di tengah jalan 

terdengar membisingkan 
SS:OB3.B9-10 
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Lampiran Catatan Observasi 
 

INFORMAN RG, OBSERVASI 3 (KODE : RG:OB3) 
 

Lokasi Observasi : Rumah Check Point (Lempuyangan, Yogyakarta) 
Jenis Observasi : Tidak terstruktur 
Hari/Tanggal  : Minggu/24 Juni 2012 
Jam   : 13.30-15.00 Wib 
 
No Catatan Observasi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Observasi ketiga peneliti lakukan bersamaan dengan pengambilan data 
wawancara ketika di rumah check point informan RG. Rumah check point 
RG terletak di selatan stasiun lempuyangan. Untuk menuju rumah check 
point RG, penelitipun memarkirkan motor di ujung gang karena terdapat 
papan larangan mengendarai motor, dan penelitipun berjalan kaki 
memasuki gang yang memiliki lebar kira-kira 2 meter. Saat peneliti 
berjalan di gang menuju rumah check point RG, tampak RG sedang duduk 
dikursi bambu panjang bersama seorang bapak di depan warung sekitar 
rumahnya. Setelah bertemu dan bersalaman, RG menanyakan kepada 
peneliti ingin berbicara di dalam rumah atau di depan warung saja, dan 
RG-pun juga berkata bahwa di rumah terlalu ramai. Akhirnya peneliti pun 
memilih untuk wawancara di depan warung saja. Peneliti dan RG duduk di 
kursi bambu panjang yang terletak di depan warung. Di samping kursi 
terdapat meja, dan di dinding belakangnya terdapat kalender serta jam. 
Saat itu RG mengenakan celana coklat panjang dengan kaos coklat lengan 
pendek dan sendal jepit. Saat wawancara, RG menatap mata peneliti ketika 
berbicara. Bertepatan saat itu melintas pesawat Hercules yang membuat 
sedikit kebisingan. RG berhenti bercerita dan menatap pesawat tersebut 
kemudian melanjutkan ceritanya. RG meminta ijin ke rumah untuk 
mengambil Laptop. Kurang dari 10 menit kemudian RG datang membawa 
Laptop di tangan dan tas Laptop berwarna hitam yang terselempang di 
punggungnya. RG memperlihatkan foto-foto kegiatannya selama 
menjalani pendidikan di Laptop. RG kembali masuk ke rumah untuk 
menaruh Laptop dan mengganti pakaiannya dengan seragam PDHnya. 
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No. Aspek-Aspek Sumber 
1. Setting Wawancara 

 Rumah check point RG terletak di selatan stasiun 
Lempuyangan, memasuki gang yang memiliki lebar 
kira-kira 2 meter dan terdapat papan larangan 
mengendarai motor 

RG:OB3.B2-3&6 

Depan warung terdapat kursi bambu panjang, di 
samping kursi terdapat meja, dan di dinding 
belakangnya terdapat kalender serta jam 

RG:OB3.B13-14 

2. Penampilan Fisik Informan
 Mengenakan celana coklat panjang dengan kaos 

coklat lengan pendek dan sendal jepit 
RG:OB3.B15-16 

 Mengganti pakaiannya dengan seragam PDHnya. RG:OB3.B24 
3. Sikap dan Kondisi Informan Selama Wawancara
 Menatap mata peneliti ketika berbicara. RG:OB3.B16-17 

Berhenti bercerita dan menatap pesawat Hercules 
yang melintas, kemudian melanjutkan ceritanya 

RG:OB3.B18-19 

4. Kegiatan-kegiatan yang di lakukan informan
 Duduk dikursi bambu panjang bersama seorang 

bapak di depan warung sekitar rumahnya.  
RG:OB3.B7-9 

Meminta ijin ke rumah untuk mengambil Laptop RG:OB3.B19-20 
10 menit kemudian datang membawa Laptop di 
tangan dan tas Laptop berwarna hitam yang 
terselempang di punggungnya. 

RG:OB3.B20-22 

Memperlihatkan foto-foto kegiatannya selama 
menjalani pendidikan di Laptop. 

RG:OB3.B22-23 

Kembali masuk ke rumah untuk menaruh Laptop 
dan mengganti pakaian dengan seragam PDHnya. 

RG:OB3.B23-24 

5. Hal-hal yang Mengganggu Selama Wawancara
 Melintas pesawat Hercules yang membuat sedikit 

kebisingan 
RG:OB3.B17-18 
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Gambar 1. Informan SS Saat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Jungle And Sea 

Survival 

 

 

Gambar 2. Informan SS Saat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Terbang Layang 
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Gambar 3. Informan SS Bermain Play Station Bersama Significant Other SS Saat 

Pesiar di Rumah Check Point 

 

Gambar 4. Informan SS Saat Wisuda Praspa (Prasetya Perwira) di Akmil 

Magelang 
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Gambar 5. Informan RG Saat Belajar Mengaplikasikan Ilmunya di Dalam Kamar 

Asrama (Flat 

Gambar 6. Informan SS Bersama Teman-temannya di Jurusan Elektro Saat 

Kegiatan Kuliah 
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Gambar 7. Informan SS Saat Proses Pelaksanaan Tradisi Mandi Suci di 

Lapangan AAU 

 

Gambar 8. Informan RG Mendapatkan Penghargaan Ati Tanggap Emas Saat 

Upacara Tutup Pendidikan (Tupdik) 
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