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Lampiran A  

Lembaran Informed consent 
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Surat Keterangan Pengambilan Data 
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Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Pengambilan Data 
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Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi 
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Lampiran B 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas 

1. Siapa nama anda? 

2. Dimana tempat/tanggal lahir? 

3. Apa agama anda? 

4. Apa suku anda? 

5. Dimana alamat rumah anda? 

6. Anda anak keberapa? 

7. Apa hoby anda? 

8. Ceritakan tentang studi anda? 

9. Pendidikan informal apa apa yang pernah anda ikuti ? 

 

B. Pekerjaan sebagai perias jenazah 

10. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai perias jenazah? 

11. Sejak kapan anda bekerja sebagai perias jenazah? 

12. Bisa anda ceritakan awal mula menjadi perias jenazah? 

13. Apa yang anda rasakan ketika memilih profesi sebagai perias jenazah? 

14. Apakah sebelumnya pernah membayangkan memjadi perias jenazah? 

15. Apa yang mendasari hingga memutuskan menjadi perias jenazah? 

16. Bagaimana gambaran menjadi perias jenazah menurut anda? 

17. Apakah anda sudah memikirkan konsekuensi menjadi perias jenazah? 
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18. Apakah anda memahami seberapa penting pekerjaan yang saat ini anda 

kerjakan? 

19. Apakah keluarga mendukung profesi anda sebagai perias jenazah? 

20. Siapa anggota keluarga yang paling mendukung anda bekerja sebagai 

perias jenazah? 

21. Bagaimana sikap mereka terhadap profesi anda? 

22. Apakah anda mendapat label tertentu dengan profesi anda ? 

23. Bagaimana pengalaman pertama menjadi perias jenazah? 

24. Apakah perasaan yang muncul ketika memilih profesi sebgai perias 

jenazah? 

25. Apa motivasi anda menjadi perias jenazah? 

26. Apa yang menjadi tujuan anda menjadi perias jenazah? 

27. Apa yang mendorong anda menjadi perias jenazah? 

28. Apakah anda bangga menjadi perias jenazah? 

29. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan khusus menjadi perias 

jenazah? 

30. Kebutuhan apa yang paling penting bagi anda? 

31. Apakah kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan profesi sebagai 

perias jenazah? 

32. Adakah ritual khusus yang dilakukan sebelum merias jenazah? 

33. Apakah prosedur sebelum merias jenazah? 

34. Apa prosedur periasan jenazah? 

35. Apakah alat-alat yang anda butuhkan saat merias jenazah? 
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36. Anda menggunakan merk kosmetik apa saat merias jenazah? 

37. Apa kebiasaan yang muncul setelah bekerja sebagai perias jenazah? 

38. Apakah anda pernah kehilangan konsentrasi sebelum merias jenazah? 

39. Apakah anda mendapat hambatan saat merias jenazah? 

40. Usaha apa yang anda lakukan untuk mengatasi hambatan dalam merias 

jenazah?  

41. Bisa anda ceritakan hambatan yang anda alami? 

42. Apa beban terbesar yang anda rasakan sebagai perias jenazah? 

43. Apa hal yang anda takuti saat merias jenazah? 

44. Beban emosi apa yang anda rasakan saat merias jenazah? 

45. Apa hal yang dilakukan untuk mengatasinya? 

46. Apakah anda pernah mengkonsumsi minuman beralkohol? 

47. Peristiwa apa yang paling tidak menyenangkan saat merias jenazah? 

48. Bisa diceritakan apa yang terjadi saat itu? 

49. Pernahkan anda merasa kesulitan dalam merias jenazah? 

50. Kesulitan seperti apa? 

51. Pernahkan anda merasa gagal dalam merias jenazah? 

52. Apa yang anda rasakan waktu itu? 

53. Apa yang anda lakukan bila tidak merias jenazah? 

54. Menurut anda bagaimana kepuasan keluarga jenazah yang anda arias? 

55. Apakah ada permintaan khusus dari keluarga yang and arias? 

56. Pernahkan anda melakukan kesalahan dalam merias jenazah? 

57. Bisa diceritkan? 
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58. Apakah keluarga jenazah pernah komplain dengan jenazah yang anda 

rias ? 

59. Bisa anda ceritakan? 

60. Apakah profesi sebagai perias jenazah mempengaruhi kondisi fisik 

anda? 

61. Apakah anda pernah terserang penyakit karena merias jenazah? 

62. Adakah pelayanan khusus selain merias jenazah? 

63. Pelayanan seperti apa? 

64. Sejak pakan pelayanan merias jenazah ditempat ini? 

65. Setau anda berapa berapa orang yang berprofesi sebagai perias 

jenazah? 

66. Dimana saja menemukan yang seprofesi dengan anda? 

67. Apakah anda pernah terbayang wajah jenazah yang anda rias? 

68. Pernahkan anda menemukan hal yang tidak lazim saat merias jenazah? 

69. Bisa diceritakan? 

70. Setelah anda selesai merias apa yang anda lakukan? 

71. Menurut anda perlukah jenazah itu dirias? 

72. Coba ceritakan kondisi jenazah yang paling buruk yang and arias? 

73. Pengalaman yang paling berkesan saat merias jenazah? 

74. Apakah tempat anda bekerja memberikan penghargaan bila hasil kerja 

anda memuaskan? 

75. Apakah anda pernah mendapat bantuan dari pemerintah sesuai profesi 

anda saat ini? 
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76. Apakah anda mendapat bayaran lebih saat merias? 

77. Apakah anda tidak ada pekerjaan sampingan? 

78. Apakah anda pernah menolak merias jenazah? 

79. Apa alasannya ? 

 

C. Calling Orientation  

80. Bagaimana anda memilih bisa memilih profesi sebagai perias jenazah? 

81. Bagaimana perasaan anda ketika anda mengambil profesi sebagai 

perias jenazah? 

82. pencapaian yang bagaimana yang anda harapkan? 

83. Apakah anda pernah terbayang bekerja sebagai perias jenazah? 

84. Apa yang anda rasakan setelah merias jenazah? 

85. apakah anda merasakan duka seperti yang kelurga jenazah rasakan? 

86. Ketika ada pekerjaan dengan gaji yang besar apakah anda 

menerimanya? 

87. Siapa yang paling berjasa dalam menjalankan profesi ini? 

88. Ketika ada jenazah yang ingin dirias saat jam istirahat apakah anda 

bersedia? 

89. Apakah anda menikmati pekerjaan yang anda miliki? 

90. Sebagai perias jenazah apakah itu membutuhkan bakat? 

91. Bagaimana perasaan anda dengan pujian yang diberikan oleh orang 

lain terhadap profesi yang anda miliki? 

92. Kapan anda ingin berhenti menjadi perias jenazah? 
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93. Selain merias jenazah dengan baik apa yang harus dilakukan  sebagai 

perias jenazah? 

94. Adakah perbedaan merias jenazah yang anda kenal atau tidak? 

 

Ciri-ciri Calling Orientation 

a. Kecerdasan spiritual 

95. Bagaimana anda meyakini kebesaran tuhan? 

96. Bagaimana anda memandang agama anda? 

97. Apakah anda berdoa sebelum bekerja? 

 

b. Passion for people 

98. Apa yang anda lakukan apabila anda dipanggil merias jenazah 

sementara ada urusan pribadi yang lebih penting? 

99. Bagaimana menurut anda lingkungan kerja disini ? 

100. Bagaimana kepuasan anda terhadap bayaran yang diterima sebagai 

perias jenazah? 

 

c. Unstoppable 

101. Apa yang mendasari sehingga anda merasa pekerjaan ini menarik 

 untuk dikerjakan? 

102. Jika anda tidak dibayar setelah merias jenazah bagaimana 

 pandangan anda tentang hal itu? 
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d. Integritas 

103. Menurut anda bagaimana riasan yang anda buat ? 

104. Bagaimana prinsip-prinsip pandangan hidup anda dengan 

 pekerjaan yang sedang anda lakukan? 

105. Apakah ada perubahan riasan selama bekerja sebagai perias 

 jenazah? 

106. Mengapa ? 

107. Dapatkah anda ceritakan perubahan apa saja yang pernah terjadi 

 dalam merias? 

 

e. Disiplin 

108. Bagaimana tahap-tahap menjalin kerja sama menjadi perias disini? 

109. Bagaimana pendapat anda apabila pemilik jenazah meminta untuk 

 dirias sesuai keinginan? 

110. Bagaimana anda mengurus alat riasan? 

111. Apakah anda datang langsung ketempat jenazah atau meminta 

 jenazah datang ketempat anda? 

112. Jika meninggalnya tengah malam apakah anda bersedian untuk 

 merias? 
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f. Professional 

113. Bagaimana cara anda merias jenazah dalam kondisi yang tidak 

 sempurna? 

114. Apakah waktu yang diberikan cukup untuk menyelesaikan tugas-

 tugas dalam merias jenazah? 

115. Apakah pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik 

 dan tepat waktu? 

 

g. Bersemangat 

116. Bagaimana motivasi anda dalam menjalani pekerjaan ini? 

117. Seberapa semangat anda mengerjakannya? 

118. Apakah anda kesulitan dalam mengerjakan apa yang anda 

 lakukan? 

119. Apakah anda merasa senang saat melakukan pekerjaan sebagai 

 perias jenazah? 

 

h. Menikmati hidup 

120. Apa kegiatan yang anda lakukan disela-sela waktu yang anda 

 miliki ? 

121. Kemana anda menghabiskan waktu diluar jam kerja? 

122. Bersama siapa anda menghabiskan waktu diluar jam kerja? 

123. Pernahkan pekerjaan yang anda lakukan membuat anda kurang 

 dalam menikmati hidup ini? 
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124. Bagaimana anda memandang terhadap diri anda dan orang lain 

 terhadap pekerjaan ini? 

 

 

i. Melayani 

125. Bagaimana perasaan anda jika sewaktu-waktu, anda tidak 

 mendapat imbalan apakah  anda bersedia? 

126. Apakah anda bersedia merias diluar kota? 

127. Apakah anda bersedia merias jenazah dimalam hari? 

 

Dimensi Calling Orientation   

a. Trance Guiding Force 

128. Bagaimana perasaan anda saat merias jenazah dalam kondisi yang 

 tidak sempurna? 

129. Apakah anda berdoa sebelum merias jenazah? 

130. Apakah anda mendoakan jenazah yang and arias? 

131. Hal apa yang membuat anda memilih pekerjaan ini? 

 

b. Person-Environment-Fit 

132. Apakah pekerjaan sekarang sudah sesuai dengan minat dan bakat  

 anda? 

133. Pernahkan anda menginginkan pekerjaan lain? 
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134. Apakah anda pernah belajar dalam melakukan riasan dengan orang 

 lain? 

135. Menurut anda bagaimana kemampuan merias anda? 

136. Menurut anda apa saja keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi 

 perias jenazah? 

137. Apakah tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan keahlian 

 yang anda miliki? 

 

c. Sense amd Meaning-Value Driven Behavior 

138. Bagaimana cara anda merahasiakan keberadaan jenazah? 

139. Apakah anda tawar-menawar masalah merias jenazah? 

140. Bagaimana cara anda mengatasi jika ada jenazah yang anda rias 

 yang bayarannya tidak sesuai bayaran anda? 

 

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Calling Orientation 

a. Pengaruh  teologis atau keimanan 

141. Seberapa yakin anda dengan kekuatan tuhan dalam pekerjaan ini? 

142. Sejauh mana anda dapat memandang manusia dari sisi ketuhanan? 

 

b. Kondisi keluarga atau relasi dalam keluarga 

143. Seberapa besar dukungan keluarga anda? 

144. Pentingkah dukungan keluarga bagi anda? 
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145. Adakah keluarga yang menolak profesi anda sebagai perias 

 jenazah? 

146. Selain keluarga adakah orang lain yang mendukung profesi anda? 

147. Kalau ada, siapa ? 

 

c. Kondisi lingkungan 

148. Apakah anda bekerja karena desakan ekonomi? 

149. Apakah berprofesi sebagai perias jenazah karena dilingkungan 

 tidak ada yang berprofesi sebagai perias jenazah? 

150. Apakah lingkungan tempat tinggal anda memerlukan perias 

 jenazah dalam peristiwa kematian? 

151. Apakah anda tinggal dibudaya dan tradisi yang memerlukan 

 profesi perias jenazah?  

 

d. Budaya 

152. Kebudayaan yang ada didaerah anda? 

153. Bagaimana pandangan kebudayaan yang berada didaerah menuntut 

 seseorang untuk berprofesi sebagai perias jenazah? 
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Lampiran C 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Inisial   : Mayuni  

Hari/ Tanggal   : Senin, 27 Maret 2017 

Waktu   : 13.30 s/d 15.00 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

No Hal-hal yang diobservasi Keterangan 

1 Penampilan fisik responden  

Berpakaian rapi, rambut 

tertata rapi, menggunakan 

baju hijau dan celana 

hijau 

2 Setting wawancara 

Ruang kerja responden 

tempat memandikan dan 

merias jenazah 

3 Sikap responden selama wawancara  

Terbuka, dapat diarahkan 

dan dapat diajak bekerja 

sama  

4 Hal-hal yang mengganggu saat wawancara 
Suara kendaran mobil 

jenazah  

5 Hal-hal yang sering dilakukan responden  Tertawa, tersenyum  
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File 1 

Wawancara 1 Responden 1 

Inisial   : Mayuni 

Hari/ Tanggal   : Senin, 27 Maret 2017 

Waktu   : 13.30 s/d 15.00 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

 

SUBJEK TANYA JAWAB 

Iter assalamualaikum kak? 

Itee waalaikum salam 

Iter Apa kabar kak ? 

Itee 
Alhamdulillah baik dek, yok silahkan duduk (sambil 

tersenyum) 

Iter Makasih ya kak 

Iter kakak sudah makan? 

Itee sudah baru saja selesai ini 

Iter ganggu waktu istirahat kakak la ini ya ? 

Itee ah ya gak la lagi santai juga ini nunggu jenazah 

Iter Oh iya kak siap nama kakak? 

Itee Nama kakak dek Mayuni  

Iter Jadi, berapa la umur kakak sekarang ? 

Itee Cobalah tebak berapa umur kakak sekarang? 

Iter Berapa ya? 27 tahun kak 

Itee 
(tertawa) kakak udah umur 33 tahun dek berarti awet muda la 

kakak ya 

Iter Iya kak, kakak terlihat lebih muda. Jadi kakak anak keberapa ? 

Itee Kakak anak ke lima dari sepuluh bersaudara dek 

Iter kakak agama apa? 

Itee agama islam 

Iter kakak suku apa? 

Itee kakak suku jawa 

Iter dimana alamat rumah kakak? 

Itee di perumnas mandala 

Iter sudah lama kakak tingggal disana? 

Itee hmm sudah la udah lama dari aku kecil 

Iter jadi sekarang kakak tinggal sama siapa? 

Itee sama suami dan anak ku 

Iter suami kakak kerjanya apa? 

Itee sekarang udah gak kerja lagi 

Iter loh kenpa tidak kerja lagi? 
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Itee iya dia sakit 

Iter Sakit apa kak? 

Itee sakit ginjal 

Iter sudah berapa lama suami kakak sakit? 

Itee 

hmm udah lama sih ada la udah 5 tahun tapi dia gak mau 

dibawa berobat ke rumah sakit  makanya aku pusing kali ini 

kek mana mau sembuhkan 

Iter kenapa tidak mau dibawa kerumah sakit kak? 

Itee 
iya dia takut suntik jadi sampai sekarang gak pernah dia 

kerumah sakit 

Iter jadi kakak tau dari mana kalau suami kakak sakit ginjal? 

Itee 
ya  kan  ku bawa berobat alternative katanya sakit ginjal yaudah 

dari situ la 

Iter 
berarti semenjak suami kakak sakit yang menjadi tulang 

punggung di keluarga kakak? 

Itee iya semenjak dia sakit aku la yang sendiri kerja kan 

Iter anak kakak ada berapa? 

Itee ada dua anak ku 

Iter oh jadi anak kakak sudah dua? 

Itee iya udah dua anak ku 

Iter umur anak kakak? 

Itee yang pertama umur 13 tahun 

Iter masih sekolah kak? 

Itee masih kelas 2 SMP 

Iter kalau adiknya kak? 

Itee adiknya masih umur 10 tahun 

Iter SD berarti ya kak 

Itee iya SD sekarang kelas 5 

Iter Apa hobby kakak? 

Itee 
Hoby kakak dari kecil itu dek sukak kali kakak merias dek, 

senang gitu rasanya merias buat orang cantik 

Iter Oh jadi sudah dari kecil kakak suka merias ya? 

Itee 
Iya dek udah dari kecil kakak suka merias, senang gitu kalau 

udah dandan untuk diri sendiri apalagi kalau merias 

Iter Siapa yang sering kakak rias? 

Itee 

Waktu kecil itu yang suka kakak rias itu ya adek ku terus teman 

kakak la dek, orang itu pun mau pula kakak rias yaudah senang 

la kakak rias orang itu 

Iter Hmm, kakak bisa kakak ceritakan mengenai studi kakak? 

Itee 

Itee : Dari SD  kayak mana dibilang ya, hmm jalan kaki jaoh la 

sekolah ku dulukan namanya orang susah yakan, jauh, dibilang 

dari prumnas itu jalan kaki menuju ke sekolah setiap hari 

seperti itulah. Ya dibilang orang susah la gak punya duit. Tiap 

hari dikasi 100 perak uang jajan ke sekolah itu lah pala-pain ke 

sekolah setiap hari sampai kelas enam sekolah jalan kaki terus. 
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Iter Kakak SD dimana ? 

Itee 
SD Kutilang perumnas mandala, jalan kaki terus la namanya 

orang susah jalannsampai tamat. SMP pun gitu jugak 

Iter Kakak SMP dimana? 

Itee 

SMP ku di Pertiwi dari perumnas itu jalan kaki terus sampai 

menuju sekolah Pertiwi hah disitulah dulu aku sekolah. Adek 

ku banyak aku sekolah hanya sebatas SMP aja lah. 

Iter Kenapa kakak tidak mau lanjut SMA? 

Itee 

Iya namanya orang miskin makanya berentilah aku sekolah, 

kerja lah aku gosok-gosok jepara itu karena gak sekolah lagi. 

Kasihan lihat adek ku gak sekolah jadi biarlah aku yang gak 

sekolah biar sekolah adek ku kerja lah aku demi adek ku kerja 

lah aku gosok jepara terus kerja cuci baju orang itu lah 

perjuanganku. 

Iter Berapa lama kakak kerja begitu? 

Itee 
Ada lah setahun aku kerja begitu, kerja la aku udah setahun 

kerja gitu baru lah mamak ku kerja di Angsapura ini 

Iter Berarti mamak kakak yang pertama kerja disini? 

Itee Iya, mamak diluan kerja disini 

Iter Mamak kakak disini dibagian apa kak? 

Itee 

Bagian kamar mandi ya bagian kebersihan kamar mandi disana 

dulu (menunjuk arah) tapi sekarang udah gak lagi. Jadi mamak 

la masukkan aku ke angsapura ini kerja di angsapura ini. Dari 

situlah aku tamat sekolah SMP udah setahun kerja jepara terus 

kerja-kerja nyuci barulah masok aku ke angsapura ini tahun 

2006 tanggal 19 bulan mei tuh la aku kerja di angsapura ini 

sampai sekarang. 

Iter Jadi pendidikan informal apa apa yang pernah kakak ikuti ? 

Itee Gak ada 

Iter mengapa kakak memilih pekerjaan sebagai perias jenazah? 

Itee 
aku dah dari dulu suka merias lagian kalau merias jenazah ini 

kakak senang juga kan bantu orang juga kerjanya 

Iter jadi kakak senang la ya merias jenazah ini? 

Itee iya senang la kan kerjanya juga bantu orang lain 

Iter Sejak kapan kakak bekerja sebagai perias jenazah? 

Itee 
Udah lama la dek udah sepuluh tahun lebih la iya la udah 

sepuluh tahunan la kakak jadi perias jenazah 

Iter udah sepuluh tahun kak? 

Itee iya udah sepuluh tahun la kakak kerja jadi rias jenazah ini 

Iter Bisa kakak ceritakan awal mula menjadi perias jenazah? 

Itee 
Karena gak ada yang mau jarang orang mau merias jenazah kan 

kasihan kalau tidak ada yang merias lagian kerjanya kan halal 

Iter 
jadi kakak merasa kasihan kalau tidak ada yang merias 

jenazah? 

Itee iya kasihan la kalau gak ada yang rias siapa yang mau ruis 
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Iter Mengapa memutuskan memilih menjadi perias jenazah? 

Itee 

Karena dulunya gak ada orang yang mau raisin dulunya kan 

kasihan jadi kakak rias la biar terlihat cantik biar kayak masih 

hidup dia ya biar kayak lagi tidur la dia ya aku mau la kan 

emang dari kecil aku suka merias ya gitu la 

Iter 
Apa yang kakak rasakan ketika memilih profesi sebagai perias 

jenazah? 

Itee Bangga aku bisa jadi perias rasanya senang gitu kalau bantu 

Iter jadi kakak merasa bangga la jadi perias jenazah? 

Itee bangga la orang lain takut aku berani lagian aku kan bisa rias 

Iter 
Apakah sebelumnya pernah membayangkan memjadi perias 

jenazah? 

Itee 

Iya dulu aku bayangkan jadi perias jenazah itu paasti keren 

karena kan jarang orang mau takut la apa lah tp kalau tidak ada 

siapa yang mau merias ya kek gitu la dek 

Iter 
kenapa kakak membayangkan menjadi perias jenazah kan 

banyak pekerjaan lain? 

Itee 

ya kayak mana ya keren rasaku jadi perias jenazah ini kan 

orang lain aja belum tentu berani yak an dibayar mahal pun 

belum tentu berani 

Iter 
oh jadi udah pernah kakak bayangkan jadi perias jenazah 

dulunya? 

Itee iya (mengangguk) 

Iter 
Apa yang mendasari hingga memutuskan menjadi perias 

jenazah? 

Itee 
Kasihan la kalau gak ada yang rias jenazah siapa lagi makanya 

aku memutuskan jadi rias jenazah 

Iter Bagaimana gambaran menjadi perias jenazah menurut kakak? 

Itee 
Perias jenazah ini gak bisa sembarangan musti yang darahnya 

kuat 

Iter Darahnya yang kuat itu bagaimana kak? 

Itee 

Musti yang jiwa besar, yang berani, gak sembarangan yang 

nyalinya tinggi. Gak segampang ini kerja seperti ini. Ada yang 

gak tahan ada yang ngikut kerumah 

Iter Apa yang ngikut kerumah kak? 

Itee 
Ya namanya orang udah mati arwahnya itu lah yang ngikut 

kerumah, dari sini ngikut dia kerumah 

Iter Dari mana kakak tau ada yang ngikut kerumah? 

Itee 
Kayak ibu-ibu itu (menunjuk) ada yang ikut kerumah apa 

dibilang dia kok dingin itu yang dia rasakan 

Iter 
Apakah kakak sudah memikirkan konsekuensi menjadi perias 

jenazah? 

Itee 
iya sudah   yang penting aku bantu orang keluarga yang 

ditinggal gak sedih karena cantik ku buat riasan wajahnya 

Iter Apakah kakak memahami seberapa penting pekerjaan yang saat 
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ini kakak kerjakan? 

Itee 

Penting la kalau gak ada yang rias-rias jenazah ini siapa lagi 

yang mau jarang la orang mau  la aku kalau udah ku rias gitu 

senang rasanya kalau kerja begini kan aku menolong orang 

dapat pahala kita mandiin jenazahnya, kita rias 

Iter 
Apakah keluarga mendukung profesi kakaksebagai perias 

jenazah? 

Itee Iya keluarga mendukung 

Iter oh jadi keluarga kakak mendukung ya? 

Itee 
iya keluarga ku dukung ini kan kerja bantu orang pahala juga 

buat kita jadi yaudah dukung la orang itu 

Iter Bagaimana sikap mereka terhadap profesi kakak? 

Itee 
Ya orang itu dukung aku kok lagian kerjaku halal ya jadi orang 

itu dukung aku 

Iter 
siapa anggota keluarga yang paling mendukung kakak bekerja 

sebgai perias jenazah? 

Itee yang paling mendukung itu mamak 

Iter kenapa mamak kakak mendukung profesi kakak? 

Itee ini kan kerjanya nolong nambah pahala ya jadi ibu dukung la 

Iter apakah kakak mendapat lebel tertentu dengan profesi kakak? 

Itee 
orang itu bilang udah kayak jenazah si Mayuniitu kayak 

“hantu” gak ada takutnya lagi 

Iter apa tanggapan kakak dibilang seperti jenazah begitu? 

Itee 
senyum aja kakak biar aja orang bilang apa yang penting kakak 

kerja halal bantu orang 

Iter Bagaimana pengalaman pertama menjadi perias jenazah? 

Itee 
Pengalaman pertama ya gimana ya senang aja gitu rias jenazah 

itu aja sih 

Iter 
Apakah perasaan yang muncul ketika memilih profesi sebgai 

perias jenazah? 

Itee 
Perasaanku senang bisa menolong, kan ibarat aku menolong 

merias biar cantik seperti tidak mati la gitu kayak lagi tidur 

Iter Apa motivasi kakak menjadi perias jenazah? 

Itee 
Ya itu tadi karena menolong dapat juga aku pahala kerjanya 

juga halal itu aja sih 

Iter Apa yang menjadi tujuan kakak menjadi perias jenazah? 

Itee 

Tujuan ku ya ingin menolong  dengan cara merias jenazah 

senang aku merias mungkin kalau aku gak kerja disini sebagai 

perias jenazah gila aku iya 

Iter gila kenapa kak? 

Itee 
iya gak tau gila aku kalau gak kerja jadi perias jenazah gak 

enak rasanya lagian kasihan nanti jenazahnya gak ada yang rias 

Iter Apa yang mendorong kakakmenjadi perias jenazah? 

Itee Saling menolong itu indah 

Iter Bagaimana rasanya kak kalau sudah menolong? 
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Itee 

Ahh kalau udah nolong udah enak la udah lega rasanya, kek 

ibaratnya udah mandiin udah selesai semuanya enak rasanya. 

Iya kalau udah siap mandi udah selesai enak rasanya tapi kalau 

belum siap dikerjain keknya aku gelisah lah 

Iter Gelisah kenapa kak? 

Itee 

Iya rasanya pengen gitu cepat-cepat bersih biar ini dia, biar 

cepat dia pergi gitu kan. Apa lagi kalau nunggu gitu belum 

datang keluarganya kayaknya gelisah aku gitu 

Iter Pernah ada keluarganya yang lama datangnya kak? 

Itee Ah sering lah 

Iter Berapa lama kak? 

Itee Ada pun satu jam baru datang keluarganya 

Iter Berarti jenazahnya sampai disini diluan kak? 

Itee 

Iya, itupun disuru orang itu mandiin ya kubilang jangan kasihan 

dia, kek gini la kita mandikan dia. Ya kan udah telanjang 

bajunya belum datang kan kasihan apa dia gak kedingainan kan 

kasihan. Seumpamanya kita sendiri la kek gitu kita udah mandi 

tapi baju kita belum datang kek mana rasanya kan kedinginan 

Iter Apakah kakak bangga menjadi perias jenazah? 

Itee Bangga lah 

Iter apa yang membuat kakak bangga dengan profesi kakak? 

Itee 

bangga aku karena kerjaku kan nolong orang rias jenazah 

lagian banyak yang gak berani rias jenazah aku berani ya jadi 

aku bangga la 

Iter 
Apakah kakak pernah mendapatkan pelatihan khusus menjadi 

perias jenazah? 

Itee Gak ada 

Itee Kebutuhan apa yang paling penting bagi kakak? 

Itee Ya kebutuhan sandang pangan la buat keluarga 

Iter 
Apakah kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan profesi 

sebagai perias jenazah? 

Itee 

Terpenuhi la kebutuhan aku kalau kita ikhlas mengerjakan 

sesuatu ada ajanya rezeki itu nanti kadang  keluarganya jenazah 

yang ku rias  ada yang ngasi aku dua puluh ribu sepuluh ribu ya 

kuterima Alhamdulillah 

Iter Adakah ritual khusus yang dilakukan sebelum merias jenazah? 

Itee 

Ritual nya itu sebelum merias aku selalu berdoa terus aku 

permisi sama jenazahnya ku ajak bicara ku rias ya biar cantik 

yaa gitu la namanya orang yang udah meninggal arwahnya kan 

maasih disitu ya jadi ermisi la aku. Kalau gak permisi nanti 

marah dia dicubitnya kita biru la 

Iter Dari mana kakak tau misalnya dia marah? 

Itee 

Ya kayak aku baru-baru ini biru paha ku ini ya mungkin karena 

baru-baru ini aku mandikan sama rias jenazah agak bau kurasa 

muntah aku mungkin dia gak senang jadi biru pahaku 
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Iter 
Jadi kakak meyakini kalau biru itu dicubit sama arwah jenazah 

itu kak? 

Itee 

Iya la siapa lagi yang nyubit, siapa lagi yang nyubit gak 

mungkin manusia nyubit biru, kan kalau manusia yang nyubit 

pasti merah gak biru yakan apalagi kalau gak dia 

Iter adakah prosedur sebelum merias jenazah? 

Itee 
Ya ku siapkan la alat-alat yang ku butuhkan kayak alat-alat 

makeup nya gitu aja sih 

Iter Apa prosedur periasan jenazah? 

Itee 

Pertama buka bajunya dimandikan dulu, dibersihkan lah 

semuanya, udah bersih baru la kita rias dikasi bedaknya. 

Pertama aku kasi foundation itu terus ku kasi bedak setelah ku 

kasi bedak terus ku celakin dulu, udah ku kasi celak ku kasi eye 

shadow  matanya udah itu ku kasi eyeliner  warna hitam terus 

pakai blazon  baru pakai gincu udah setelah itu baru rambutnya 

ku keringkan setelah dikeringkan barulah di blow  itu lah cara 

meriasnya. 

Iter Apakah alat-alat yang kakak butuhkan saat merias jenazah? 

Itee Sisir, alat-alat make up nya, babyliss, ya itu lah udah 

Iter Kakakmenggunakan merk kosmetik apa saat merias jenazah? 

Itee Merk silky girl 

Iter Kenapa memakai produk itu kak? 

Itee Karena bedaknya itu lengket dikulit dan tahan lama 

Iter make upnya disediakan dari sini kak? 

Itee 
iya udah dari sini make up nya jadi ya apa yang disediakan la 

yang ku pakai untuk rias jenazah 

Iter 
Apa kebiasaan yang muncul setelah bekerja sebagai perias 

jenazah? 

Itee 
Cuci tangan pakai alkohol, tapi dulu aku pakai minyak lampu 

kak 

Iter Kenapa cuci tangan pakai minyak lampu kak? 

Itee 
Karena katanya Pakai minyak lampu biar matiin kuman-kuman  

tapi sekarang udah pakai alkohol dulu alkohol kan gak ada 

Iter Kenapa tidak pakai minyak lampu aja kak ? 

Itee 
Abis minyak lampu udah gak ada lagi payah lagi dicari yaudah 

pakai alkohol aja  (tertawa) 

Iter 
Apakah kakak pernah kehilangan konsentrasi sebelum merias 

jenazah? 

Itee Gak ada (menggelengkan kepala) 

Iter Apakah kakak mendapat hambatan saat merias jenazah? 

Itee 
Gak ada hambatan dilancarkan, biar lancer makanya sebelum 

kerja berdoa dulu biar lancer gak ada hambatan 

Iter Apa beban terbesar yang kakak rasakan sebagai perias jenazah? 

Itee Gak ada beban (menggelengkan kepala) 

Iter Apa hal yang kakak takuti saat merias jenazah? 
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Itee 

Gak ada sih ya, ya takutnya kalau dia hidup lagi (tertawa) 

kayak mati suri itu ya siapa tau kan. Apa lagi kan gini dia 

matinya gak dirumah sakit keluarganya bilang udah mati 

dibawahnya ke sini langsung gak taunya kan tunggulah delapan 

jam hidop lagi dia mau kek mana kita kalu dirumah sakit tadi 

ka nada surat kematiannya 

Iter Pernah kak kejadian gitu mati suri begitu? 

Itee 

Pernah, pernah tapi belum sempat dirias orang itu mau 

masukkan kepeti teruskan petinya goyang rupanya hidup lagi 

dia gak lama terus ya mati lagi dia 

Iter beban emosi apa yang kakakrasakan saat merias jenazah? 

Itee 
gak ada beban ku rias jenazah kan kalau kita senang melakukan 

apa pun jadi ringan kerjaan itu ngak  ada beban 

Iter Apakah kakak pernah mengkonsumsi minuman beralkohol? 

Itee Gak, gak suka minuman haram gak suka 

Iter 
peristiwa apa yang paling tidak menyenangkan saat merias 

jenazah? 

Itee 
apa ya hmm ya kalau jenazah yang ku rias itu udah bau busuk 

la kalau darah masih kita bersihkan tapi kalau bau tetap aja dia 

Iter Pernahkan kakak merasa kesulitan dalam merias jenazah? 

Itee 
Ya kesulitannya ya kalau  anaknya cerewet salah aja apa yang 

kita lakukan 

Iter Pernahkan kakak merasa gagal dalam merias jenazah? 

Itee 
Pernah ya itu karena goyang ama itu ya aku mikir kenapa yak 

ok goyang kayak tersentak gitu jadi mereng la celaknya satu 

Iter Apa yang kakakrasakan waktu itu? 

Itee 
Aku merasa sedih la kak kok bisa la kubuat mereng celaknya 

satu 

Iter Apa yang kakak lakukan bila tidak merias jenazah? 

Itee Duduk-duduk aja la nunggu jenazah masuk 

Iter Pernah satu hari itu tidak ada jenazah yang dirias? 

Itee Pernah, dua hari pun pernah 

Iter Paling banyak dalam sehari itu kakak merias berapa jenazah? 

Itee Dua, tiga pernah juga sampai empat ya gak tentu la 

Iter 
Menurut kakak bagaimana kepuasan keluarga jenazah yang 

kakak rias? 

Itee Ya aku mana bisa bilang ya pribadi orang itu la 

Iter 
Ya menurut kakak bagaimana kan ada yang bilang cantik ya 

riasannya? 

Itee Ya aku bangga la riasanku cantik 

Iter Apakah ada permintaan khusus dari keluarga yang kakak rias? 

Itee 

Ada kadang-kadang kan ada keluarganya ini mau yang sedang-

sedang aja gak yang menor-menor karena kan aku udah tau. 

Sepuluh tahun aku jadi perias jenazah masa aku gak tau rias 

jenazah kek mana jadi aku tau misalnya umurnya sekian gak 
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usah menor kali kalau umurnya sekian riasannya kek gini 

Iter Pernahkan kakak melakukan kesalahan dalam merias jenazah? 

Itee Ya pernah la dek 

Iter Bisa kakak diceritkan? 

Itee Ya itu tadi mereng-mereng celaknya ku buat (tertawa) 

Iter 
Apakah keluarga jenazah pernah komplain dengan jenazah 

yang kakak rias? 

Itee Pernah laa (ketawa) 

Iter Bisa kakak ceritakan? 

Itee 

Anaknya bilang lu kenapa rias ama saya kok kek gini ya 

kubilang ya gak tau la aku kak maaf ya tadi kok goyang 

mungkin tadi dia gak mau dirias kubilang gitu la 

Iter 
Apakah profesi sebagai perias jenazah mempengaruhi kondisi 

fisik kakak? 

Itee gak (menggelengkan kepala) 

Iter 
Apakah kakak pernah terserang penyakit karena merias 

jenazah? 

Itee Pernah hari itu (mengangguk) 

Iter Apa itu kak ? 

Itee 

Kayak kenak penyakit kuning karena yang ku rias  ini penyakit 

kuning. Dulu aku gak pernah pakai  masker gak pernah pakai 

sarung tangan karena aku percaya harusnya pakek jadi setelah 

sakit baru aku percaya 

Iter 
jadi sekarang kalau merias sudah pakai masker, pakai sarung 

tangan kak? 

Itee sudah sekarang ku pakai aja la 

Iter Adakah pelayanan khusus selain merias jenazah? 

Itee Oh ada (mengangguk) 

Iter Pelayanan seperti apa? 

Itee Ya itu tadi dimandikan terus dirias 

Iter Sejak pakan pelayanan merias jenazah ditempat ini? 

Itee Udah dari tahun 2005 tadi 

Iter 
Setau kakak berapa berapa orang yang berprofesi sebagai perias 

jenazah? 

Itee Ya kalau disini ada 4 cewek semua 

Iter Dimana saja menemukan yang seprofesi dengan kakak? 

Itee 
Dipancing yang sosial juga itu tapi baru kalau ini kan udah 

lama udah terkenal udah ada yang jauh jauh datang kesini 

Iter Paling jauh dari mana kak? 

Itee Ada yang dari RRC dari Cina sana 

Iter apakah kakak pernah terbayang wajah jenazah yang kakakrias? 

Itee 

selama aku jadi perias jenazah sampai sekarang belum pernah 

kan niat kita baik buat dia cantik berdoa juga hmm belum 

pernah la 

Iter pernahkan kakak menemukan hal yang tidak lazim saat merias 
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jenazah? 

Itee 
ya itu tadi yang tersentak dia mungkin gak mau dia dirias 

mungkin ya 

Iter Setelah kakak selesai merias apa yang kakak lakukan? 

Itee Membersihkan alat riasaan lalu disimpan kemuan cuci tangan 

Iter Menurut kakak perlukah jenazah itu dirias? 

Itee 
Ya tergantung orang ini, setiap agama kan berbeda. Kalau 

menurut keyakinan orang ini  ya perlu la biar terlihat cantik 

Iter 
Coba ceritakan kondisi jenazah yang paling buruk yangkakak 

rias ? 

Itee 

Ya kayak yang sakit diabetes itu la jadi belakang itu punggung 

itu la bolong jadi  karena udah bolong aroma itu keluar dari situ 

bolong ya keroak kayak sundel bolong itu la, kalau darah masih 

bisa dielap tapi kalu busuk mana bisa 

Iter Pengalaman yang paling berkesan saat merias jenazah? 

Itee Ya itu tadi bergerak dia kayak tersentak 

Iter 
Apakah tempat kakak bekerja memberikan penghargaan bila 

hasil kerja kakak memuaskan? 

Itee 
Kalau disini mana ada yang penting riasanku cantik aku senang 

aja 

Iter 
Apakah kakak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sesuai 

profesi kakaksaat ini? 

Itee Gak pernah (menggelengkan kepala) 

Iter Apakah kakak mendapat bayaran lebih saat merias? 

Itee 

Ya itu la keluarganya senang cantik ku rias dikasi orang itu la 

aku dua puluh ribu sepuluh ribu ya kalau gak dikasi yaudah gak 

apa udah senang aku 

Iter Apakah kakak tidak ada pekerjaan sampingan? 

Itee Gak ada ini aja 

Iter Apakah kakak pernah menolak merias jenazah? 

Itee 
Gak pernah terima semuanya mau kek mana pun kondisinya 

(datang jenazah yang ingin dirias) 

Iter 
aduh, gak enak ini mengganggu kakak, atau nanti kita ketemu 

lagi kak? 

Itee oiya boleh, nanti kita ketemu lagi ya hmm hari kamis la 

Iter jam berapa kak? 

Itee 
Jam berapa ya? (sambil mengkrenyitkan dahi dan menunduk) 

 

Iter kamis kalau jam 13.30 kak? 

Itee oh iya bisa (tersenyum) 

Iter yaudah kak sampai ketemu hari kamis kak 

Itee iya (tersenyum) 
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File 2  

Wawancara 1 Responden 1 

Inisial   : Mayuni   

Hari/ Tanggal   : Senin, 27 Maret 2017 

Waktu   : 13.30 s/d 15.00 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

 

KODING SUBJEK TANYA JAWAB 

W1R1.001 Iter assalamualaikum kak? 

W1R1.002 Itee waalaikum salam 

W1R1.003 Iter Apa kabar kak ? 

W1R1.004 Itee 
Alhamdulillah baik dek, yok silahkan duduk 

(sambil tersenyum) 

W1R1.005 Iter Makasih ya kak 

W1R1.006 Iter kakak sudah makan? 

W1R1.007 Itee sudah baru saja selesai ini 

W1R1.008 Iter ganggu waktu istirahat kakak la ini ya ? 

W1R1.009 Itee ah ya gak la lagi santai juga ini nunggu jenazah 

W1R1.010 Iter Oh iya kak siap nama kakak? 

W1R1.011 Itee Nama kakak dek Mayuni 

W1R1.012 Iter Jadi, berapa la umur kakak sekarang ? 

W1R1.013 Itee Cobalah tebak berapa umur kakak sekarang? 

W1R1.014 Iter Berapa ya? 27 tahun kak 

W1R1.015 Itee 
(tertawa) kakak udah umur 33 tahun dek berarti 

awet muda la kakak ya 

W1R1.016 Iter 
Iya kak, kakak terlihat lebih muda. Jadi kakak anak 

keberapa ? 

W1R1.017 Itee Kakak anak ke lima dari sepuluh bersaudara dek 

W1R1.018 Iter kakak agama apa? 

W1R1.019 Itee agama islam 

W1R1.020 Iter kakak suku apa? 

W1R1.021 Itee kakak suku jawa 

W1R1.022 Iter dimana alamat rumah kakak? 

W1R1.023 Itee di perumnas mandala 

W1R1.024 Iter sudah lama kakak tingggal disana? 

W1R1.025 Itee hmm sudah la udah lama dari aku kecil 

W1R1.026 Iter jadi sekarang kakak tinggal sama siapa? 

W1R1.027 Itee sama suami dan anak ku 

W1R1.028 Iter suami kakak kerjanya apa? 

W1R1.029 Itee sekarang udah gak kerja lagi 

W1R1.030 Iter loh kenpa tidak kerja lagi? 

W1R1.031 Itee iya dia sakit 
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W1R1.032 Iter Sakit apa kak? 

W1R1.033 Itee sakit ginjal 

W1R1.034 Iter sudah berapa lama suami kakak sakit? 

W1R1.035 Itee 

hmm udah lama sih ada la udah 5 tahun tapi dia gak 

mau dibawa berobat ke rumah sakit  makanya aku 

pusing kali ini kek mana mau sembuhkan 

W1R1.036 Iter kenapa tidak mau dibawa kerumah sakit kak? 

W1R1.037 Itee 
iya dia takut suntik jadi sampai sekarang gak pernah 

dia kerumah sakit 

W1R1.038 Iter 
jadi kakak tau dari mana kalau suami kakak sakit 

ginjal? 

W1R1.039 Itee 
ya  kan  ku bawa berobat alternative katanya sakit 

ginjal yaudah dari situ la 

W1R1.040 Iter 
berarti semenjak suami kakak sakit yang menjadi 

tulang punggung di keluarga kakak? 

W1R1.041 Itee iya semenjak dia sakit aku la yang sendiri kerja kan 

W1R1.042 Iter anak kakak ada berapa? 

W1R1.043 Itee ada dua anak ku 

W1R1.044 Iter oh jadi anak kakak sudah dua? 

W1R1.045 Itee iya udah dua anak ku 

W1R1.046 Iter umur anak kakak? 

W1R1.047 Itee yang pertama umur 13 tahun 

W1R1.048 Iter masih sekolah kak? 

W1R1.049 Itee masih kelas 2 SMP 

W1R1.050 Iter kalau adiknya kak? 

W1R1.051 Itee adiknya masih umur 10 tahun 

W1R1.052 Iter SD berarti ya kak 

W1R1.053 Itee iya SD sekarang kelas 5 

W1R1.054 Iter Apa hobby kakak? 

W1R1.055 Itee 

Hoby kakak dari kecil itu dek sukak kali kakak 

merias dek, senang gitu rasanya merias buat orang 

cantik 

W1R1.056 Iter Oh jadi sudah dari kecil kakak suka merias ya? 

W1R1.057 Itee 

Iya dek udah dari kecil kakak suka merias, senang 

gitu kalau udah dandan untuk diri sendiri apalagi 

kalau merias 

W1R1.058 Iter Siapa yang sering kakak rias? 

W1R1.059 Itee 

Waktu kecil itu yang suka kakak rias itu ya adek ku 

terus teman kakak la dek, orang itu pun mau pula 

kakak rias yaudah senang la kakak rias orang itu 

W1R1.060 Iter 
Hmm, kakak bisa kakak ceritakan mengenai studi 

kakak? 

W1R1.061 Itee 

Itee : Dari SD  kayak mana dibilang ya, hmm jalan 

kaki jaoh la sekolah ku dulukan namanya orang 

susah yakan, jauh, dibilang dari prumnas itu jalan 
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kaki menuju ke sekolah setiap hari seperti itulah. 

Ya dibilang orang susah la gak punya duit. Tiap 

hari dikasi 100 perak uang jajan ke sekolah itu lah 

pala-pain ke sekolah setiap hari sampai kelas enam 

sekolah jalan kaki terus. 

W1R1.062 Iter Kakak SD dimana ? 

W1R1.063 Itee 

SD Kutilang perumnas mandala, jalan kaki terus la 

namanya orang susah jalannsampai tamat. SMP pun 

gitu jugak 

W1R1.064 Iter Kakak SMP dimana? 

W1R1.065 Itee 

SMP ku di Pertiwi dari perumnas itu jalan kaki 

terus sampai menuju sekolah Pertiwi hah disitulah 

dulu aku sekolah. Adek ku banyak aku sekolah 

hanya sebatas SMP aja lah. 

W1R1.066 Iter Kenapa kakak tidak mau lanjut SMA? 

W1R1.067 Itee 

Iya namanya orang miskin makanya berentilah aku 

sekolah, kerja lah aku gosok-gosok jepara itu 

karena gak sekolah lagi. Kasihan lihat adek ku gak 

sekolah jadi biarlah aku yang gak sekolah biar 

sekolah adek ku kerja lah aku demi adek ku kerja 

lah aku gosok jepara terus kerja cuci baju orang itu 

lah perjuanganku. 

W1R1.068 Iter Berapa lama kakak kerja begitu? 

W1R1.069 Itee 

Ada lah setahun aku kerja begitu, kerja la aku udah 

setahun kerja gitu baru lah mamak ku kerja di 

Angsapura ini 

W1R1.070 Iter Berarti mamak kakak yang pertama kerja disini? 

W1R1.071 Itee Iya, mamak diluan kerja disini 

W1R1.072 Iter Mamak kakak disini dibagian apa kak? 

W1R1.073 Itee 

Bagian kamar mandi ya bagian kebersihan kamar 

mandi disana dulu (menunjuk arah) tapi sekarang 

udah gak lagi. Jadi mamak la masukkan aku ke 

angsapura ini kerja di angsapura ini. Dari situlah 

aku tamat sekolah SMP udah setahun kerja jepara 

terus kerja-kerja nyuci barulah masok aku ke 

angsapura ini tahun 2006 tanggal 19 bulan mei tuh 

la aku kerja di angsapura ini sampai sekarang. 

W1R1.074 Iter 
Jadi pendidikan informal apa apa yang pernah 

kakak ikuti ? 

W1R1.075 Itee Gak ada 

W1R1.076 Iter 
mengapa kakak memilih pekerjaan sebagai perias 

jenazah? 

W1R1.077 Itee 

aku dah dari dulu suka merias lagian kalau merias 

jenazah ini kakak senang juga kan bantu orang juga 

kerjanya 
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W1R1.078 Iter jadi kakak senang la ya merias jenazah ini? 

W1R1.079 Itee iya senang la kan kerjanya juga bantu orang lain 

W1R1.080 Iter Sejak kapan kakak bekerja sebagai perias jenazah? 

W1R1.081 Itee 
Udah lama la dek udah sepuluh tahun lebih la iya la 

udah sepuluh tahunan la kakak jadi perias jenazah 

W1R1.082 Iter udah sepuluh tahun kak? 

W1R1.083 Itee 
iya udah sepuluh tahun la kakak kerja jadi rias 

jenazah ini 

W1R1.084 Iter 
Bisa kakak ceritakan awal mula menjadi perias 

jenazah? 

W1R1.085 Itee 

Karena gak ada yang mau jarang orang mau merias 

jenazah kan kasihan kalau tidak ada yang merias 

lagian kerjanya kan halal 

W1R1.086 Iter 
jadi kakak merasa kasihan kalau tidak ada yang 

merias jenazah? 

W1R1.087 Itee 
iya kasihan la kalau gak ada yang rias siapa yang 

mau ruis 

W1R1.088 Iter 
Mengapa memutuskan memilih menjadi perias 

jenazah? 

W1R1.089 Itee 

Karena dulunya gak ada orang yang mau raisin 

dulunya kan kasihan jadi kakak rias la biar terlihat 

cantik biar kayak masih hidup dia ya biar kayak lagi 

tidur la dia ya aku mau la kan emang dari kecil aku 

suka merias ya gitu la 

W1R1.090 Iter 
Apa yang kakak rasakan ketika memilih profesi 

sebagai perias jenazah? 

W1R1.091 Itee 
Bangga aku bisa jadi perias rasanya senang gitu 

kalau bantu 

W1R1.092 Iter jadi kakak merasa bangga la jadi perias jenazah? 

W1R1.093 Itee 
bangga la orang lain takut aku berani lagian aku kan 

bisa rias 

W1R1.094 Iter 
Apakah sebelumnya pernah membayangkan 

memjadi perias jenazah? 

W1R1.095 Itee 

Iya dulu aku bayangkan jadi perias jenazah itu 

paasti keren karena kan jarang orang mau takut la 

apa lah tp kalau tidak ada siapa yang mau merias ya 

kek gitu la dek 

W1R1.096 Iter 
kenapa kakak membayangkan menjadi perias 

jenazah kan banyak pekerjaan lain? 

W1R1.097 Itee 

ya kayak mana ya keren rasaku jadi perias jenazah 

ini kan orang lain aja belum tentu berani yak an 

dibayar mahal pun belum tentu berani 

W1R1.098 Iter 
oh jadi udah pernah kakak bayangkan jadi perias 

jenazah dulunya? 

W1R1.099 Itee iya (mengangguk) 
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W1R1.100 Iter 
Apa yang mendasari hingga memutuskan menjadi 

perias jenazah? 

W1R1.101 Itee 
Kasihan la kalau gak ada yang rias jenazah siapa 

lagi makanya aku memutuskan jadi rias jenazah 

W1R1.102 Iter 
Bagaimana gambaran menjadi perias jenazah 

menurut kakak? 

W1R1.103 Itee 
Perias jenazah ini gak bisa sembarangan musti yang 

darahnya kuat 

W1R1.104 Iter Darahnya yang kuat itu bagaimana kak? 

W1R1.105 Itee 

Musti yang jiwa besar, yang berani, gak 

sembarangan yang nyalinya tinggi. Gak segampang 

ini kerja seperti ini. Ada yang gak tahan ada yang 

ngikut kerumah 

W1R1.106 Iter Apa yang ngikut kerumah kak? 

W1R1.107 Itee 
Ya namanya orang udah mati arwahnya itu lah yang 

ngikut kerumah, dari sini ngikut dia kerumah 

W1R1.108 Iter Dari mana kakak tau ada yang ngikut kerumah? 

W1R1.109 Itee 

Kayak ibu-ibu itu (menunjuk) ada yang ikut 

kerumah apa dibilang dia kok dingin itu yang dia 

rasakan 

W1R1.110 Iter 
Apakah kakak sudah memikirkan konsekuensi 

menjadi perias jenazah? 

W1R1.111 Itee 

iya sudah   yang penting aku bantu orang keluarga 

yang ditinggal gak sedih karena cantik ku buat 

riasan wajahnya 

W1R1.112 Iter 
Apakah kakak memahami seberapa penting 

pekerjaan yang saat ini kakak kerjakan? 

W1R1.113 Itee 

Penting la kalau gak ada yang rias-rias jenazah ini 

siapa lagi yang mau jarang la orang mau  la aku 

kalau udah ku rias gitu senang rasanya kalau kerja 

begini kan aku menolong orang dapat pahala kita 

mandiin jenazahnya, kita rias 

W1R1.114 Iter 
Apakah keluarga mendukung profesi kakaksebagai 

perias jenazah? 

W1R1.115 Itee Iya keluarga mendukung 

W1R1.116 Iter oh jadi keluarga kakak mendukung ya? 

W1R1.117 Itee 

iya keluarga ku dukung ini kan kerja bantu orang 

pahala juga buat kita jadi yaudah dukung la orang 

itu 

W1R1.118 Iter Bagaimana sikap mereka terhadap profesi kakak? 

W1R1.119 Itee 
Ya orang itu dukung aku kok lagian kerjaku halal 

ya jadi orang itu dukung aku 

W1R1.120 Iter 
siapa anggota keluarga yang paling mendukung 

kakak bekerja sebgai perias jenazah? 

W1R1.121 Itee yang paling mendukung itu mamak 
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W1R1.122 Iter kenapa mamak kakak mendukung profesi kakak? 

W1R1.123 Itee 
ini kan kerjanya nolong nambah pahala ya jadi ibu 

dukung la 

W1R1.124 Iter 
apakah kakak mendapat lebel tertentu dengan 

profesi kakak? 

W1R1.125 Itee 
orang itu bilang udah kayak jenazah si Mayuniitu 

kayak “hantu” gak ada takutnya lagi 

W1R1.126 Iter 
apa tanggapan kakak dibilang seperti jenazah 

begitu? 

W1R1.127 Itee 
senyum aja kakak biar aja orang bilang apa yang 

penting kakak kerja halal bantu orang 

W1R1.128 Iter 
Bagaimana pengalaman pertama menjadi perias 

jenazah? 

W1R1.129 Itee 
Pengalaman pertama ya gimana ya senang aja gitu 

rias jenazah itu aja sih 

W1R1.130 Iter 
Apakah perasaan yang muncul ketika memilih 

profesi sebgai perias jenazah? 

W1R1.131 Itee 

Perasaanku senang bisa menolong, kan ibarat aku 

menolong merias biar cantik seperti tidak mati la 

gitu kayak lagi tidur 

W1R1.132 Iter Apa motivasi kakak menjadi perias jenazah? 

W1R1.133 Itee 
Ya itu tadi karena menolong dapat juga aku pahala 

kerjanya juga halal itu aja sih 

W1R1.134 Iter 
Apa yang menjadi tujuan kakak menjadi perias 

jenazah? 

W1R1.135 Itee 

Tujuan ku ya ingin menolong  dengan cara merias 

jenazah senang aku merias mungkin kalau aku gak 

kerja disini sebagai perias jenazah gila aku iya 

W1R1.136 Iter gila kenapa kak? 

W1R1.137 Itee 

iya gak tau gila aku kalau gak kerja jadi perias 

jenazah gak enak rasanya lagian kasihan nanti 

jenazahnya gak ada yang rias 

W1R1.138 Iter Apa yang mendorong kakakmenjadi perias jenazah? 

W1R1.139 Itee Saling menolong itu indah 

W1R1.140 Iter Bagaimana rasanya kak kalau sudah menolong? 

W1R1.141 Itee 

Ahh kalau udah nolong udah enak la udah lega 

rasanya, kek ibaratnya udah mandiin udah selesai 

semuanya enak rasanya. Iya kalau udah siap mandi 

udah selesai enak rasanya tapi kalau belum siap 

dikerjain keknya aku gelisah lah 

W1R1.142 Iter Gelisah kenapa kak? 

W1R1.143 Itee 

Iya rasanya pengen gitu cepat-cepat bersih biar ini 

dia, biar cepat dia pergi gitu kan. Apa lagi kalau 

nunggu gitu belum datang keluarganya kayaknya 

gelisah aku gitu 
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W1R1.144 Iter Pernah ada keluarganya yang lama datangnya kak? 

W1R1.145 Itee Ah sering lah 

W1R1.146 Iter Berapa lama kak? 

W1R1.147 Itee Ada pun satu jam baru datang keluarganya 

W1R1.148 Iter Berarti jenazahnya sampai disini diluan kak? 

W1R1.149 Itee 

Iya, itupun disuru orang itu mandiin ya kubilang 

jangan kasihan dia, kek gini la kita mandikan dia. 

Ya kan udah telanjang bajunya belum datang kan 

kasihan apa dia gak kedingainan kan kasihan. 

Seumpamanya kita sendiri la kek gitu kita udah 

mandi tapi baju kita belum datang kek mana 

rasanya kan kedinginan 

W1R1.150 Iter Apakah kakak bangga menjadi perias jenazah? 

W1R1.151 Itee Bangga lah 

W1R1.152 Iter 
apa yang membuat kakak bangga dengan profesi 

kakak? 

W1R1.153 Itee 

bangga aku karena kerjaku kan nolong orang rias 

jenazah lagian banyak yang gak berani rias jenazah 

aku berani ya jadi aku bangga la 

W1R1.154 Iter 
Apakah kakak pernah mendapatkan pelatihan 

khusus menjadi perias jenazah? 

W1R1.155 Itee Gak ada 

W1R1.156 Itee Kebutuhan apa yang paling penting bagi kakak? 

W1R1.157 Itee Ya kebutuhan sandang pangan la buat keluarga 

W1R1.158 Iter 
Apakah kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan 

profesi sebagai perias jenazah? 

W1R1.159 Itee 

Terpenuhi la kebutuhan aku kalau kita ikhlas 

mengerjakan sesuatu ada ajanya rezeki itu nanti 

kadang  keluarganya jenazah yang ku rias  ada yang 

ngasi aku dua puluh ribu sepuluh ribu ya kuterima 

Alhamdulillah 

W1R1.160 Iter 
Adakah ritual khusus yang dilakukan sebelum 

merias jenazah? 

W1R1.161 Itee 

Ritual nya itu sebelum merias aku selalu berdoa 

terus aku permisi sama jenazahnya ku ajak bicara 

ku rias ya biar cantik yaa gitu la namanya orang 

yang udah meninggal arwahnya kan maasih disitu 

ya jadi ermisi la aku. Kalau gak permisi nanti marah 

dia dicubitnya kita biru la 

W1R1.162 Iter Dari mana kakak tau misalnya dia marah? 

W1R1.163 Itee 

Ya kayak aku baru-baru ini biru paha ku ini ya 

mungkin karena baru-baru ini aku mandikan sama 

rias jenazah agak bau kurasa muntah aku mungkin 

dia gak senang jadi biru pahaku 

W1R1.164 Iter Jadi kakak meyakini kalau biru itu dicubit sama 
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arwah jenazah itu kak? 

W1R1.165 Itee 

Iya la siapa lagi yang nyubit, siapa lagi yang nyubit 

gak mungkin manusia nyubit biru, kan kalau 

manusia yang nyubit pasti merah gak biru yakan 

apalagi kalau gak dia 

W1R1.166 Iter adakah prosedur sebelum merias jenazah? 

W1R1.167 Itee 
Ya ku siapkan la alat-alat yang ku butuhkan kayak 

alat-alat makeup nya gitu aja sih 

W1R1.168 Iter Apa prosedur periasan jenazah? 

W1R1.169 Itee 

Pertama buka bajunya dimandikan dulu, 

dibersihkan lah semuanya, udah bersih baru la kita 

rias dikasi bedaknya. Pertama aku kasi foundation 

itu terus ku kasi bedak setelah ku kasi bedak terus 

ku celakin dulu, udah ku kasi celak ku kasi eye 

shadow  matanya udah itu ku kasi eyeliner  warna 

hitam terus pakai blazon  baru pakai gincu udah 

setelah itu baru rambutnya ku keringkan setelah 

dikeringkan barulah di blow  itu lah cara meriasnya. 

W1R1.170 Iter 
Apakah alat-alat yang kakak butuhkan saat merias 

jenazah? 

W1R1.171 Itee 
Sisir, alat-alat make up nya, babyliss, ya itu lah 

udah 

W1R1.172 Iter 
Kakakmenggunakan merk kosmetik apa saat merias 

jenazah? 

W1R1.173 Itee Merk silky girl 

W1R1.174 Iter Kenapa memakai produk itu kak? 

W1R1.175 Itee Karena bedaknya itu lengket dikulit dan tahan lama 

W1R1.176 Iter make upnya disediakan dari sini kak? 

W1R1.177 Itee 
iya udah dari sini make up nya jadi ya apa yang 

disediakan la yang ku pakai untuk rias jenazah 

W1R1.178 Iter 
Apa kebiasaan yang muncul setelah bekerja sebagai 

perias jenazah? 

W1R1.179 Itee 
Cuci tangan pakai alkohol, tapi dulu aku pakai 

minyak lampu kak 

W1R1.180 Iter Kenapa cuci tangan pakai minyak lampu kak? 

W1R1.181 Itee 

Karena katanya Pakai minyak lampu biar matiin 

kuman-kuman  tapi sekarang udah pakai alkohol 

dulu alkohol kan gak ada 

W1R1.182 Iter Kenapa tidak pakai minyak lampu aja kak ? 

W1R1.183 Itee 
Abis minyak lampu udah gak ada lagi payah lagi 

dicari yaudah pakai alkohol aja  (tertawa) 

W1R1.184 Iter 
Apakah kakak pernah kehilangan konsentrasi 

sebelum merias jenazah? 

W1R1.185 Itee Gak ada (menggelengkan kepala) 

W1R1.186 Iter Apakah kakak mendapat hambatan saat merias 
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jenazah? 

W1R1.187 Itee 

Gak ada hambatan dilancarkan, biar lancer 

makanya sebelum kerja berdoa dulu biar lancer gak 

ada hambatan 

W1R1.188 Iter 
Apa beban terbesar yang kakak rasakan sebagai 

perias jenazah? 

W1R1.189 Itee Gak ada beban (menggelengkan kepala) 

W1R1.190 Iter Apa hal yang kakak takuti saat merias jenazah? 

W1R1.191 Itee 

Gak ada sih ya, ya takutnya kalau dia hidup lagi 

(tertawa) kayak mati suri itu ya siapa tau kan. Apa 

lagi kan gini dia matinya gak dirumah sakit 

keluarganya bilang udah mati dibawahnya ke sini 

langsung gak taunya kan tunggulah delapan jam 

hidop lagi dia mau kek mana kita kalu dirumah 

sakit tadi ka nada surat kematiannya 

W1R1.192 Iter Pernah kak kejadian gitu mati suri begitu? 

W1R1.193 Itee 

Pernah, pernah tapi belum sempat dirias orang itu 

mau masukkan kepeti teruskan petinya goyang 

rupanya hidup lagi dia gak lama terus ya mati lagi 

dia 

W1R1.194 Iter 
beban emosi apa yang kakakrasakan saat merias 

jenazah? 

W1R1.195 Itee 

gak ada beban ku rias jenazah kan kalau kita senang 

melakukan apa pun jadi ringan kerjaan itu ngak  ada 

beban 

W1R1.196 Iter 
Apakah kakak pernah mengkonsumsi minuman 

beralkohol? 

W1R1.197 Itee Gak, gak suka minuman haram gak suka 

W1R1.198 Iter 
peristiwa apa yang paling tidak menyenangkan saat 

merias jenazah? 

W1R1.199 Itee 

apa ya hmm ya kalau jenazah yang ku rias itu udah 

bau busuk la kalau darah masih kita bersihkan tapi 

kalau bau tetap aja dia 

W1R1.200 Iter 
Pernahkan kakak merasa kesulitan dalam merias 

jenazah? 

W1R1.201 Itee 
Ya kesulitannya ya kalau  anaknya cerewet salah 

aja apa yang kita lakukan 

W1R1.202 Iter 
Pernahkan kakak merasa gagal dalam merias 

jenazah? 

W1R1.203 Itee 

Pernah ya itu karena goyang ama itu ya aku mikir 

kenapa yak ok goyang kayak tersentak gitu jadi 

mereng la celaknya satu 

W1R1.204 Iter Apa yang kakakrasakan waktu itu? 

W1R1.205 Itee 
Aku merasa sedih la kak kok bisa la kubuat mereng 

celaknya satu 
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W1R1.206 Iter Apa yang kakak lakukan bila tidak merias jenazah? 

W1R1.207 Itee Duduk-duduk aja la nunggu jenazah masuk 

W1R1.208 Iter Pernah satu hari itu tidak ada jenazah yang dirias? 

W1R1.209 Itee Pernah, dua hari pun pernah 

W1R1.210 Iter 
Paling banyak dalam sehari itu kakak merias berapa 

jenazah? 

W1R1.211 Itee Dua, tiga pernah juga sampai empat ya gak tentu la 

W1R1.212 Iter 
Menurut kakak bagaimana kepuasan keluarga 

jenazah yang kakak rias? 

W1R1.213 Itee Ya aku mana bisa bilang ya pribadi orang itu la 

W1R1.214 Iter 
Ya menurut kakak bagaimana kan ada yang bilang 

cantik ya riasannya? 

W1R1.215 Itee Ya aku bangga la riasanku cantik 

W1R1.216 Iter 
Apakah ada permintaan khusus dari keluarga yang 

kakak rias? 

W1R1.217 Itee 

Ada kadang-kadang kan ada keluarganya ini mau 

yang sedang-sedang aja gak yang menor-menor 

karena kan aku udah tau. Sepuluh tahun aku jadi 

perias jenazah masa aku gak tau rias jenazah kek 

mana jadi aku tau misalnya umurnya sekian gak 

usah menor kali kalau umurnya sekian riasannya 

kek gini 

W1R1.218 Iter 
Pernahkan kakak melakukan kesalahan dalam 

merias jenazah? 

W1R1.219 Itee Ya pernah la dek 

W1R1.220 Iter Bisa kakak diceritkan? 

W1R1.221 Itee 
Ya itu tadi mereng-mereng celaknya ku buat 

(tertawa) 

W1R1.222 Iter 
Apakah keluarga jenazah pernah komplain dengan 

jenazah yang kakak rias? 

W1R1.223 Itee Pernah laa (ketawa) 

W1R1.224 Iter Bisa kakak ceritakan? 

W1R1.225 Itee 

Anaknya bilang lu kenapa rias ama saya kok kek 

gini ya kubilang ya gak tau la aku kak maaf ya tadi 

kok goyang mungkin tadi dia gak mau dirias 

kubilang gitu la 

W1R1.226 Iter 
Apakah profesi sebagai perias jenazah 

mempengaruhi kondisi fisik kakak? 

W1R1.227 Itee gak (menggelengkan kepala) 

W1R1.228 Iter 
Apakah kakak pernah terserang penyakit karena 

merias jenazah? 

W1R1.229 Itee Pernah hari itu (mengangguk) 

W1R1.230 Iter Apa itu kak ? 

W1R1.231 Itee 
Kayak kenak penyakit kuning karena yang ku rias  

ini penyakit kuning. Dulu aku gak pernah pakai  
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masker gak pernah pakai sarung tangan karena aku 

percaya harusnya pakek jadi setelah sakit baru aku 

percaya 

W1R1.232 Iter 
jadi sekarang kalau merias sudah pakai masker, 

pakai sarung tangan kak? 

W1R1.233 Itee sudah sekarang ku pakai aja la 

W1R1.234 Iter Adakah pelayanan khusus selain merias jenazah? 

W1R1.235 Itee Oh ada (mengangguk) 

W1R1.236 Iter Pelayanan seperti apa? 

W1R1.237 Itee Ya itu tadi dimandikan terus dirias 

W1R1.238 Iter Sejak pakan pelayanan merias jenazah ditempat ini? 

W1R1.239 Itee Udah dari tahun 2005 tadi 

W1R1.240 Iter 
Setau kakak berapa berapa orang yang berprofesi 

sebagai perias jenazah? 

W1R1.241 Itee Ya kalau disini ada 4 cewek semua 

W1R1.242 Iter 
Dimana saja menemukan yang seprofesi dengan 

kakak? 

W1R1.243 Itee 

Dipancing yang sosial juga itu tapi baru kalau ini 

kan udah lama udah terkenal udah ada yang jauh 

jauh datang kesini 

W1R1.244 Iter Paling jauh dari mana kak? 

W1R1.245 Itee Ada yang dari RRC dari Cina sana 

W1R1.246 Iter 
apakah kakak pernah terbayang wajah jenazah yang 

kakakrias? 

W1R1.247 Itee 

selama aku jadi perias jenazah sampai sekarang 

belum pernah kan niat kita baik buat dia cantik 

berdoa juga hmm belum pernah la 

W1R1.248 Iter 
pernahkan kakak menemukan hal yang tidak lazim 

saat merias jenazah? 

W1R1.249 Itee 
ya itu tadi yang tersentak dia mungkin gak mau dia 

dirias mungkin ya 

W1R1.250 Iter 
Setelah kakak selesai merias apa yang kakak 

lakukan? 

W1R1.251 Itee 
Membersihkan alat riasaan lalu disimpan kemuan 

cuci tangan 

W1R1.252 Iter Menurut kakak perlukah jenazah itu dirias? 

W1R1.253 Itee 

Ya tergantung orang ini, setiap agama kan berbeda. 

Kalau menurut keyakinan orang ini  ya perlu la biar 

terlihat cantik 

W1R1.254 Iter 
Coba ceritakan kondisi jenazah yang paling buruk 

yangkakak rias ? 

W1R1.255 Itee 

Ya kayak yang sakit diabetes itu la jadi belakang itu 

punggung itu la bolong jadi  karena udah bolong 

aroma itu keluar dari situ bolong ya keroak kayak 

sundel bolong itu la, kalau darah masih bisa dielap 
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tapi kalu busuk mana bisa 

W1R1.256 Iter 
Pengalaman yang paling berkesan saat merias 

jenazah? 

W1R1.257 Itee Ya itu tadi bergerak dia kayak tersentak 

W1R1.258 Iter 
Apakah tempat kakak bekerja memberikan 

penghargaan bila hasil kerja kakak memuaskan? 

W1R1.259 Itee 
Kalau disini mana ada yang penting riasanku cantik 

aku senang aja 

W1R1.260 Iter 
Apakah kakak pernah mendapat bantuan dari 

pemerintah sesuai profesi kakaksaat ini? 

W1R1.261 Itee Gak pernah (menggelengkan kepala) 

W1R1.262 Iter Apakah kakak mendapat bayaran lebih saat merias? 

W1R1.263 Itee 

Ya itu la keluarganya senang cantik ku rias dikasi 

orang itu la aku dua puluh ribu sepuluh ribu ya 

kalau gak dikasi yaudah gak apa udah senang aku 

W1R1.264 Iter Apakah kakak tidak ada pekerjaan sampingan? 

W1R1.265 Itee Gak ada ini aja 

W1R1.266 Iter Apakah kakak pernah menolak merias jenazah? 

W1R1.267 Itee 
Gak pernah terima semuanya mau kek mana pun 

kondisinya (datang jenazah yang ingin dirias) 

W1R1.268 Iter 
aduh, gak enak ini mengganggu kakak, atau nanti 

kita ketemu lagi kak? 

W1R1.269 Itee 
oiya boleh, nanti kita ketemu lagi ya hmm hari 

kamis la 

W1R1.270 Iter jam berapa kak? 

W1R1.271 Itee 

Jam berapa ya? (sambil mengkrenyitkan dahi dan 

menunduk) 

 

W1R1.272 Iter kamis kalau jam 13.30 kak? 

W1R1.273 Itee oh iya bisa (tersenyum) 

W1R1.274 Iter yaudah kak sampai ketemu hari kamis kak 

W1R1.275 Itee iya (tersenyum) 
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File 3 

Wawancara 1 Responden 1 

Inisial   : MAYUNI  

Hari/ Tanggal   : Senin, 27 Maret 2017 

Waktu   : 13.30 s/d 15.00 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

KODING SUBJEK 
TANYA 

JAWAB 

PADATAN/F

AKTUAL 

SIMPULAN 

TEMA 
KATEGO

RI 

W1R1.001 Iter 
assalamualaikum 

kak?   
 Pembukaan 

wawancara  
W1R1.002 Itee waalaikum salam 

W1R1.003 Iter Apa kabar kak ? 

  
 Pembukaan 

wawancara 
W1R1.004 Itee 

Alhamdulillah 

baik dek, yok 

silahkan duduk 

(sambil 

tersenyum) 

W1R1.005 Iter Makasih ya kak 

W1R1.006 Iter 
kakak sudah 

makan? 
  

 Pembukaan 

wawancara 
W1R1.007 Itee 

sudah baru saja 

selesai ini 

W1R1.008 Iter 

ganggu waktu 

istirahat kakak la 

ini ya ? 
  

 Pembukaan 

wawancara 

W1R1.009 Itee 

ah ya gak la lagi 

santai juga ini 

nunggu jenazah 

W1R1.010 Iter 
Oh iya kak siap 

nama kakak? Bernama 

Mayuni  
Nama  

Identitas  

 
W1R1.011 Itee 

Nama kakak dek 

Mayuni 

W1R1.012 Iter 

Jadi, berapa la 

umur kakak 

sekarang ? 
Mayuni  

berumur 33 

tahun 

Usia  Identitas 

W1R1.013 Itee 

Cobalah tebak 

berapa umur 

kakak sekarang? 

W1R1.014 Iter 
Berapa ya? 27 

tahun kak 
   

W1R1.015 Itee 
(tertawa) kakak 

udah umur 33 
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tahun dek berarti 

awet muda la 

kakak ya 

W1R1.016 Iter 

Iya kak, kakak 

terlihat lebih 

muda. Jadi kakak 

anak keberapa ? 

Mayuni  anak 

ke lima dari 

sepuluh 

bersaudara 

 Identitas  

W1R1.017 Itee 

Kakak anak ke 

lima dari sepuluh 

bersaudara dek 

W1R1.018 Iter kakak agama apa? Mayuni  

beragama 

Islam 

agama  Identitas  
W1R1.019 Itee agama islam 

W1R1.020 Iter kakak suku apa? Mayuni  

bersuku Jawa 
Suku  Identitas 

W1R1.021 Itee kakak suku jawa 

W1R1.022 Iter 
dimana alamat 

rumah kakak? 
Mayuni  

beralamat di 

Perumnas 

Mandala 

Alamat  Identitas  

W1R1.023 Itee 
di Perumnas 

Mandala 

W1R1.024 Iter 
sudah lama kakak 

tingggal disana? 
   

W1R1.025 Itee 

hmm sudah la 

udah lama dari 

aku kecil 

   

W1R1.026 Iter 

jadi sekarang 

kakak tinggal 

sama siapa? 

Mayuni  

tinggal 

bersama 

suaminya dan 

anaknya 

 Identitas  

W1R1.027 Itee 
sama suami dan 

anak ku 

W1R1.028 Iter 
suami kakak 

kerjanya apa? 
Suami Mayuni  

sudah tidak 

bekerja lagi 

karena sakit 

Pekerjaan  Identitas  
W1R1.029 Itee 

sekarang udah 

gak kerja lagi 

W1R1.030 Iter 
loh kenpa tidak 

kerja lagi? 

W1R1.031 Itee iya dia sakit 

W1R1.032 Iter Sakit apa kak? 
Suami Mayuni  

sakit ginjal 
  

W1R1.033 Itee sakit ginjal    

W1R1.034 Iter 

sudah berapa 

lama suami kakak 

sakit? 

Suami Mayuni  

sakit sudah 5 

tahun tetapi 

tidak mau 
dibawa 

ketumah sakit 

 
Identitas 

keluarga  

W1R1.035 Itee 

hmm udah lama 

sih ada la udah 5 

tahun tapi dia gak 
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mau dibawa 

berobat ke rumah 

sakit  makanya 

aku pusing kali 

ini kek mana mau 

sembuhkan 

karena takut 

disuntik 

W1R1.036 Iter 

kenapa tidak mau 

dibawa kerumah 

sakit kak? 

W1R1.037 Itee 

iya dia takut 

suntik jadi sampai 

sekarang gak 

pernah dia 

kerumah sakit 

W1R1.038 Iter 

jadi kakak tau 

dari mana kalau 

suami kakak sakit 

ginjal? 
Mayuni  

membawa 

suaminya 

berobat  

alternative 

  

W1R1.039 Itee 

ya  kan  ku bawa 

berobat 

alternative 

katanya sakit 

ginjal yaudah dari 

situ la 

W1R1.040 Iter 

berarti semenjak 

suami kakak sakit 

yang menjadi 

tulang punggung 

di keluarga 

kakak? 

Semenjak 

suami Mayuni  

sakit dirinya 

menjadi tulang 

punggung 

keluarga 

 Identitas  

W1R1.041 Itee 

iya semenjak dia 

sakit aku la yang 

sendiri kerja kan 

W1R1.042 Iter 
anak kakak ada 

berapa? 

Mayuni  

memiliki 2 

orang anak 

 
Identitas 

keluarga 

W1R1.043 Itee ada dua anak ku 

W1R1.044 Iter 
oh jadi anak 

kakak sudah dua? 

W1R1.045 Itee 
iya udah dua anak 

ku 

W1R1.046 Iter umur anak kakak? Anak pertama 

Mayuni  

berumur 13 

tahun 

 
Identitas 

keluarga  W1R1.047 Itee 
yang pertama 

umur 13 tahun 

W1R1.048 Iter 
masih sekolah 

kak? 

Anak pertama 

Mayuni  kelas 
 

Identitas 

keluarga  
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W1R1.049 Itee 
masih kelas 2 

SMP 

2 SMP 

W1R1.050 Iter 
kalau adiknya 

kak? 
Anak kedua 

Mayuni  

berumur 10 

tahun 

usia  
identitas 

keluarga  
W1R1.051 Itee 

adiknya masih 

umur 10 tahun 

W1R1.052 Iter SD berarti ya kak anak kedua 

Mayuni  kelas 

5 SD 

Sekolah  
Identitas 

keluarga  W1R1.053 Itee 
iya SD sekarang 

kelas 5 

W1R1.054 Iter 
Apa hobby 

kakak? 

Mayuni  

memiliki hoby 

merias sudah 

dari kecil 

Hoby  Identitas 

W1R1.055 Itee 

Hoby kakak dari 

kecil itu dek 

sukak kali kakak 

merias dek, 

senang gitu 

rasanya merias 

buat orang cantik 

W1R1.056 Iter 

Oh jadi sudah dari 

kecil kakak suka 

merias ya? 

W1R1.057 Itee 

Iya dek udah dari 

kecil kakak suka 

merias, senang 

gitu kalau udah 

dandan untuk diri 

sendiri apalagi 

kalau merias 

W1R1.058 Iter 
Siapa yang sering 

kakak rias? 

Mayuni  sering 

merias adik 

dan temannya 

  

W1R1.059 Itee 

Waktu kecil itu 

yang suka kakak 

rias itu ya adek ku 

terus teman kakak 

la dek, orang itu 

pun mau pula 

kakak rias yaudah 

senang la kakak 

rias orang itu 

W1R1.060 Iter 

Hmm, kakak bisa 

kakak ceritakan 

mengenai studi 

kakak? 

   

W1R1.061 Itee 

Itee : Dari SD  

kayak mana 

dibilang ya, hmm 

   

UNIVERSITAS MEDAN AREA



jalan kaki jaoh la 

sekolah ku 

dulukan namanya 

orang susah 

yakan, jauh, 

dibilang dari 

prumnas itu jalan 

kaki menuju ke 

sekolah setiap 

hari seperti itulah. 

Ya dibilang orang 

susah la gak 

punya duit. Tiap 

hari dikasi 100 

perak uang jajan 

ke sekolah itu lah 

pala-pain ke 

sekolah setiap 

hari sampai kelas 

enam sekolah 

jalan kaki terus. 

W1R1.062 Iter 
Kakak SD dimana 

? 
Mayuni  

bersekolah SD 

di SD Kutilang 

dan 

melanjutkan 

sekolah di 

SMP di Pertiwi 

berangkat 

kesekolah 

berjalan kaki 

 Identitas 

W1R1.063 Itee 

SD Kutilang 

perumnas 

mandala, jalan 

kaki terus la 

namanya orang 

susah 

jalannsampai 

tamat. SMP pun 

gitu jugak 

W1R1.064 Iter 
Kakak SMP 

dimana? 
   

W1R1.065 Itee 

SMP ku di 

Pertiwi dari 

perumnas itu 

jalan kaki terus 

sampai menuju 

sekolah Pertiwi 

hah disitulah dulu 

aku sekolah. 

Adek ku banyak 

aku sekolah 

hanya sebatas 

SMP aja lah. 
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W1R1.066 Iter 

Kenapa kakak 

tidak mau lanjut 

SMA? 

Mayuni  tidak 

melanjutkan 

sekolahnya 

karena 

keterbatasan 

biaya sehingga 

dia bekerja 

untuk biaya 

sekolah 

adiknya 

  

W1R1.067 Itee 

Iya namanya 

orang miskin 

makanya 

berentilah aku 

sekolah, kerja lah 

aku gosok-gosok 

jepara itu karena 

gak sekolah lagi. 

Kasihan lihat 

adek ku gak 

sekolah jadi 

biarlah aku yang 

gak sekolah biar 

sekolah adek ku 

kerja lah aku 

demi adek ku 

kerja lah aku 

gosok jepara terus 

kerja cuci baju 

orang itu lah 

perjuanganku. 

W1R1.068 Iter 

Berapa lama 

kakak kerja 

begitu? 

   

W1R1.069 Itee 

Ada lah setahun 

aku kerja begitu, 

kerja la aku udah 

setahun kerja gitu 

baru lah mamak 

ku kerja di 

Angsapura ini 

W1R1.070 Iter 

Berarti mamak 

kakak yang 

pertama kerja 

disini? 

   

W1R1.071 Itee 
Iya, mamak 

diluan kerja disini 
   

W1R1.072 Iter 

Mamak kakak 

disini dibagian 

apa kak? 

   

W1R1.073 Itee 

Bagian kamar 

mandi ya bagian 

kebersihan kamar 
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mandi disana dulu 

(menunjuk arah) 

tapi sekarang 

udah gak lagi. 

Jadi mamak la 

masukkan aku ke 

angsapura ini 

kerja di angsapura 

ini. Dari situlah 

aku tamat sekolah 

SMP udah 

setahun kerja 

jepara terus kerja-

kerja nyuci 

barulah masok 

aku ke angsapura 

ini tahun 2006 

tanggal 19 bulan 

mei tuh la aku 

kerja di angsapura 

ini sampai 

sekarang. 

W1R1.074 Iter 

Jadi pendidikan 

informal apa apa 

yang pernah 

kakak ikuti ? 

Mayuni tidak 

pernah 

mengikuti 

pendidikan 

informal 

 Identitas 

W1R1.075 Itee Gak ada 

W1R1.076 Iter 

mengapa kakak 

memilih 

pekerjaan sebagai 

perias jenazah? 
Mayuni  

memilih 

pekerjaan 

sebagai perias 

jenazah karena 

pekerjaan ini 

membantu 

orang lain 

 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah 
W1R1.077 Itee 

aku dah dari dulu 

suka merias 

lagian kalau 

merias jenazah ini 

kakak senang 

juga kan bantu 

orang juga 

kerjanya 

W1R1.078 Iter 

jadi kakak senang 

la ya merias 

jenazah ini? 

Mayuni  

merasa senang 

merias jenazah 

karena 

membantu 

orang lain 

 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah  W1R1.079 Itee 

iya senang la kan 

kerjanya juga 

bantu orang lain 

W1R1.080 Iter Sejak kapan Mayuni  Pekerjaan  perias 
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kakak bekerja 

sebagai perias 

jenazah? 

bekerja 

sebagai perias 

jenazah sudah 

sepuluh tahun 

jenazah 

W1R1.081 Itee 

Udah lama la dek 

udah sepuluh 

tahun lebih la iya 

la udah sepuluh 

tahunan la kakak 

jadi perias 

jenazah 

W1R1.082 Iter 
udah sepuluh 

tahun kak? 

   

W1R1.083 Itee 

iya udah sepuluh 

tahun la kakak 

kerja jadi rias 

jenazah ini 

W1R1.084 Iter 

Bisa kakak 

ceritakan awal 

mula menjadi 

perias jenazah? 
Mayuni  

menjadi perias 

jenazah karena 

tidak ada yang 

berminat 

menjadi perias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.085 Itee 

Karena gak ada 

yang mau jarang 

orang mau merias 

jenazah kan 

kasihan kalau 

tidak ada yang 

merias lagian 

kerjanya kan halal 

W1R1.086 Iter 

jadi kakak merasa 

kasihan kalau 

tidak ada yang 

merias jenazah? 

Mayuni  

merasa kasihan 

pada jenazah 

jika tidak ada 

yang bersedia 

merias jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R1.087 Itee 

iya kasihan la 

kalau gak ada 

yang rias siapa 

yang mau ruis 

W1R1.088 Iter 

Mengapa 

memutuskan 

memilih menjadi 

perias jenazah? 

Mayuni  

memutuskan 

menjadi perias 

jenazah karena 

awalnya tidak 

ada yang mau 

merias jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.089 Itee 

Karena dulunya 

gak ada orang 

yang mau raisin 

dulunya kan 

kasihan jadi 

kakak rias la biar 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



terlihat cantik biar 

kayak masih 

hidup dia ya biar 

kayak lagi tidur la 

dia ya aku mau la 

kan emang dari 

kecil aku suka 

merias ya gitu la 

W1R1.090 Iter 

Apa yang kakak 

rasakan ketika 

memilih profesi 

sebagai perias 

jenazah? 

Mayuni  

merasa bangga 

bisa menjadi 

perias jenazah 

Pekerjaan  
 Perias  

jenazah 

W1R1.091 Itee 

Bangga aku bisa 

jadi perias 

rasanya senang 

gitu kalau bantu 

W1R1.092 Iter 

jadi kakak merasa 

bangga la jadi 

perias jenazah? 

Mayuni  

merasa bangga 

dengan 

profesinya 

karena orang 

lain takut 

dengan 

jenazah tetapi 

dirinya tidak 

takut serta 

memiliki 

kemampuan 

merias. 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R1.093 Itee 

bangga la orang 

lain takut aku 

berani lagian aku 

kan bisa rias 

W1R1.094 Iter 

Apakah 

sebelumnya 

pernah 

membayangkan 

memjadi perias 

jenazah? 
Mayuni  

pernah 

membayangka

n jadi perias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.095 Itee 

Iya dulu aku 

bayangkan jadi 

perias jenazah itu 

paasti keren 

karena kan jarang 

orang mau takut 

la apa lah tp kalau 

tidak ada siapa 

yang mau merias 

ya kek gitu la dek 
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W1R1.096 Iter 

kenapa kakak 

membayangkan 

menjadi perias 

jenazah kan 

banyak pekerjaan 

lain? 

Mayuni  

merasa keren 

membayangka

n menjadi 

perias jenazah 

karena menjadi 

perias jenazah 

membutuhkan 

keberanian 

  

W1R1.097 Itee 

ya kayak mana ya 

keren rasaku jadi 

perias jenazah ini 

kan orang lain aja 

belum tentu 

berani yak an 

dibayar mahal 

pun belum tentu 

berani 

W1R1.098 Iter 

oh jadi udah 

pernah kakak 

bayangkan jadi 

perias jenazah 

dulunya? 

   

W1R1.099 Itee iya (mengangguk) 

W1R1.100 Iter 

Apa yang 

mendasari hingga 

memutuskan 

menjadi perias 

jenazah? 

Mayuni 

merasa kasihan 

jika tidak ada 

orang yang 

merias jenazah 

hingga 

memutuskan 

menjadi perias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.101 Itee 

Kasihan la kalau 

gak ada yang rias 

jenazah siapa lagi 

makanya aku 

memutuskan jadi 

rias jenazah 

W1R1.102 Iter 

Bagaimana 

gambaran 

menjadi perias 

jenazah menurut 

kakak? 

Menurut 

Mayuni  

menjadi perias 

jenazah harus 

berdarah kuat, 

yang dimaksud 

Mayuni  

berdarah kuat 

adalah berjiwa 

besar,memiliki 

keberanian dan 

bernyali tinggi 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.103 Itee 
Perias jenazah ini 

gak bisa 
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sembarangan 

musti yang 

darahnya kuat 

W1R1.104 Iter 

Darahnya yang 

kuat itu 

bagaimana kak? 

   

W1R1.105 Itee 

Musti yang jiwa 

besar, yang 

berani, gak 

sembarangan 

yang nyalinya 

tinggi. Gak 

segampang ini 

kerja seperti ini. 

Ada yang gak 

tahan ada yang 

ngikut kerumah 

W1R1.106 Iter 
Apa yang ngikut 

kerumah kak? 

   

W1R1.107 Itee 

Ya namanya 

orang udah mati 

arwahnya itu lah 

yang ngikut 

kerumah, dari sini 

ngikut dia 

kerumah 

W1R1.108 Iter 

Dari mana kakak 

tau ada yang 

ngikut kerumah? 

   

W1R1.109 Itee 

Kayak ibu-ibu itu 

(menunjuk) ada 

yang ikut 

kerumah apa 

dibilang dia kok 

dingin itu yang 

dia rasakan 

W1R1.110 Iter 

Apakah kakak 

sudah 

memikirkan 

konsekuensi 

menjadi perias 

jenazah? 

Mayuni  sudah 

memikirkan 

konsekuensi 

menjadi perias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.111 Itee 

iya sudah   yang 

penting aku bantu 

orang keluarga 

yang ditinggal 
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gak sedih karena 

cantik ku buat 

riasan wajahnya 

W1R1.112 Iter 

Apakah kakak 

memahami 

seberapa penting 

pekerjaan yang 

saat ini kakak 

kerjakan? 

Mayuni  

memahami 

pentingnya 

pekerjaannya 

dikarenakan 

tidak semua 

orang mau 

menjadi perias 

jenazah 

 

 

Pekerjaan  

Perias 

jenazah 

W1R1.113 Itee 

Penting la kalau 

gak ada yang rias-

rias jenazah ini 

siapa lagi yang 

mau jarang la 

orang mau  la aku 

kalau udah ku rias 

gitu senang 

rasanya kalau 

kerja begini kan 

aku menolong 

orang dapat 

pahala kita 

mandiin 

jenazahnya, kita 

rias 

W1R1.114 Iter 

Apakah keluarga 

mendukung 

profesi 

kakaksebagai 

perias jenazah? 

Keluarga 

MAYUNI  

mendukung 

pekerjaan 

MAYUNI  

sebagai perias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.115 Itee 
Iya keluarga 

mendukung 
   

W1R1.116 Iter 

oh jadi keluarga 

kakak mendukung 

ya? 

   

W1R1.117 Itee 

iya keluarga ku 

dukung ini kan 

kerja bantu orang 

pahala juga buat 

kita jadi yaudah 

dukung la orang 

itu 

W1R1.118 Iter 
Bagaimana sikap 

mereka terhadap 

Sikap keluarga 

Mayuni 
Pekerjaan  

Perias 

jenazah  
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profesi kakak? dukung 

pekerjaan 

Mayuni  

W1R1.119 Itee 

Ya orang itu 

dukung aku kok 

lagian kerjaku 

halal ya jadi 

orang itu dukung 

aku 

W1R1.120 Iter 

siapa anggota 

keluarga yang 

paling 

mendukung kakak 

bekerja sebgai 

perias jenazah? 

ibu Mayuni  

sangat 

mendukung 

pekerjaan 

Mayuni 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.121 Itee 

yang paling 

mendukung itu 

mamak 

W1R1.122 Iter 

Kenapa  mamak 

kakak mendukung 

profesi kakak? 

Ibu Mayuni  

mendukung 

prosesinya 

karena 

pekerjaannya 

menolong 

orang lain 

Pekerjaan  
Perias 

Jenazah  

W1R1.123 Itee 

ini kan kerjanya 

nolong nambah 

pahala ya jadi ibu 

dukung la 

W1R1.124 Iter 

apakah kakak 

mendapat lebel 

tertentu dengan 

profesi kakak? Mayuni  

mendapat lebel  

“hantu” di 

lingkungan 

kerjanya 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R1.125 Itee 

orang itu bilang 

udah kayak 

jenazah si 

MAYUNI  itu 

kayak “hantu” 

gak ada takutnya 

lagi 

W1R1.126 Iter 

apa tanggapan 

kakak dibilang 

seperti jenazah 

begitu? 

Mayuni  

menanggapi 

dengan 

senyuman 

label yang 

diberikan 

kepada dirinya 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.127 Itee 

senyum aja kakak 

biar aja orang 

bilang apa yang 

penting kakak 

kerja halal bantu 

orang 

W1R1.128 Iter 
Bagaimana 

pengalaman 

Mayuni  

merasa senang 
Pekerjaan  

Perias 

jenazah 
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pertama menjadi 

perias jenazah? 

saat pertama 

kali menjadi 

perias jenazah 

W1R1.129 Itee 

Pengalaman 

pertama ya 

gimana ya senang 

aja gitu rias 

jenazah itu aja sih 

W1R1.130 Iter 

Apakah perasaan 

yang muncul 

ketika memilih 

profesi sebgai 

perias jenazah? Mayuni  

merasa senang 

bisa merias 

jenazah agar 

terlihat cantik 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.131 Itee 

Perasaanku 

senang bisa 

menolong, kan 

ibarat aku 

menolong merias 

biar cantik seperti 

tidak mati la gitu 

kayak lagi tidur 

W1R1.132 Iter 

Apa motivasi 

kakak menjadi 

perias jenazah? 

Mayuni  

termotivasi 

menjadi perias 

karena 

menolong 

mendapat 

pahala 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.133 Itee 

Ya itu tadi karena 

menolong dapat 

juga aku pahala 

kerjanya juga 

halal itu aja sih 

W1R1.134 Iter 

Apa yang menjadi 

tujuan kakak 

menjadi perias 

jenazah? 

Tujuan 

Mayuni  

menjadi perias 

jenazah karena  

ingin 

menolong 

dengan cara  

merias jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.135 Itee 

Tujuan ku ya 

ingin menolong  

dengan cara 

merias jenazah 

senang aku 

merias mungkin 

kalau aku gak 

kerja disini 

sebagai perias 

jenazah gila aku 
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iya 

W1R1.136 Iter gila kenapa kak?    

W1R1.137 Itee 

iya gak tau gila 

aku kalau gak 

kerja jadi perias 

jenazah gak enak 

rasanya lagian 

kasihan nanti 

jenazahnya gak 

ada yang rias 

   

W1R1.138 Iter 

Apa yang 

mendorong 

kakakmenjadi 

perias jenazah? 

Menurut 

Mayuni  saling 

menolong itu 

indah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.139 Itee 
Saling menolong 

itu indah 

W1R1.140 Iter 

Bagaimana 

rasanya kak kalau 

sudah menolong? 

   

W1R1.141 Itee 

Ahh kalau udah 

nolong udah enak 

la udah lega 

rasanya, kek 

ibaratnya udah 

mandiin udah 

selesai semuanya 

enak rasanya. Iya 

kalau udah siap 

mandi udah 

selesai enak 

rasanya tapi kalau 

belum siap 

dikerjain keknya 

aku gelisah lah 

W1R1.142 Iter 
Gelisah kenapa 

kak? 
   

W1R1.143 Itee 

Iya rasanya 

pengen gitu 

cepat-cepat bersih 

biar ini dia, biar 

cepat dia pergi 

gitu kan. Apa lagi 

kalau nunggu gitu 

belum datang 

keluarganya 

kayaknya gelisah 
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aku gitu 

W1R1.144 Iter 

Pernah ada 

keluarganya yang 

lama datangnya 

kak? 

   

W1R1.145 Itee Ah sering lah    

W1R1.146 Iter Berapa lama kak?    

W1R1.147 Itee 

Ada pun satu jam 

baru datang 

keluarganya 

   

W1R1.148 Iter 

Berarti 

jenazahnya 

sampai disini 

diluan kak? 

   

W1R1.149 Itee 

Iya, itupun disuru 

orang itu mandiin 

ya kubilang 

jangan kasihan 

dia, kek gini la 

kita mandikan 

dia. Ya kan udah 

telanjang bajunya 

belum datang kan 

kasihan apa dia 

gak kedingainan 

kan kasihan. 

Seumpamanya 

kita sendiri la kek 

gitu kita udah 

mandi tapi baju 

kita belum datang 

kek mana rasanya 

kan kedinginan 

   

W1R1.150 Iter 

Apakah kakak 

bangga menjadi 

perias jenazah? 

Mayuni  

merasa bangga 

menjadi perias 

jenazah karena 

banyak orang 

yang tidak 

berani merias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.151 Itee Bangga lah 

W1R1.152 Iter 

apa yang 

membuat kakak 

bangga dengan 

profesi kakak? 
   

W1R1.153 Itee bangga aku 
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karena kerjaku 

kan nolong orang 

rias jenazah 

lagian banyak 

yang gak berani 

rias jenazah aku 

berani ya jadi aku 

bangga la 

W1R1.154 Iter 

Apakah kakak 

pernah 

mendapatkan 

pelatihan khusus 

menjadi perias 

jenazah? 

Mayuni  tidak 

pernah 

mendapat 

pelatihan 

khusus merias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.155 Itee Gak ada 

W1R1.156 Itee 

Kebutuhan apa 

yang paling 

penting bagi 

kakak? 

Kebutuhan 

yang paling 

penting bagi 

Mayuni  

adalah sandang 

pangan 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.157 Itee 

Ya kebutuhan 

sandang pangan 

la buat keluarga 

W1R1.158 Iter 

Apakah 

kebutuhan 

tersebut bisa 

terpenuhi dengan 

profesi sebagai 

perias jenazah? 

Kebutuhan 

Mayuni  

terpenuhi 

sebagai perias 

jenazah 

 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah 

W1R1.159 Itee 

Terpenuhi la 

kebutuhan aku 

kalau kita ikhlas 

mengerjakan 

sesuatu ada 

ajanya rezeki itu 

nanti kadang  

keluarganya 

jenazah yang ku 

rias  ada yang 

ngasi aku dua 

puluh ribu 

sepuluh ribu ya 

kuterima 

Alhamdulillah 

W1R1.160 Iter 

Adakah ritual 

khusus yang 

dilakukan 

Ritual sebelum 

merias Mayuni  

berdoa 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 
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sebelum merias 

jenazah? 

kemudian 

permisi pada 

jenazah untuk 

meriasnya 

W1R1.161 Itee 

Ritual nya itu 

sebelum merias 

aku selalu berdoa 

terus aku permisi 

sama jenazahnya 

ku ajak bicara ku 

rias ya biar cantik 

yaa gitu la 

namanya orang 

yang udah 

meninggal 

arwahnya kan 

maasih disitu ya 

jadi ermisi la aku. 

Kalau gak permisi 

nanti marah dia 

dicubitnya kita 

biru la 

W1R1.162 Iter 

Dari mana kakak 

tau misalnya dia 

marah? 

   

W1R1.163 Itee 

Ya kayak aku 

baru-baru ini biru 

paha ku ini ya 

mungkin karena 

baru-baru ini aku 

mandikan sama 

rias jenazah agak 

bau kurasa 

muntah aku 

mungkin dia gak 

senang jadi biru 

pahaku 

W1R1.164 Iter 

Jadi kakak 

meyakini kalau 

biru itu dicubit 

sama arwah 

jenazah itu kak? 

   

W1R1.165 Itee 

Iya la siapa lagi 

yang nyubit, siapa 

lagi yang nyubit 

gak mungkin 

manusia nyubit 

biru, kan kalau 
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manusia yang 

nyubit pasti 

merah gak biru 

yakan apalagi 

kalau gak dia 

W1R1.166 Iter 

Adakah  prosedur 

sebelum merias 

jenazah? 
Ada prosedur 

sebelum 

merias jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R1.167 Itee 
Ada 

(mengangguk) 

W1R1.168 Iter 
Apa prosedur 

periasan jenazah? 

Prosedur 

periasan 

jenazah 

pertama 

memandikan 

kemudian 

member 

foundation 

kemudian 

member bedak 

setelah diberi 

bedak 

memberi celak 

kemudian 

memberi 

eyeliner pada 

matanya 

kemuadian 

member 

lipstick pada 

bibirnya 

kemudian 

merias 

rambutnya 

sesuai 

permintaan 

keluarga. 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.169 Itee 

Pertama buka 

bajunya 

dimandikan dulu, 

dibersihkan lah 

semuanya, udah 

bersih baru la kita 

rias dikasi 

bedaknya. 

Pertama aku kasi 
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foundation itu 

terus ku kasi 

bedak setelah ku 

kasi bedak terus 

ku celakin dulu, 

udah ku kasi 

celak ku kasi eye 

shadow  matanya 

udah itu ku kasi 

eyeliner  warna 

hitam terus pakai 

blazon  baru pakai 

gincu udah 

setelah itu baru 

rambutnya ku 

keringkan setelah 

dikeringkan 

barulah di blow  

itu lah cara 

meriasnya. 

W1R1.170 Iter 

Apakah alat-alat 

yang kakak 

butuhkan saat 

merias jenazah? 

Mayuni 

membutuhkan 

alat-alat make 

up, sisir, 

babyliss 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.171 Itee 

Sisir, alat-alat 

make up nya, 

babyliss, ya itu 

lah udah 

   

W1R1.172 Iter 

Kakak 

menggunakan 

merk kosmetik 

apa saat merias 

jenazah? 

Mayuni  

memakai 

produk Silky 

Girl sebagai 

riasan jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.173 Itee Merk silky girl 

W1R1.174 Iter 
Kenapa memakai 

produk itu kak? 
Memakai 

produk silky 

girl karena 

tahan lama 

  

W1R1.175 Itee 

Karena bedaknya 

itu lengket dikulit 

dan tahan lama 

W1R1.176 Iter 

make upnya 

disediakan dari 

sini kak? 

Make up 

disediakan dari 

yayasan sosial 
angsapura 

medan 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.177 Itee 

iya udah dari sini 

make up nya jadi 

ya apa yang 
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disediakan la 

yang ku pakai 

untuk rias jenazah 

W1R1.178 Iter 

Apa kebiasaan 

yang muncul 

setelah bekerja 

sebagai perias 

jenazah? 

Kebiasaan 

Mayuni  yang 

muncul setelah 

rias jenazah 

adalah cuci 

tangan 

menggunakan 

alkohol 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.179 Itee 

Cuci tangan pakai 

alkohol, tapi dulu 

aku pakai minyak 

lampu kak 

   

W1R1.180 Iter 

Kenapa cuci 

tangan pakai 

minyak lampu 

kak? 

   

W1R1.181 Itee 

Karena katanya 

Pakai minyak 

lampu biar matiin 

kuman-kuman  

tapi sekarang 

udah pakai 

alkohol dulu 

alkohol kan gak 

ada 

W1R1.182 Iter 

Kenapa tidak 

pakai minyak 

lampu aja kak ? 

   

W1R1.183 Itee 

Abis minyak 

lampu udah gak 

ada lagi payah 

lagi dicari yaudah 

pakai alkohol aja  

(tertawa) 

W1R1.184 Iter 

Apakah kakak 

pernah kehilangan 

konsentrasi 

sebelum merias 

jenazah? 

Mayuni  tidak 

pernah 

kehilangan 

konsentrasi 

sebelum 

merias 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.185 Itee 

Gak ada 

(menggelengkan 

kepala) 

W1R1.186 Iter Apakah kakak Mayuni  tidak Pekerjaan  Perias 
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mendapat 

hambatan saat 

merias jenazah? 

mendapat 

hambatan saat 

merias jenazah 

jenazah 

W1R1.187 Itee 

Gak ada 

hambatan 

dilancarkan, biar 

lancer makanya 

sebelum kerja 

berdoa dulu biar 

lancer gak ada 

hambatan 

W1R1.188 Iter 

Apa beban 

terbesar yang 

kakak rasakan 

sebagai perias 

jenazah? 

Mayuni  tidak 

mendapat 

beban saat 

merias jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.189 Itee 

Gak ada beban 

(menggelengkan 

kepala) 

W1R1.190 Iter 

Apa hal yang 

kakak takuti saat 

merias jenazah? 

Mayuni  takuti 

saat merias 

jenazah ketika 

jenazah mati 

suri 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.191 Itee 

Gak ada sih ya, ya 

takutnya kalau dia 

hidup lagi 

(tertawa) kayak 

mati suri itu ya 

siapa tau kan. 

Apa lagi kan gini 

dia matinya gak 

dirumah sakit 

keluarganya 

bilang udah mati 

dibawahnya ke 

sini langsung gak 

taunya kan 

tunggulah delapan 

jam hidop lagi dia 

mau kek mana 

kita kalu dirumah 

sakit tadi ka nada 

surat kematiannya 

W1R1.192 Iter 

Pernah kak 

kejadian gitu mati 

suri begitu? 

Pernah ada 
kejadian 

jenazah mati 

suri tetapi 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R1.193 Itee Pernah, pernah 
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tapi belum sempat 

dirias orang itu 

mau masukkan 

kepeti teruskan 

petinya goyang 

rupanya hidup 

lagi dia gak lama 

terus ya mati lagi 

dia 

belum sempat 

dirias 

W1R1.194 Iter 

beban emosi apa 

yang 

kakakrasakan saat 

merias jenazah? 
Tidak ada 

beban emosi 

saat merias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R1.195 Itee 

gak ada beban ku 

rias jenazah kan 

kalau kita senang 

melakukan apa 

pun jadi ringan 

kerjaan itu ngak  

ada beban 

W1R1.196 Iter 

Apakah kakak 

pernah 

mengkonsumsi 

minuman 

beralkohol? 

Mayuni  tidak 

mengkonsumsi 

minuman 

beralkohol 

Pekerjaan  
 Perias 

jenazah 

W1R1.197 Itee 

Gak, gak suka 

minuman haram 

gak suka 

W1R1.198 Iter 

peristiwa apa 

yang paling tidak 

menyenangkan 

saat merias 

jenazah? 
Peristiwa tidak 

menyenangkan 

saat merias 

jenazah saat 

jenazah sudah 

berbau 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.199 Itee 

apa ya hmm ya 

kalau jenazah 

yang ku rias itu 

udah bau busuk la 

kalau darah masih 

kita bersihkan 

tapi kalau bau 

tetap aja dia 

W1R1.200 Iter 

Pernahkan kakak 

merasa kesulitan 

dalam merias 

jenazah? 

Mayuni  

merasa 

kesulitan kalau 

pemilik 

jenazah 

 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah 
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cerewet 

W1R1.201 Itee 

Ya kesulitannya 

ya kalau  anaknya 

cerewet salah aja 

apa yang kita 

lakukan 

   

W1R1.202 Iter 

Pernahkan kakak 

merasa gagal 

dalam merias 

jenazah? 

Mayuni  

pernah merasa 

gagal dalam  

merias 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.203 Itee 

Pernah ya itu 

karena goyang 

ama itu ya aku 

mikir kenapa yak 

ok goyang kayak 

tersentak gitu jadi 

mereng la 

celaknya satu 

W1R1.204 Iter 

Apa yang kakak 

rasakan waktu 

itu? 
Mayuni  meras 

asedih saat 

gagal merias 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R1.205 Itee 

Aku merasa sedih 

la kak kok bisa la 

kubuat mereng 

celaknya satu 

W1R1.206 Iter 

Apa yang kakak 

lakukan bila tidak 

merias jenazah? 

Yang 

dilakukan 

Mayuni  saat 

tidak merias 

adalah duduk 

menunggu 

jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.207 Itee 

Duduk-duduk aja 

la nunggu jenazah 

masuk 

W1R1.208 Iter 

Pernah satu hari 

itu tidak ada 

jenazah yang 

dirias? 
   

W1R1.209 Itee 
Pernah, dua hari 

pun pernah 

W1R1.210 Iter 

Paling banyak 

dalam sehari itu 

kakak merias 

berapa jenazah? 

Mayuni  

merias jenazah 

tiga sampai 

emapt jenazah 
sehari 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.211 Itee 

Dua, tiga pernah 

juga sampai 

empat ya gak 

tentu la 
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W1R1.212 Iter 

Menurut kakak 

bagaimana 

kepuasan 

keluarga jenazah 

yang kakak rias? 
   

W1R1.213 Itee 

Ya aku mana bisa 

bilang ya pribadi 

orang itu la 

W1R1.214 Iter 

Ya menurut 

kakak bagaimana 

kan ada yang 

bilang cantik ya 

riasannya? 

Mayuni  

merasa bangga 

ada yang 

bilang 

riasannya 

cantik 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.215 Itee 
Ya aku bangga la 

riasanku cantik 

W1R1.216 Iter 

Apakah ada 

permintaan 

khusus dari 

keluarga yang 

kakak rias? 

Ada 

permintaan 

khusus 

keluarga agar 

riasnnya tidak 

menor-menor 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.217 Itee 

Ada kadang-

kadang kan ada 

keluarganya ini 

mau yang sedang-

sedang aja gak 

yang menor-

menor karena kan 

aku udah tau. 

Sepuluh tahun 

aku jadi perias 

jenazah masa aku 

gak tau rias 

jenazah kek mana 

jadi aku tau 

misalnya 

umurnya sekian 

gak usah menor 

kali kalau 

umurnya sekian 

riasannya kek gini 

W1R1.218 Iter 

Pernahkan kakak 

melakukan 

kesalahan dalam 

merias jenazah? 

Mayuni  

pernah 

melakukan 

kesalahan saat 

merias jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.219 Itee Ya pernah la dek 

W1R1.220 Iter Bisa kakak 
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diceritkan? 

W1R1.221 Itee 

Ya itu tadi 

mereng-mereng 

celaknya ku buat 

(tertawa) 

W1R1.222 Iter 

Apakah keluarga 

jenazah pernah 

komplain dengan 

jenazah yang 

kakak rias? 

Keluarga 

jenazah pernah 

komplain 

dengan riasan 

Mayuni  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.223 Itee 
Pernah laa 

(ketawa) 

W1R1.224 Iter 
Bisa kakak 

ceritakan? 

W1R1.225 Itee 

Anaknya bilang 

lu kenapa rias 

ama saya kok kek 

gini ya kubilang 

ya gak tau la aku 

kak maaf ya tadi 

kok goyang 

mungkin tadi dia 

gak mau dirias 

kubilang gitu la 

W1R1.226 Iter 

Apakah profesi 

sebagai perias 

jenazah 

mempengaruhi 

kondisi fisik 

kakak? 

Profesi sebagai 

perias jenazah 

tidak 

mempengaruhi 

kondisi fisik 

Mayuni  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.227 Itee 

gak 

(menggelengkan 

kepala) 

W1R1.228 Iter 

Apakah kakak 

pernah terserang 

penyakit karena 

merias jenazah? 

Mayuni  

pernah 

terserang 

penyakit 

karena merias 

jenazah 

                                 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah 
W1R1.229 Itee 

Pernah hari itu 

(mengangguk) 

W1R1.230 Iter Apa itu kak ? Mayuni  

terkenana 

penyakit 

kuning karena 
jenazah yang 

diriasnya 

meninggal 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  W1R1.231 Itee 

Kayak kenak 

penyakit kuning 

karena yang ku 

rias  ini penyakit 

kuning. Dulu aku 

gak pernah pakai  
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masker gak 

pernah pakai 

sarung tangan 

karena aku 

percaya harusnya 

pakek jadi setelah 

sakit baru aku 

percaya 

karena 

penyakit 

kuning 

W1R1.232 Iter 

jadi sekarang 

kalau merias 

sudah pakai 

masker, pakai 

sarung tangan 

kak? 

Mayuni  

sekarang 

memakai 

perlengkapan 

sebelum 

merias jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R1.233 Itee 
sudah sekarang 

ku pakai aja la 

W1R1.234 Iter 

Adakah 

pelayanan khusus 

selain merias 

jenazah? 

Pelayanan 

khusus selain 

merias jenazah 

adalah 

memandikan 

jenazah 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1R1.235 Itee 
Oh ada 

(mengangguk) 

W1R1.236 Iter 
Pelayanan seperti 

apa? Pelayanan 

memandikan 

jenazah 

Pekerjaan  
Memandika

n jenazah  
W1R1.237 Itee 

Ya itu tadi 

dimandikan terus 

dirias 

W1R1.238 Iter 

Sejak pakan 

pelayanan merias 

jenazah ditempat 

ini? 

Pelayanan 

merias jenazah 

di yayasan 

sosial 

angsapura ada 

pada tahun  

2005 

Pekerjaan   
Perias 

jenazah 

W1R1.239 Itee 
Udah dari tahun 

2005 tadi 

W1R1.240 Iter 

Setau kakak 

berapa berapa 

orang yang 

berprofesi sebagai 

perias jenazah? 

Setau Mayuni  

tidak banyak 

orang yang 

seprofesi 

seperti dirinya 

 
perias 

jenazah 

W1R1.241 Itee 

Ya kalau disini 

ada 4 cewek 

semua 

W1R1.242 Iter 

Dimana saja 

menemukan yang 

seprofesi dengan 

kakak? 

Menurut 

Mayuni tempat 

menemukan 

orang yang 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  
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W1R1.243 Itee 

Dipancing yang 

sosial juga itu tapi 

baru kalau ini kan 

udah lama udah 

terkenal udah ada 

yang jauh jauh 

datang kesini 

seprofesi 

dengan dirinya 

di sosial juga 

yang berada di 

pancing 

W1R1.244 Iter 
Paling jauh dari 

mana kak? 

   

W1R1.245 Itee 

Ada yang dari 

RRC dari Cina 

sana 

W1R1.246 Iter 

apakah kakak 

pernah terbayang 

wajah jenazah 

yang kakakrias? 
Mayuni  tidak 

pernah 

terbayang 

wajah jenazah 

yang dia rias 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1R1.247 Itee 

selama aku jadi 

perias jenazah 

sampai sekarang 

belum pernah kan 

niat kita baik buat 

dia cantik berdoa 

juga hmm belum 

pernah la 

W1R1.248 Iter 

pernahkan kakak 

menemukan hal 

yang tidak lazim 

saat merias 

jenazah? 

Mayuni  

pernah 

menemukan 

hal yang tidak 

lazim saat 

merias jenazah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.249 Itee 

ya itu tadi yang 

tersentak dia 

mungkin gak mau 

dia dirias 

mungkin ya 

   

W1R1.250 Iter 

Setelah kakak 

selesai merias apa 

yang kakak 

lakukan? 

Mayuni  

membersihkan 

alat riasan 

setelah selesai 

merias 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1R1.251 Itee 

Membersihkan 

alat riasaan lalu 

disimpan kemuan 

cuci tangan 

W1R1.252 Iter 

Menurut kakak 

perlukah jenazah 

itu dirias? 

Mayuni  

merasa jenazah 

itu perlu dirias 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 
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W1R1.253 Itee 

Ya tergantung 

orang ini, setiap 

agama kan 

berbeda. Kalau 

menurut 

keyakinan orang 

ini  ya perlu la 

biar terlihat cantik 

W1R1.254 Iter 

Coba ceritakan 

kondisi jenazah 

yang paling buruk 

yangkakak rias ? Menurut 

Mayuni  

kondisi 

jenazah yang 

paling buruk 

adalah sakit 

diabetes yang 

menyebabkan 

punggung 

jenazah bolong 

dan 

mengeluarkan 

bau 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.255 Itee 

Ya kayak yang 

sakit diabetes itu 

la jadi belakang 

itu punggung itu 

la bolong jadi  

karena udah 

bolong aroma itu 

keluar dari situ 

bolong ya keroak 

kayak sundel 

bolong itu la, 

kalau darah masih 

bisa dielap tapi 

kalu busuk mana 

bisa 

W1R1.256 Iter 

Pengalaman yang 

paling berkesan 

saat merias 

jenazah? 

  

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah 

W1R1.257 Itee 

Ya itu tadi 

bergerak dia 

kayak tersentak 

   

W1R1.258 Iter 

Apakah tempat 

kakak bekerja 

memberikan 

penghargaan bila 

hasil kerja kakak 

memuaskan? 

   

W1R1.259 Itee 

Kalau disini mana 

ada yang penting 

riasanku cantik 

aku senang aja 

   

W1R1.260 Iter 
Apakah kakak 

pernah mendapat 

Mayuni  tidak 

pernah 
Pekerjaan  

Perias 

jenazah 
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bantuan dari 

pemerintah sesuai 

profesi kakaksaat 

ini? 

mendapat 

bantuan dari 

pemerintah 

sesuai 

profesinya 

W1R1.261 Itee 

Gak pernah 

(menggelengkan 

kepala) 

W1R1.262 Iter 

Apakah kakak 

mendapat bayaran 

lebih saat merias? 

Mayuni  

pernah 

mendapat 

bayaran lebih 

saat merias 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.263 Itee 

Ya itu la 

keluarganya 

senang cantik ku 

rias dikasi orang 

itu la aku dua 

puluh ribu 

sepuluh ribu ya 

kalau gak dikasi 

yaudah gak apa 

udah senang aku 

W1R1.264 Iter 

Apakah kakak 

tidak ada 

pekerjaan 

sampingan? 

Mayuni  tidak 

memiliki 

pekerjaan 

sampingan 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1R1.265 Itee Gak ada ini aja 

W1R1.266 Iter 

Apakah kakak 

pernah menolak 

merias jenazah? 
Mayuni tidak 

pernah 

menolak 

jenazah 

bagaimana pu 

kondisi 

jenazahnya 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R1.267 Itee 

Gak pernah 

terima semuanya 

mau kek mana 

pun kondisinya 

(datang jenazah 

yang ingin dirias) 

W1R1.268 Iter 

aduh, gak enak ini 

mengganggu 

kakak, atau nanti 

kita ketemu lagi 

kak?   
Penutup 

wawancara  

W1R1.269 Itee 

oiya boleh, nanti 

kita ketemu lagi 

ya hmm hari 

kamis la 

W1R1.270 Iter jam berapa kak? 

  
Penutup 

wawancara  W1R1.271 Itee 
Jam berapa ya? 

(sambil 
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mengkrenyitkan 

dahi dan 

menunduk) 

 

W1R1.272 Iter 
kamis kalau jam 

13.30 kak? 
   

W1R1.273 Itee 
oh iya bisa 

(tersenyum) 

W1R1.274 Iter 

yaudah kak 

sampai ketemu 

hari kamis kak 
   

W1R1.275 Itee iya (tersenyum) 
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LEMBAR OBSERVASI 

 

Inisial     : MAYUNI  

Hari/ Tanggal   : Kamis, 30 Maret 2017 

Jam    : 13.30 s/d 15.00 WIB 

Tempat   : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

 

No Hal-hal yang diobservasi Keterangan 

1 Penampilan fisik responden  

Berpakaian rapi, rambut 

tertata rapi, menggunakan 

baju hijau dan celana 

hijau 

2 Setting wawancara 

Ruang kerja responden 

tempat memandikan dan 

merias jenazah 

3 Sikap responden selama wawancara  

Terbuka, dapat diarahkan 

dan dapat diajak bekerja 

sama  

4 Hal-hal yang mengganggu saat wawancara 
Suara kendaran mobil 

jenazah  

5 Hal-hal yang sering dilakukan responden  Tertawa, tersenyum  
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File 1 

Wawancara 2  Responden 1  

(W2R1) 

 

Inisial     : MAYUNI  

Hari/ Tanggal   : Kamis, 30 Maret 2017 

Jam    : 13.30 s/d 15.00 WIB 

Tempat   : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

SUBJEK TANYA JAWAB 

Iter   hallo kak  

Itee   Hallo 

Iter   apa kabar kak? 

Itee   Ya begini la Alhamdulillah sehat  

Iter   lagi sibuk  kak? 

Itee   gak ini lagi duduk-duduk aja nunggu jenazah 

Iter   ganggu waktu santai kakak la ini ya? 

Itee 

  ah gak laa kan lagi duduk-duduk aja gak ada jenazah ya 

kalau ada jenazah yang mau dirias baru la gak bisa kita 

ngobrol-ngobrol 

Iter   haha iya kak, jadi dimana kita ini kak ngobrolnya? 

Itee   yuk disini saja kita  

Iter   hmm kita lanjut la ya kak ? 

Itee   iya yuk la kita lanjut cerita-ceritanya  

Iter 
  iya kak, Bagaimana kakak bisa memilih profesi sebagai 

perias jenazah? 

Itee 

  ya kan karena aku suka rias dari kecil yang namanya 

merias aku suka kalau merias jenazah ini kan menolong 

orang kan banyak yang gak mau jadi tukang rias jenazah 

jadi aku mau la kalau gak ada aku siapa yang mau rias 

jenazah kan kasihan  

Iter 
  Bagaimana perasaan kakak ketika kakak mengambil 

profesi sebagai perias jenazah? 

Itee 

  ya aku senang la bisa jadi perias jenazah orang banyak 

yang gak mau aku mau gak takut aku kan niat aku baik 

mau rias orang itu biar cantik walaupun udah meninggal 

dia biar kayak masih tidur  

Iter   pencapaian yang bagaimana yang kakak harapkan? 

Itee 

  hmm yang ku harapkan ya riasan ku tetap cantik keluarga 

jenazah itu senang udah kurias biar lihat jenazahnya gak 

sedih lagi kan udah cantik ku buat kayak lagi tidur gitu gak 

pucat  

Iter 
  Apakah kakak pernah terbayang bekerja sebagai perias 

jenazah? 
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Itee 

  pernah ku rasa jadi perias jenazah itu keren karena kan 

jarang orang mau karena takut mungkin kalau semua takut 

siapa yang rias jenazah  

Iter   Apa yang kakak rasakan setelah merias jenazah? 

Itee 
  lega rasanya udah ku rias jenazah udah cantik dia jadi aku 

senang keluarganya juga senang  

Iter 
  apakah kakak merasakan duka seperti yang kelurga 

jenazah rasakan? 

Itee 
  iya sedih aku apa lagi kan kalau yang dirias itu udah tua 

jadi teringat mamak aku kan mamak aku udah meninggal  

Iter 
  Ketika ada pekerjaan dengan gaji yang besar apakah 

kakak menerimanya? 

Itee 

  gak la aku udah nyaman kerja jadi perias jenazah, aku 

kalau gak kerja jadi perias jenazah gila aku hati ku kesini 

aja kan aku udah pernah juga gak jadi perias jenazah tapi 

hatiku ke sini aja siapa la yang rias jenazah itu la kan 

banyak yang gak mau rias jenazah karena takut  

Iter   Siapa yang paling berjasa dalam menjalankan profesi ini? 

Itee   mamak aku  

Iter 
  Ketika ada jenazah yang ingin dirias saat jam istirahat 

apakah kakakbersedia? 

Itee 
  bersedia kan itu perkerjaan aku pernah waktu itu jam 3 

pagi ada yang minta dirias ku rias  

Iter   jam 3 pagi kak? 

Itee 
  iya jam 3 pagi mau aku rias kan ditelpon aku datang la 

sama suami ku untuk rias  

Iter   jauh kak tempat riasnya? 

Itee 
  lumayan jauhla kan itu udah jadi tanggung jawab ku rias 

jenazah jam berapa pun ya gak apa  

Iter   Apakah kakak menikmati pekerjaan yang kakakmiliki? 

Itee   menikmati la menikmati kali pun 

Iter   Sebagai perias jenazah apakah itu membutuhkan bakat? 

Itee 

  iya laa kalau gak ada bakat kek mana dia mau rias jenazah 

itu hmm sama dia juga harus berani la kalau penakut mana 

la mau dia jadi tukang rias jenazah  

Iter 
  Bagaimana perasaan kakak dengan pujian yang diberikan 

oleh orang lain terhadap profesi yang kakak miliki? 

Itee 
  ya senang dan juga  bangga la aku orang lain takut aku 

berani  

Iter   Kapan kakak ingin berhenti menjadi perias jenazah? 

Itee 

  gak mau berhenti rasanya udah senang sama kerjaan ini 

ngapain la ku cari kerja lain ku tinggalkan nanti siapa yang 

rias jenazah lagi tapi kalau aku udah gak sehat lagi baru la 

aku berhenti rias jeanzah  

Iter   Selain merias jenazah dengan baik apa yang harus 
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dilakukan  sebagai perias jenazah? 

Itee 
  apa ya hmm buat jenazahnya rapi la kan dipakaikan baju 

jenazahnya  

Iter 
  Adakah perbedaan merias jenazah yang kakak kenal atau 

tidak? 

Itee 

  ahh sama semua ku buat cantik mana boleh kita pilih-pilih 

kalu kenal cantik gak kenal jelek gak boleh la gitu cantik 

semua ku buat  

Iter   Bagaimana kakak meyakini kebesaran tuhan? 

Itee 

  hmm kek mana ya takjub la karena semua ini kan karena 

dia tanpa dia mana ada dunia ini yak an takjub la semuanya 

ajaib la cuma dia yang bisa mengatur semuanya  

Iter   jadi kakak takjub la sama kebesaran tuhan ya kak? 

Iter   iya takjub kali pun  

Iter   Bagaimana kakakmemandang agama kakak? 

Itee 
  yak an agama masing-masing kalau menurut aku ya 

agama ku ya aku percaya la dengan keyakinanku ya kan 

Iter   Apakah kakak berdoa sebelum bekerja? 

Itee 

  iya la sebelum bekerja ya harus berdoa supaya 

dilancarkan kerjaannya gak ada hambatan berdoa itu harus 

la bukan sebelum bekerja aja berdoa kapan saja berdoa  

Iter   kapan saja kak? 

Itee 

  ya aku berdoa ya misalnya kalau mau pergi kerja, 

melakukan sesuatu semua dengan doa biar di lancarkan lah 

semua  

Iter 
  Apa yang kakak lakukan apabila kakak dipanggil merias 

jenazah sementara ada urusan pribadi yang lebih penting? 

Itee 

  ya rias jenazah dulu la ku selessaikan dulu kurias 

jenazahnya dulu biar cantik baru la ku selesaikan masalah 

pribadi ku 

Iter   kenapa rias jenazah dulu kak? 

Itee 
  ya itu udah tanggung jawabku ya harus ku rias dulu ku 

selesaikan dulu baru urusan pribadi 

Iter   oh begitu ya kak? 

Itee   iya laa 

Iteer   Bagaimana menurut kakak lingkungan kerja disini ? 

Itee 
  enak disini semua kawannya baik-baik, senang lah 

gembira disini 

Iter   senang, gembira kenapa kak? 

Itee   senang yak arena ada jenazah yang dirias (tertawa) 

Iter 
  Bagaimana kepuasan kakak terhadap bayaran yang 

diterima sebagai perias jenazah? 

Itee 

  puas la aku ya mau gimana dibilang sesuai dengan 

pekerjaan kita la dikasi ya diterima ya kalau gak dikasi ya 

udah gak apa namanya kita kerja ikhlas  
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Iter 
  Apa yang mendasari sehingga kakakmerasa pekerjaan ini 

menarik untuk dikerjakan? 

Itee 

  ya karena itu tadi jarang orang mau kreja jadi tukang rias 

jenazah kan musti berani kerja seperti ini juga harus lapang 

dada jangan kita memikirkan dapat duit gak musti tulus 

jangan pikir dapat uang atau gak karena kan kita kerja ini 

dapat pahala  

Iter 
  Jika kakak tidak dibayar setelah merias jenazah 

bagaimana pandangan kakak tentang hal itu? 

Itee 
  namanaya kerja juga bantu orang kan kalau gak dibayar 

ya ya aku ikhlas  

Iter   kenapa ikhlas kak? 

Itee 

  iya lah kan itu udah tanggung jawab juga jadi perias 

jenazah ya kalau dikasi kita ambil gak dikasi ya gak 

masalah  

Iter   Menurut kakak bagaimana riasan yang kakakbuat ? 

Itee   wahh sangat cantik la (tersenyum) 

Iter   kenapa kak? 

Itee 
  ya siap ku rias orang itu bilang cantik ya cantik ya jadi ku 

bilang cantik la riasanku  

Iter 
  Bagaimana prinsip-prinsip pandangan hidup kakak 

dengan  pekerjaan yang sedang kakak lakukan? 

Iter 

  prinsipnya ya kalau aku sih kerja jadi tukang rias jenazah 

ini pekerjaan yang jarang orang mau kan ini kerja juga 

dapat pahala nolong orang kalau gak ada yang rias jenazah 

ah gak terbayang la  

Iter 
  Apakah ada perubahan riasan selama bekerja sebagai 

perias  jenazah? 

Itee   gak ada (menggelengkan kepala) 

Iter 
  Bagaimana tahap-tahap menjalin kerja sama menjadi 

perias disini? 

Itee 

  kek mana dibilang ya, ya orang angsapura ini la panggil 

aku jadi tukang rias jenazah ya mau kerja disini ya aku 

mau la kan emang dari kecil juga aku suka rias jadi aku 

mau  

Iter 
  Bagaimana pendapat kakak apabila pemilik jenazah 

meminta untuk dirias sesuai keinginan? 

Itee   ya ku buat la sesuai permintaan pemilik jenazah  

Iter   biasa permintaannya yang bagaimana kak? 

Itee 
  kak jangan menor-menor kali ya, yak an udah sepuluh 

tahun jadi tukang rias jenazah ya aku tau la  

Iter   selain itu ada permintaan yang lain kak?  

Itee   ya ada la (mengangguk) 

Iter   apa kak? 

Itee   ya misalnya kak pakaikan gelangnya di sebelah kanan ya 
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kak, ya ku pakaikan gelangnya disebelah kanan ya kek gitu 

la  

Iter   Bagaimana kakak mengurus alat riasan? 

Itee 

  sesudah siap make up ku simpan lagi di tempatnya  yak an 

sebelum make up ya kita keluarkan la semua apa yang kita 

pakai ya kalau udah selesai kita simpan lagi kembali  

Iter 
  Apakah kakak datang langsung ketempat jenazah atau 

meminta  jenazah datang ketempat kakak? 

Itee 

  ya kan aku kerja disini ya jenazahnya datang ke sini tapi 

kalau ada yang minta dirias dirimahnya ya aku datang la 

kerumahnya riaas jenazahnya dirumah dia  

Iter 
  Jika meninggalnya tengah malam apakah kakakbersedian 

untuk merias? 

Itee   ya bersedia la mau jam berapa pun bersedia rias jenazah  

Iter   kenapa kak? Kan waktunya kakak tidur? 

Itee   kan kerja ini menolong orang jadi ya kapan aja siap 

Iter 
  Bagaimana cara kakak merias jenazah dalam kondisi yang 

tidak  sempurna? 

Itee 

  ya tetap ku rias bagaimana pun yang terjadi tetap ku rias, 

misalnya la kayak yang belakangnya bolong ya jadi ku 

tutup bolongnya pakai perban gitu  

Iter 
  Apakah waktu yang diberikan cukup untuk 

menyelesaikan tugas- tugas dalam merias jenazah? 

Itee 

  gak ada pakai waktu kalau kita make up itu gak lama 

cuma beberapa menit aja kan udah tau kek mana udah 

sepuluh tahun rias jenazah 

Iter 
  Apakah pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan 

dengan baik  dan tepat waktu? 

Itee 

  iya ku selesaikan dengan baik dan tepat lah waktunya la 

biar keluarga yang ditinggalkan tidak terlalu sedih kan gak 

pucat dia setelah dirias cantik dia  

Iter 
  Bagaimana motivasi kakak dalam menjalani pekerjaan 

ini? 

Itee 

  Ya itu tadi karena menolong dapat juga aku pahala 

kerjanya juga halal itu itu yang membuat termotivasi kerja 

jadi tukang rias jenazah  

Iter   Seberapa semangat kakak mengerjakannya? 

Itee   sangat bersemangat la  

Iter   kenapa kak?  

Itee   karena gimana ya rasanya senang udah di make up dia 
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jadi cantik jadi semangat apalagi kalau sudah dirias 

dibilang wah cantik yak an jadi makin semangat kita 

kerjanya  

Iter 
  Apakah kakak kesulitan dalam mengerjakan apa yang 

kakak lakukan? 

Itee   gak (menggelengkan kepala) semua lancar  

Iter 
  Apakah kakak merasa senang saat melakukan pekerjaan 

sebagai  perias jenazah? 

Itee   iya senang sekali (mengangguk) 

Iter 
  Apa kegiatan yang kakak lakukan disela-sela waktu yang 

kakak miliki ? 

Itee 
  duduk-duduk saja nunggu jenazah yang datang yang mau 

dirias 

Iter   Kemana kakak menghabiskan waktu diluar jam kerja? 

Itee   gak ada la disini aja la duduk-duduk nunggu jenazah 

Iter 
  Bersama siapa kakakmenghabiskan waktu diluar jam 

kerja? 

Itee   sama teman la  

Iter 
  Pernahkan pekerjaan yang kakak lakukan membuat kakak 

kurang  dalam menikmati hidup ini? 

Itee 

  gak pernah yang buat gak semangat itu karena gak ada 

jenazah yang dirias (tertawa) kalau ada jenazah yang dirias 

makin semangat  

Iter 
  Bagaimana kakak memandang terhadap diri kakak dan 

orang lain  terhadap pekerjaan ini? 

Itee 

  aku bangga la sama diri aku yang laingak berani aku 

berani rias jenazah kerja kek gini yang penting halal dan 

nolong orang kan  

Iter 
  Bagaimana perasaan kakak jika sewaktu-waktu, kakak 

tidak  mendapat imbalan apakah kakak bersedia? 

Itee 
  bersedia (mengangguk) ini kan kerjnanya nolong orang 

yak au ikhlas la  

Iter   Apakah kakak bersedia merias diluar kota? 

Itee   bersedia la kenapa tidak (tertawa) 

Iter   Apakah kakak bersedia merias jenazah dimalam hari? 

Itee   bersedia kapan pun diamana pun jam berapa pun  

Iter 
  Bagaimana perasaan kakak saat merias jenazah dalam 

kondisi yang  tidak sempurna? 

Itee 
  mau gimana pun ya harus ku rias bagaimana pun 

kondisinya harus siap 

Iter   Apakah kakak berdoa sebelum merias jenazah? 

Itee   ya berdoa itu pasti laa  

Iter   Apakah kakak mendoakan jenazah yang kakakrias? 

Itee 
  iya ku doakan la walaupun keyakinan kita beda sama dia 

tapi tuhan itu kan satu caranya aja yang beda ku doakan la 
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dia  

Iter   Hal apa yang membuat kaka kmemilih pekerjaan ini? 

Itee 

  jadi tukang rias jenazah ini kan kerja nolong orang itu la 

yang buat aku mau jadi tukang rias jenazah kan pahala kalu 

nolong orang 

Iter 
  Apakah pekerjaan sekarang sudah sesuai dengan minat 

dan bakat kakak? 

Itee   iya sudah (mengangguk) 

Iter   Pernahkan kakak menginginkan pekerjaan lain? 

Itee 
  gak pernah rasanya udah senang aku kerja jadi rias 

jenazah gak mau la kerja yang lain 

Iter 
  Apakah kakak pernah belajar dalam melakukan riasan 

dengan orang  lain? 

Itee 
  hmm belajar-belajar sendiri la dulu ya kawan-kawan aku 

yang ku rias  

Iter   Menurut kakak bagaimana kemampuan merias kakak? 

Itee 
  wah menurut ku ya bagus la kan dari kecil juga udah suka 

merias  

Iter 
  Menurut kakak apa saja keahlian yang dibutuhkan untuk 

menjadi  perias jenazah? 

Itee 
  selain bisa rias ya harus berani juga kalau gak berani kek 

mana dia mau rias jenazah  

Iter 
  Apakah tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan 

keahlian  yang kakak miliki? 

Itee   sesuai (mengangguk) 

Iter   Bagaimana cara kakak merahasiakan keberadaan jenazah? 

Itee 

  ya gak pernah ku bilang-bilang sam orang jenazahnya kek 

gini misalnya belakangnya bolong yaudah yang penting 

orang lihat dia cantik gitu 

Iter   Apakah kakak tawar-menawar masalah merias jenazah? 

Itee 

  tidak ada (menggelengkan kepala) gak pernah pula aku 

tawar-tawar waktu rias jenazah yaudah ku rias aja cantik 

yang terbaik  

Iter 

  Bagaimana cara kakak mengatasi jika ada jenazah yang 

kakak rias  yang bayarannya tidak sesuai bayaran 

kakak? 

Itee 

  ya gak ada masalah mau dibayar atau tidak aku ikhlas aja 

namanya kerja ini nolong kalau dikasi ya diterima gak ya 

gak masalah 
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Iter 
  Seberapa yakin kakak dengan kekuatan tuhan dalam 

pekerjaan ini? 

Itee 
  ya sangat yakin la kalau gak dikasinya aku keberanian 
mana la mungkin aku jadi tukang rias jenazah ya kan 

Iter 
  Sejauh mana kakak dapat memandang manusia dari sisi 

ketuhanan? 

Itee 
  ya manusia kan berbeda-beda gak ada yang sama hanya 

dia la yang bisa buat begitu 

Iter   Seberapa besar dukungan keluarga kakak ? 

Itee   sangat besar la dukungan orang itu  

Iter   Pentingkah dukungan keluarga bagi kakak? 

Itee 
  penting la kalau bukan orang itu siapa yang mau dukung 

lagi ya kan  

Iter 
  Adakah keluarga yang menolak profesi kakak sebagai 

perias jenazah? 

Itee   gak ada semua mendukung  

Iter 
  Selain keluarga adakah orang lain yang mendukung 

profesi kakak? 

Itee   ada (mengangguk)  

Iter   Kalau ada, siapa? 

Itee   teman ku di rumah ada tetangga  

Iter   dukung dia kak? 

Itee   iya dukung dia  

Iter   apa katanya kak? 

Itee 

  katanya kau ini betul-betul berani emang cocok kau kerja 

tempat orang meninggal karena banyak orang yang belum 

tentu berani karena gak sembarangan orang kerja kek gitu 

katanya hebat lah kau berani tetangga ku lah itu sampek dia 

bilang aku kalau dibayar mahal pun gak mau aku gak 

berani aku katanya  

Iter   Apakah kakak bekerja karena desakan ekonomi? 

Itee 

  gak kalau karena desakan ekonomi udah ku cari kerjanya 

yang gajinya lebih besar ini gak aku tetap mau disini udah 

nyaman aku kerja jadi tukang rias jenazah ini  

Iter 

  Apakah berprofesi sebagai perias jenazah karena 

dilingkungan  tidak ada yang berprofesi sebagai perias 

jenazah? 

Itee 

  iya kan banyak orang yang gak mau jadi rias jenazah jadi 

aku berpikir kalau gak ada yang rias jenazah siapa yang 

mau aku berani lagian kerjanya juga halal nambah pahala 
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kenapa gak dan aku juga suka rias yaudah la makanya mau 

aku jadi tukang rias jenazah  

Iter 
  Apakah lingkungan tempat tinggal kakak memerlukan 

perias jenazah dalam peristiwa kematian? 

Itee   iya memerlukan (mengangguk) 

Iter 
  Apakah kakak tinggal dibudaya dan tradisi yang 

memerlukan  profesi perias jenazah?  

Itee 
  iya la kan disini banyak yang Chinese jadi ya kalau orang 

itu meninggal dirias jadi ya perlu la tukang rias  

Iter  Kebudayaan yang ada didaerah kakak? 

Itee   ya kebudayaan Chinese itu la  

Iter 

  Bagaimana pandangan kebudayaan yang berada didaerah 

menuntut seseorang untuk berprofesi sebagai perias 

jenazah? 

Itee 

  iya la karena keyakinan orang itu kalau sudah meninggal 

dirias biar cantik orang itu pulang ketempatnya makanya 

tukang rias jenazah itu perlu tapi banyak yang gak mau 

karena takut  

Iter   ok kak selesai makasi ya kak sudah mau bantu  

Itee   iya sama-sama (tersenyum) 

Iter   permisi dulu ya kak 

Itee   oh iya hati-hati la ya  

Iter   iya kak  
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File 2 

Wawancara 2  Responden 1  

(W2R1) 

 

Inisial     : MAYUNI  

Hari/ Tanggal   : Kamis, 30 Maret 2017 

Jam    : 13.30 s/d 15.00 WIB 

Tempat   : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

KODING  SUBJEK TANYA JAWAB 

W2R1.001 Iter   hallo kak  

W2R1.002 Itee   Hallo 

W2R1.003 Iter   apa kabar kak? 

W2R1.004 Itee   Ya begini la Alhamdulillah sehat  

W2R1.005 Iter   lagi sibuk  kak? 

W2R1.006 Itee   gak ini lagi duduk-duduk aja nunggu jenazah 

W2R1.007 Iter   ganggu waktu santai kakak la ini ya? 

W2R1.008 Itee 

  ah gak laa kan lagi duduk-duduk aja gak ada 

jenazah ya kalau ada jenazah yang mau dirias 

baru la gak bisa kita ngobrol-ngobrol 

W2R1.009 Iter 
  haha iya kak, jadi dimana kita ini kak 

ngobrolnya? 

W2R1.010 Itee   yuk disini saja kita  

W2R1.011 Iter   hmm kita lanjut la ya kak ? 

W2R1.012 Itee   iya yuk la kita lanjut cerita-ceritanya  

W2R1.013 Iter 
  iya kak, Bagaimana kakak bisa memilih 

profesi sebagai perias jenazah? 

W2R1.014 Itee 

  ya kan karena aku suka rias dari kecil yang 

namanya merias aku suka kalau merias 

jenazah ini kan menolong orang kan banyak 

yang gak mau jadi tukang rias jenazah jadi 

aku mau la kalau gak ada aku siapa yang mau 

rias jenazah kan kasihan  

W2R1.015 Iter 
  Bagaimana perasaan kakak ketika kakak 

mengambil profesi sebagai perias jenazah? 

W2R1.016 Itee 

  ya aku senang la bisa jadi perias jenazah 

orang banyak yang gak mau aku mau gak 

takut aku kan niat aku baik mau rias orang itu 

biar cantik walaupun udah meninggal dia biar 

kayak masih tidur  

W2R1.017 Iter 
  pencapaian yang bagaimana yang kakak 

harapkan? 

W2R1.018 Itee 
  hmm yang ku harapkan ya riasan ku tetap 

cantik keluarga jenazah itu senang udah 
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kurias biar lihat jenazahnya gak sedih lagi kan 

udah cantik ku buat kayak lagi tidur gitu gak 

pucat  

W2R1.019 Iter 
  Apakah kakak pernah terbayang bekerja 

sebagai perias jenazah? 

W2R1.020 Itee 

  pernah ku rasa jadi perias jenazah itu keren 

karena kan jarang orang mau karena takut 

mungkin kalau semua takut siapa yang rias 

jenazah  

W2R1.021 Iter 
  Apa yang kakak rasakan setelah merias 

jenazah? 

W2R1.022 Itee 

  lega rasanya udah ku rias jenazah udah 

cantik dia jadi aku senang keluarganya juga 

senang  

W2R1.023 Iter 
  apakah kakak merasakan duka seperti yang 

kelurga jenazah rasakan? 

W2R1.024 Itee 

  iya sedih aku apa lagi kan kalau yang dirias 

itu udah tua jadi teringat mamak aku kan 

mamak aku udah meninggal  

W2R1.025 Iter 
  Ketika ada pekerjaan dengan gaji yang besar 

apakah kakak menerimanya? 

W2R1.026 Itee 

  gak la aku udah nyaman kerja jadi perias 

jenazah, aku kalau gak kerja jadi perias 

jenazah gila aku hati ku kesini aja kan aku 

udah pernah juga gak jadi perias jenazah tapi 

hatiku ke sini aja siapa la yang rias jenazah itu 

la kan banyak yang gak mau rias jenazah 

karena takut  

W2R1.027 Iter 
  Siapa yang paling berjasa dalam 

menjalankan profesi ini? 

W2R1.028 Itee   mamak aku  

W2R1.029 Iter 
  Ketika ada jenazah yang ingin dirias saat 

jam istirahat apakah kakakbersedia? 

W2R1.030 Itee 

  bersedia kan itu perkerjaan aku pernah 

waktu itu jam 3 pagi ada yang minta dirias ku 

rias  

W2R1.031 Iter   jam 3 pagi kak? 

W2R1.032 Itee 
  iya jam 3 pagi mau aku rias kan ditelpon aku 

datang la sama suami ku untuk rias  

W2R1.033 Iter   jauh kak tempat riasnya? 

W2R1.034 Itee 

  lumayan jauhla kan itu udah jadi tanggung 

jawab ku rias jenazah jam berapa pun ya gak 

apa  

W2R1.035 Iter 
  Apakah kakak menikmati pekerjaan yang 

kakakmiliki? 
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W2R1.036 Itee   menikmati la menikmati kali pun 

W2R1.037 Iter 
  Sebagai perias jenazah apakah itu 

membutuhkan bakat? 

W2R1.038 Itee 

  iya laa kalau gak ada bakat kek mana dia 

mau rias jenazah itu hmm sama dia juga harus 

berani la kalau penakut mana la mau dia jadi 

tukang rias jenazah  

W2R1.039 Iter 

  Bagaimana perasaan kakak dengan pujian 

yang diberikan oleh orang lain terhadap 

profesi yang kakak miliki? 

W2R1.040 Itee 
  ya senang dan juga  bangga la aku orang lain 

takut aku berani  

W2R1.041 Iter 
  Kapan kakak ingin berhenti menjadi perias 

jenazah? 

W2R1.042 Itee 

  gak mau berhenti rasanya udah senang sama 

kerjaan ini ngapain la ku cari kerja lain ku 

tinggalkan nanti siapa yang rias jenazah lagi 

tapi kalau aku udah gak sehat lagi baru la aku 

berhenti rias jeanzah  

W2R1.043 Iter 
  Selain merias jenazah dengan baik apa yang 

harus dilakukan  sebagai perias jenazah? 

W2R1.044 Itee 
  apa ya hmm buat jenazahnya rapi la kan 

dipakaikan baju jenazahnya  

W2R1.045 Iter 
  Adakah perbedaan merias jenazah yang 

kakak kenal atau tidak? 

W2R1.046 Itee 

  ahh sama semua ku buat cantik mana boleh 

kita pilih-pilih kalu kenal cantik gak kenal 

jelek gak boleh la gitu cantik semua ku buat  

W2R1.047 Iter 
  Bagaimana kakak meyakini kebesaran 

tuhan? 

W2R1.048 Itee 

  hmm kek mana ya takjub la karena semua 

ini kan karena dia tanpa dia mana ada dunia 

ini yak an takjub la semuanya ajaib la cuma 

dia yang bisa mengatur semuanya  

W2R1.049 Iter 
  jadi kakak takjub la sama kebesaran tuhan ya 

kak? 

W2R1.050 Iter   iya takjub kali pun  

W2R1.051 Iter   Bagaimana kakakmemandang agama kakak? 

W2R1.052 Itee 

  yak an agama masing-masing kalau menurut 

aku ya agama ku ya aku percaya la dengan 

keyakinanku ya kan 

W2R1.053 Iter   Apakah kakak berdoa sebelum bekerja? 

W2R1.054 Itee 

  iya la sebelum bekerja ya harus berdoa 

supaya dilancarkan kerjaannya gak ada 

hambatan berdoa itu harus la bukan sebelum 
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bekerja aja berdoa kapan saja berdoa  

W2R1.055 Iter   kapan saja kak? 

W2R1.056 Itee 

  ya aku berdoa ya misalnya kalau mau pergi 

kerja, melakukan sesuatu semua dengan doa 

biar di lancarkan lah semua  

W2R1.057 Iter 

  Apa yang kakak lakukan apabila kakak 

dipanggil merias jenazah sementara ada 

urusan pribadi yang lebih penting? 

W2R1.058 Itee 

  ya rias jenazah dulu la ku selessaikan dulu 

kurias jenazahnya dulu biar cantik baru la ku 

selesaikan masalah pribadi ku 

W2R1.059 Iter   kenapa rias jenazah dulu kak? 

W2R1.060 Itee 

  ya itu udah tanggung jawabku ya harus ku 

rias dulu ku selesaikan dulu baru urusan 

pribadi 

W2R1.061 Iter   oh begitu ya kak? 

W2R1.062 Itee   iya laa 

W2R1.063 Iteer 
  Bagaimana menurut kakak lingkungan kerja 

disini ? 

W2R1.064 Itee 
  enak disini semua kawannya baik-baik, 

senang lah gembira disini 

W2R1.065 Iter   senang, gembira kenapa kak? 

W2R1.066 Itee 
  senang yak arena ada jenazah yang dirias 

(tertawa) 

W2R1.067 Iter 
  Bagaimana kepuasan kakak terhadap 

bayaran yang diterima sebagai perias jenazah? 

W2R1.068 Itee 

  puas la aku ya mau gimana dibilang sesuai 

dengan pekerjaan kita la dikasi ya diterima ya 

kalau gak dikasi ya udah gak apa namanya 

kita kerja ikhlas  

W2R1.069 Iter 
  Apa yang mendasari sehingga kakakmerasa 

pekerjaan ini menarik untuk dikerjakan? 

W2R1.070 Itee 

  ya karena itu tadi jarang orang mau kreja 

jadi tukang rias jenazah kan musti berani 

kerja seperti ini juga harus lapang dada jangan 

kita memikirkan dapat duit gak musti tulus 

jangan pikir dapat uang atau gak karena kan 

kita kerja ini dapat pahala  

W2R1.071 Iter 

  Jika kakak tidak dibayar setelah merias 

jenazah bagaimana pandangan kakak tentang 

hal itu? 

W2R1.072 Itee 
  namanaya kerja juga bantu orang kan kalau 

gak dibayar ya ya aku ikhlas  

W2R1.073 Iter   kenapa ikhlas kak? 

W2R1.074 Itee   iya lah kan itu udah tanggung jawab juga 
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jadi perias jenazah ya kalau dikasi kita ambil 

gak dikasi ya gak masalah  

W2R1.075 Iter 
  Menurut kakak bagaimana riasan yang 

kakakbuat ? 

W2R1.076 Itee   wahh sangat cantik la (tersenyum) 

W2R1.077 Iter   kenapa kak? 

W2R1.078 Itee 
  ya siap ku rias orang itu bilang cantik ya 

cantik ya jadi ku bilang cantik la riasanku  

W2R1.079 Iter 

  Bagaimana prinsip-prinsip pandangan hidup 

kakak dengan  pekerjaan yang sedang kakak 

lakukan? 

W2R1.080 Iter 

  prinsipnya ya kalau aku sih kerja jadi tukang 

rias jenazah ini pekerjaan yang jarang orang 

mau kan ini kerja juga dapat pahala nolong 

orang kalau gak ada yang rias jenazah ah gak 

terbayang la  

W2R1.081 Iter 
  Apakah ada perubahan riasan selama bekerja 

sebagai perias  jenazah? 

W2R1.082 Itee   gak ada (menggelengkan kepala) 

W2R1.083 Iter 
  Bagaimana tahap-tahap menjalin kerja sama 

menjadi perias disini? 

W2R1.084 Itee 

  kek mana dibilang ya, ya orang angsapura 

ini la panggil aku jadi tukang rias jenazah ya 

mau kerja disini ya aku mau la kan emang 

dari kecil juga aku suka rias jadi aku mau  

W2R1.085 Iter 

  Bagaimana pendapat kakak apabila pemilik 

jenazah meminta untuk dirias sesuai 

keinginan? 

W2R1.086 Itee 
  ya ku buat la sesuai permintaan pemilik 

jenazah  

W2R1.087 Iter   biasa permintaannya yang bagaimana kak? 

W2R1.088 Itee 

  kak jangan menor-menor kali ya, yak an 

udah sepuluh tahun jadi tukang rias jenazah 

ya aku tau la  

W2R1.089 Iter   selain itu ada permintaan yang lain kak?  

W2R1.090 Itee   ya ada la (mengangguk) 

W2R1.091 Iter   apa kak? 

W2R1.092 Itee 

  ya misalnya kak pakaikan gelangnya di 

sebelah kanan ya kak, ya ku pakaikan 

gelangnya disebelah kanan ya kek gitu la  

W2R1.093 Iter   Bagaimana kakak mengurus alat riasan? 

W2R1.094 Itee 

  sesudah siap make up ku simpan lagi di 

tempatnya  yak an sebelum make up ya kita 

keluarkan la semua apa yang kita pakai ya 

kalau udah selesai kita simpan lagi kembali  
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W2R1.095 Iter 

  Apakah kakak datang langsung ketempat 

jenazah atau meminta  jenazah datang 

ketempat kakak? 

W2R1.096 Itee 

  ya kan aku kerja disini ya jenazahnya datang 

ke sini tapi kalau ada yang minta dirias 

dirimahnya ya aku datang la kerumahnya 

riaas jenazahnya dirumah dia  

W2R1.097 Iter 
  Jika meninggalnya tengah malam apakah 

kakakbersedian untuk merias? 

W2R1.098 Itee 
  ya bersedia la mau jam berapa pun bersedia 

rias jenazah  

W2R1.099 Iter   kenapa kak? Kan waktunya kakak tidur? 

W2R1.100 Itee 
  kan kerja ini menolong orang jadi ya kapan 

aja siap 

W2R1.101 Iter 
  Bagaimana cara kakak merias jenazah dalam 

kondisi yang tidak  sempurna? 

W2R1.102 Itee 

  ya tetap ku rias bagaimana pun yang terjadi 

tetap ku rias, misalnya la kayak yang 

belakangnya bolong ya jadi ku tutup 

bolongnya pakai perban gitu  

W2R1.103 Iter 

  Apakah waktu yang diberikan cukup untuk 

menyelesaikan tugas- tugas dalam merias 

jenazah? 

W2R1.104 Itee 

  gak ada pakai waktu kalau kita make up itu 

gak lama cuma beberapa menit aja kan udah 

tau kek mana udah sepuluh tahun rias jenazah 

W2R1.105 Iter 

  Apakah pekerjaan yang diberikan dapat 

diselesaikan dengan baik  dan tepat 

waktu? 

W2R1.106 Itee 

  iya ku selesaikan dengan baik dan tepat lah 

waktunya la biar keluarga yang ditinggalkan 

tidak terlalu sedih kan gak pucat dia setelah 

dirias cantik dia  

W2R1.107 Iter 
  Bagaimana motivasi kakak dalam menjalani 

pekerjaan ini? 

W2R1.108 Itee 

  Ya itu tadi karena menolong dapat juga aku 

pahala kerjanya juga halal itu itu yang 

membuat termotivasi kerja jadi tukang rias 

jenazah  

W2R1.109 Iter   Seberapa semangat kakak mengerjakannya? 

W2R1.110 Itee   sangat bersemangat la  
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W2R1.111 Iter   kenapa kak?  

W2R1.112 Itee 

  karena gimana ya rasanya senang udah di 

make up dia jadi cantik jadi semangat apalagi 

kalau sudah dirias dibilang wah cantik yak an 

jadi makin semangat kita kerjanya  

W2R1.113 Iter 
  Apakah kakak kesulitan dalam mengerjakan 

apa yang kakak lakukan? 

W2R1.114 Itee   gak (menggelengkan kepala) semua lancar  

W2R1.115 Iter 

  Apakah kakak merasa senang saat 

melakukan pekerjaan sebagai  perias 

jenazah? 

W2R1.116 Itee   iya senang sekali (mengangguk) 

W2R1.117 Iter 
  Apa kegiatan yang kakak lakukan disela-sela 

waktu yang kakak miliki ? 

W2R1.118 Itee 
  duduk-duduk saja nunggu jenazah yang 

datang yang mau dirias 

W2R1.119 Iter 
  Kemana kakak menghabiskan waktu diluar 

jam kerja? 

W2R1.120 Itee 
  gak ada la disini aja la duduk-duduk nunggu 

jenazah 

W2R1.121 Iter 
  Bersama siapa kakakmenghabiskan waktu 

diluar jam kerja? 

W2R1.122 Itee   sama teman la  

W2R1.123 Iter 

  Pernahkan pekerjaan yang kakak lakukan 

membuat kakak kurang  dalam 

menikmati hidup ini? 

W2R1.124 Itee 

  gak pernah yang buat gak semangat itu 

karena gak ada jenazah yang dirias (tertawa) 

kalau ada jenazah yang dirias makin semangat  

W2R1.125 Iter 
  Bagaimana kakak memandang terhadap diri 

kakak dan orang lain  terhadap pekerjaan ini? 

W2R1.126 Itee 

  aku bangga la sama diri aku yang laingak 

berani aku berani rias jenazah kerja kek gini 

yang penting halal dan nolong orang kan  

W2R1.127 Iter 

  Bagaimana perasaan kakak jika sewaktu-

waktu, kakak tidak  mendapat imbalan 

apakah kakak bersedia? 

W2R1.128 Itee 
  bersedia (mengangguk) ini kan kerjnanya 

nolong orang yak au ikhlas la  

W2R1.129 Iter   Apakah kakak bersedia merias diluar kota? 

W2R1.130 Itee   bersedia la kenapa tidak (tertawa) 

W2R1.131 Iter 
  Apakah kakak bersedia merias jenazah 

dimalam hari? 

W2R1.132 Itee 
  bersedia kapan pun diamana pun jam berapa 

pun  
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W2R1.133 Iter 
  Bagaimana perasaan kakak saat merias 

jenazah dalam kondisi yang  tidak sempurna? 

W2R1.134 Itee 
  mau gimana pun ya harus ku rias bagaimana 

pun kondisinya harus siap 

W2R1.135 Iter 
  Apakah kakak berdoa sebelum merias 

jenazah? 

W2R1.136 Itee   ya berdoa itu pasti laa  

W2R1.137 Iter 
  Apakah kakak mendoakan jenazah yang 

kakakrias? 

W2R1.138 Itee 

  iya ku doakan la walaupun keyakinan kita 

beda sama dia tapi tuhan itu kan satu caranya 

aja yang beda ku doakan la dia  

W2R1.139 Iter 
  Hal apa yang membuat kaka kmemilih 

pekerjaan ini? 

W2R1.140 Itee 

  jadi tukang rias jenazah ini kan kerja nolong 

orang itu la yang buat aku mau jadi tukang 

rias jenazah kan pahala kalu nolong orang 

W2R1.141 Iter 
  Apakah pekerjaan sekarang sudah sesuai 

dengan minat dan bakat kakak? 

W2R1.142 Itee   iya sudah (mengangguk) 

W2R1.143 Iter 
  Pernahkan kakak menginginkan pekerjaan 

lain? 

W2R1.144 Itee 
  gak pernah rasanya udah senang aku kerja 

jadi rias jenazah gak mau la kerja yang lain 

W2R1.145 Iter 
  Apakah kakak pernah belajar dalam 

melakukan riasan dengan orang  lain? 

W2R1.146 Itee 
  hmm belajar-belajar sendiri la dulu ya 

kawan-kawan aku yang ku rias  

W2R1.147 Iter 
  Menurut kakak bagaimana kemampuan 

merias kakak? 

W2R1.148 Itee 
  wah menurut ku ya bagus la kan dari kecil 

juga udah suka merias  

W2R1.149 Iter 
  Menurut kakak apa saja keahlian yang 

dibutuhkan untuk menjadi  perias jenazah? 

W2R1.150 Itee 
  selain bisa rias ya harus berani juga kalau 

gak berani kek mana dia mau rias jenazah  

W2R1.151 Iter 

  Apakah tanggung jawab yang diberikan 

sesuai dengan keahlian  yang kakak 

miliki? 

W2R1.152 Itee   sesuai (mengangguk) 

W2R1.153 Iter 
  Bagaimana cara kakak merahasiakan 

keberadaan jenazah? 

W2R1.154 Itee 

  ya gak pernah ku bilang-bilang sam orang 

jenazahnya kek gini misalnya belakangnya 

bolong yaudah yang penting orang lihat dia 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



cantik gitu 

W2R1.155 Iter 
  Apakah kakak tawar-menawar masalah 

merias jenazah? 

W2R1.156 Itee 

  tidak ada (menggelengkan kepala) gak 

pernah pula aku tawar-tawar waktu rias 

jenazah yaudah ku rias aja cantik yang terbaik  

W2R1.157 Iter 

  Bagaimana cara kakak mengatasi jika ada 

jenazah yang kakak rias  yang 

bayarannya tidak sesuai bayaran kakak? 

W2R1.158 Itee 

  ya gak ada masalah mau dibayar atau tidak 

aku ikhlas aja namanya kerja ini nolong kalau 

dikasi ya diterima gak ya gak masalah 

W2R1.159 Iter 
  Seberapa yakin kakak dengan kekuatan 

tuhan dalam pekerjaan ini? 

W2R1.160 Itee 

  ya sangat yakin la kalau gak dikasinya aku 

keberanian mana la mungkin aku jadi tukang 

rias jenazah ya kan 

W2R1.161 Iter 
  Sejauh mana kakak dapat memandang 

manusia dari sisi ketuhanan? 

W2R1.162 Itee 
  ya manusia kan berbeda-beda gak ada yang 

sama hanya dia la yang bisa buat begitu 

W2R1.163 Iter   Seberapa besar dukungan keluarga kakak ? 

W2R1.164 Itee   sangat besar la dukungan orang itu  

W2R1.165 Iter   Pentingkah dukungan keluarga bagi kakak? 

W2R1.166 Itee 
  penting la kalau bukan orang itu siapa yang 

mau dukung lagi ya kan  

W2R1.167 Iter 
  Adakah keluarga yang menolak profesi 

kakak sebagai perias jenazah? 

W2R1.168 Itee   gak ada semua mendukung  

W2R1.169 Iter 
  Selain keluarga adakah orang lain yang 

mendukung profesi kakak? 

W2R1.170 Itee   ada (mengangguk)  

W2R1.171 Iter   Kalau ada, siapa? 

W2R1.172 Itee   teman ku di rumah ada tetangga  

W2R1.173 Iter   dukung dia kak? 

W2R1.174 Itee   iya dukung dia  

W2R1.175 Iter   apa katanya kak? 

W2R1.176 Itee 

  katanya kau ini betul-betul berani emang 

cocok kau kerja tempat orang meninggal 

karena banyak orang yang belum tentu berani 
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karena gak sembarangan orang kerja kek gitu 

katanya hebat lah kau berani tetangga ku lah 

itu sampek dia bilang aku kalau dibayar 

mahal pun gak mau aku gak berani aku 

katanya  

W2R1.177 Iter 
  Apakah kakak bekerja karena desakan 

ekonomi? 

W2R1.178 Itee 

  gak kalau karena desakan ekonomi udah ku 

cari kerjanya yang gajinya lebih besar ini gak 

aku tetap mau disini udah nyaman aku kerja 

jadi tukang rias jenazah ini  

W2R1.179 Iter 

  Apakah berprofesi sebagai perias jenazah 

karena dilingkungan  tidak ada yang 

berprofesi sebagai perias jenazah? 

W2R1.180 Itee 

  iya kan banyak orang yang gak mau jadi rias 

jenazah jadi aku berpikir kalau gak ada yang 

rias jenazah siapa yang mau aku berani lagian 

kerjanya juga halal nambah pahala kenapa 

gak dan aku juga suka rias yaudah la makanya 

mau aku jadi tukang rias jenazah  

W2R1.181 Iter 

  Apakah lingkungan tempat tinggal kakak 

memerlukan perias jenazah dalam peristiwa 

kematian? 

W2R1.182 Itee   iya memerlukan (mengangguk) 

W2R1.183 Iter 
  Apakah kakak tinggal dibudaya dan tradisi 

yang memerlukan  profesi perias jenazah?  

W2R1.184 Itee 

  iya la kan disini banyak yang Chinese jadi 

ya kalau orang itu meninggal dirias jadi ya 

perlu la tukang rias  

W2R1.185 Iter  Kebudayaan yang ada didaerah kakak? 

W2R1.186 Itee   ya kebudayaan Chinese itu la  

W2R1.187 Iter 

  Bagaimana pandangan kebudayaan yang 

berada didaerah menuntut seseorang untuk 

berprofesi sebagai perias jenazah? 

W2R1.188 Itee 

  iya la karena keyakinan orang itu kalau 

sudah meninggal dirias biar cantik orang itu 

pulang ketempatnya makanya tukang rias 

jenazah itu perlu tapi banyak yang gak mau 

karena takut  

W2R1.189 Iter 
  ok kak selesai makasi ya kak sudah mau 

bantu  

W2R1.190 Itee   iya sama-sama (tersenyum) 

W2R1.191 Iter   permisi dulu ya kak 

W2R1.192 Itee   oh iya hati-hati la ya  

W2R1.193 Iter   iya kak  
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File 3  

Wawancara 1 Responden 1 

Inisial   : MAYUNI  

Hari/ Tanggal   : Senin, 27 Maret 2017 

Waktu   : 13.30 s/d 15.00 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

KODING SUBJEK 
TANYA 

JAWAB 

PADATAN/F

AKTUAL 

SIMPULAN 

TEMA KATEGORI 

W2R1.001 Iter Hallo  kak  
  

 Pembukaan 

wawancara  W2R1.002 Itee Hallo  

W2R1.003 Iter Apa kabar kak? 

  
 Pembukaan 

wawancara W2R1.004 Itee 

Ya begini la 

Alhamdulillah 

sehat  

W2R1.005 Iter  Lagi  sibuk  kak? 

  
 Pembukaan 

wawancara W2R1.006 Itee 

 gak ini lagi 

duduk-duduk aja 

nunggu jenazah 

W2R1.007 Iter 

 ganggu waktu 

santai kakak la ini 

ya? 

  
 Pembukaan 

wawancara 

W2R1.008 Itee 

 ah gak laa kan 

lagi duduk-duduk 

aja gak ada 

jenazah ya kalau 

ada jenazah yang 

mau dirias baru la 

gak bisa kita 

ngobrol-ngobrol 

W2R1.009 Iter 

  haha iya kak, 

jadi dimana kita 

ini kak 

ngobrolnya? 
  

 Pembukaan 

wawancara 

W2R1.010 Itee 
  yuk disini saja 

kita  

W2R1.011 Iter 
  hmm kita lanjut 

la ya kak ? 

  
 Pembukaan 

wawancara 
W2R1.012 Itee 

  iya yuk la kita 

lanjut cerita-

ceritanya  

W2R1.013 Iter 
  iya kak, 

Bagaimana kakak 

MAYUNI  

memilih 
 

Calling 

Orientation 
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bisa memilih 

profesi sebagai 

perias jenazah? 

profesi sebagai 

perias jenazah 

karena dari 

kecil suka 

merias dan 

pekerjaan 

sebagai perias 

jenazah 

pekerjaan yang 

menolong 

orang lain  
W2R1.014 Itee 

  ya kan karena 

aku suka rias dari 

kecil yang 

namanya merias 

aku suka kalau 

merias jenazah ini 

kan menolong 

orang kan banyak 

yang gak mau jadi 

tukang rias 

jenazah jadi aku 

mau la kalau gak 

ada aku siapa 

yang mau rias 

jenazah kan 

kasihan  

  

W2R1.015 Iter 

  Bagaimana 

perasaan kakak 

ketika kakak 

mengambil 

profesi sebagai 

perias jenazah? 

MAYUNI  

merasa senang 

menjadi perias 

jenazah  

 
Calling 

Orientation 

W2R1.016 Itee 

  ya aku senang la 

bisa jadi perias 

jenazah orang 

banyak yang gak 

mau aku mau gak 

takut aku kan niat 

aku baik mau rias 

orang itu biar 

cantik walaupun 

udah meninggal 

dia biar kayak 

masih tidur  

W2R1.017 Iter 

  pencapaian yang 

bagaimana yang 

kakak harapkan? 
Pencapaian 

yang 

MAYUNI  

harapkan 

riasannya tetap 

cantik  

 
Calling 

Orientation 

W2R1.018 Itee 

  hmm yang ku 

harapkan ya 

riasan ku tetap 

cantik keluarga 

jenazah itu 

senang udah 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



kurias biar lihat 

jenazahnya gak 

sedih lagi kan 

udah cantik ku 

buat kayak lagi 

tidur gitu gak 

pucat  

W2R1.019 Iter 

  Apakah kakak 

pernah terbayang 

bekerja sebagai 

perias jenazah? 

MAYUNI  

merasa jadi 

perias jenazah 

itu keren  

 
Calling 

Orientation 

W2R1.020 Itee 

  pernah ku rasa 

jadi perias 

jenazah itu keren 

karena kan jarang 

orang mau karena 

takut mungkin 

kalau semua takut 

siapa yang rias 

jenazah  

W2R1.021 Iter 

  Apa yang kakak 

rasakan setelah 

merias jenazah? 

MAYUNI  

merasa lega 

sudah merias 

jenazah   

 
Calling 

Orientation 

W2R1.022 Itee 

  lega rasanya 

udah ku rias 

jenazah udah 

cantik dia jadi aku 

senang 

keluarganya juga 

senang  

W2R1.023 Iter 

  apakah kakak 

merasakan duka 

seperti yang 

kelurga jenazah 

rasakan? 
MAYUNI  

merasakan 

duka seperti 

keluarga 

jenazah 

rasakan 

 
Calling 

Orientation 

W2R1.024 Itee 

  iya sedih aku 

apa lagi kan kalau 

yang dirias itu 

udah tua jadi 

teringat mamak 

aku kan mamak 

aku udah 

meninggal  

W2R1.025 Iter 

  Ketika ada 

pekerjaan dengan 

gaji yang besar 

MAYUNI  

tetap memilih 

bekerja 

 
Calling 

Orientation 
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apakah kakak 

menerimanya? 

sebagai perias 

jenazah ketika 

ada pekerjaan 

dengan gaji 

yang lebih 

besar  

W2R1.026 Itee 

  gak la aku udah 

nyaman kerja jadi 

perias jenazah, 

aku kalau gak 

kerja jadi perias 

jenazah gila aku 

hati ku kesini aja 

kan aku udah 

pernah juga gak 

jadi perias 

jenazah tapi 

hatiku ke sini aja 

siapa la yang rias 

jenazah itu la kan 

banyak yang gak 

mau rias jenazah 

karena takut  

  

W2R1.027 Iter 

  Siapa yang 

paling berjasa 

dalam 

menjalankan 

profesi ini? 

Ibu MAYUNI  

paling berjasa 

dalam 

menjalankan 

profesi sebagai 

perias jenazah  

 
Calling 

Orientation 

W2R1.028 Itee   mamak aku  

W2R1.029 Iter 

  Ketika ada 

jenazah yang 

ingin dirias saat 

jam istirahat 

apakah 

kakakbersedia? 

MAYUNI  

bersedia 

merias jenazah 

saat jam 

istirahat 

 
Calling 

Orientation 

W2R1.030 Itee 

  bersedia kan itu 

perkerjaan aku 

pernah waktu itu 

jam 3 pagi ada 

yang minta dirias 

ku rias  

W2R1.031 Iter   jam 3 pagi kak? 

   
W2R1.032 Itee 

  iya jam 3 pagi 

mau aku rias kan 

ditelpon aku 

datang la sama 

suami ku untuk 

rias  

W2R1.033 Iter 
  jauh kak tempat 

riasnya? 
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W2R1.034 Itee 

 lumayan jauhla 

kan itu udah jadi 

tanggung jawab 

ku rias jenazah 

jam berapa pun ya 

gak apa  

   

W2R1.035 Iter 

  Apakah kakak 

menikmati 

pekerjaan yang 

kakakmiliki? 

MAYUNI  

menikmati 

pekerjaan 

sebagai perias 

jenazah  

 
Calling 

Orientation 

W2R1.036 Itee 

  menikmati la 

menikmati kali 

pun 

W2R1.037 Iter 

  Sebagai perias 

jenazah apakah 

itu membutuhkan 

bakat? 

Menurut 

MAYUNI  

menjadi perias 

jenazah 

membutuhkan 

bakat 

 
Calling 

Orientation 

W2R1.038 Itee 

  iya laa kalau gak 

ada bakat kek 

mana dia mau rias 

jenazah itu hmm 

sama dia juga 

harus berani la 

kalau penakut 

mana la mau dia 

jadi tukang rias 

jenazah  

W2R1.039 Iter 

  Bagaimana 

perasaan kakak 

dengan pujian 

yang diberikan 

oleh orang lain 

terhadap profesi 

yang kakak 

miliki? 

MAYUNI  

merasa senang 

dan bangga 

dengan pujian 

orang  

terhadap 

profesinya  

 
Calling 

Orientation 

W2R1.040 Itee 

  ya senang dan 

juga  bangga la 

aku orang lain 

takut aku berani  

W2R1.041 Iter 

  Kapan kakak 

ingin berhenti 

menjadi perias 

jenazah? 

MAYUNI  

ingin berhenti 

menjadi perias 

jenazah ketika 
sudah tidak 

sehat lagi  

 
Calling 

Orientation 

W2R1.042 Itee 

  gak mau 

berhenti rasanya 

udah senang sama 
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kerjaan ini 

ngapain la ku cari 

kerja lain ku 

tinggalkan nanti 

siapa yang rias 

jenazah lagi tapi 

kalau aku udah 

gak sehat lagi 

baru la aku 

berhenti rias 

jeanzah  

W2R1.043 Iter 

  Selain merias 

jenazah dengan 

baik apa yang 

harus dilakukan 

 sebagai 

perias jenazah? 

Selain merias 

jenazah 

dengan baik 

merapikan 

pakaian  

jenazah 

 
Calling 

Orientation 

W2R1.044 Itee 

  apa ya hmm buat 

jenazahnya rapi la 

kan dipakaikan 

baju jenazahnya  

W2R1.045 Iter 

  Adakah 

perbedaan merias 

jenazah yang 

kakak kenal atau 

tidak? Tidak ada 

perbedaan 

jenazah yang 

dikenal atau 

pun tidak 

dikenal  

 
Calling 

Orientation 

W2R1.046 Itee 

  ahh sama semua 

ku buat cantik 

mana boleh kita 

pilih-pilih kalu 

kenal cantik gak 

kenal jelek gak 

boleh la gitu 

cantik semua ku 

buat  

W2R1.047 Iter 

  Bagaimana 

kakak meyakini 

kebesaran tuhan? 
MAYUNI  

merasa takjud 

dengan ciptaan 

tuhan karena 

hanya sang 

pencipta yang 

dapat 

mengatur 

semuanya. 

Kecerdasan 

spiritual 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R1.048 Itee 

  hmm kek mana 

ya takjub la 

karena semua ini 

kan karena dia 

tanpa dia mana 

ada dunia ini yak 

an takjub la 

semuanya ajaib la 
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cuma dia yang 

bisa mengatur 

semuanya  

W2R1.049 Iter 

  jadi kakak 

takjub la sama 

kebesaran tuhan 

ya kak? 
   

W2R1.050 Iter 
  iya takjub kali 

pun  

W2R1.051 Iter 

  Bagaimana 

kakak 

memandang 

agama kakak? 

   

W2R1.052 Itee 

  yak an agama 

masing-masing 

kalau menurut 

aku ya agama ku 

ya aku percaya la 

dengan 

keyakinanku ya 

kan 

W2R1.053 Iter 

  Apakah kakak 

berdoa sebelum 

bekerja? 

MAYUNI  

berdoa 

sebelum 

bekerja 

Kecerdasan 

spiritual 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R1.054 Itee 

  iya la sebelum 

bekerja ya harus 

berdoa supaya 

dilancarkan 

kerjaannya gak 

ada hambatan 

berdoa itu harus 

la bukan sebelum 

bekerja aja berdoa 

kapan saja berdoa  

W2R1.055 Iter   kapan saja kak? 

   
W2R1.056 Itee 

  ya aku berdoa ya 

misalnya kalau 

mau pergi kerja, 

melakukan 

sesuatu semua 

dengan doa biar 

di lancarkan lah 

semua  

W2R1.057 Iter 

  Apa yang kakak 

lakukan apabila 

kakak dipanggil 

MAYUNI  

memilih 

merias jenazah 

Passion for 

people 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
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merias jenazah 

sementara ada 

urusan pribadi 

yang lebih 

penting? 

dari pada 

urusan 

pribadinya 

W2R1.058 Itee 

  ya rias jenazah 

dulu la ku 

selessaikan dulu 

kurias jenazahnya 

dulu biar cantik 

baru la ku 

selesaikan 

masalah pribadi 

ku 

  

W2R1.059 Iter 
  kenapa rias 

jenazah dulu kak? 

   

W2R1.060 Itee 

  ya itu udah 

tanggung jawabku 

ya harus ku rias 

dulu ku 

selesaikan dulu 

baru urusan 

pribadi 

W2R1.061 Iter 
  oh begitu ya 

kak? 
   

W2R1.062 Itee   iya laa    

W2R1.063 Iteer 

  Bagaimana 

menurut kakak 

lingkungan kerja 

disini ? 
MAYUNI  

merasa 

lingkungan 

kerjanya enak 

Passion for 

people 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.064 Itee 

  enak disini 

semua kawannya 

baik-baik, senang 

lah gembira disini 

W2R1.065 Iter 
  senang, gembira 

kenapa kak? 

   

W2R1.066 Itee 

  senang yak 

arena ada jenazah 

yang dirias 

(tertawa) 

W2R1.067 Iter 

  Bagaimana 

kepuasan kakak 

terhadap bayaran 

yang diterima 

sebagai perias 

jenazah? 

MAYUNI  

merasa puas 

dengan 

bayaran yang 

diterima  

Passion for 

people 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
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W2R1.068 Itee 

  puas la aku ya 

mau gimana 

dibilang sesuai 

dengan pekerjaan 

kita la dikasi ya 

diterima ya kalau 

gak dikasi ya 

udah gak apa 

namanya kita 

kerja ikhlas  

   

W2R1.069 Iter 

  Apa yang 

mendasari 

sehingga 

kakakmerasa 

pekerjaan ini 

menarik untuk 

dikerjakan? MAYUNI  

merasa 

pekerjaan 

sebagai perias 

jenazah 

menarik 

karana jarang 

orang mau 

berprofesi 

sebagai perias 

jenazah 

Unstoppable 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.070 Itee 

  ya karena itu 

tadi jarang orang 

mau kreja jadi 

tukang rias 

jenazah kan musti 

berani kerja 

seperti ini juga 

harus lapang dada 

jangan kita 

memikirkan dapat 

duit gak musti 

tulus jangan pikir 

dapat uang atau 

gak karena kan 

kita kerja ini 

dapat pahala  

W2R1.071 Iter 

  Jika kakak tidak 

dibayar setelah 

merias jenazah 

bagaimana 

pandangan kakak 

tentang hal itu? 

MAYUNI  

ikhlas jika 

tidak dibayar 

saat merias 

jenazah  

Unstoppable 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.072 Itee 

  namanaya kerja 

juga bantu orang 

kan kalau gak 

dibayar ya ya aku 

ikhlas  

W2R1.073 Iter 
  kenapa ikhlas 

kak? 
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W2R1.074 Itee 

  iya lah kan itu 

udah tanggung 

jawab juga jadi 

perias jenazah ya 

kalau dikasi kita 

ambil gak dikasi 

ya gak masalah  

W2R1.075 Iter 

  Menurut kakak 

bagaimana riasan 

yang kakakbuat ? 
MAYUNI  

merasa 

riasannya 

sangat cantik  

Integritas 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R1.076 Itee 

  wahh sangat 

cantik la 

(tersenyum) 

W2R1.077 Iter   kenapa kak? 

   
W2R1.078 Itee 

  ya siap ku rias 

orang itu bilang 

cantik ya cantik 

ya jadi ku bilang 

cantik la riasanku  

W2R1.079 Iter 

  Bagaimana 

prinsip-prinsip 

pandangan hidup 

kakak dengan  

pekerjaan yang 

sedang kakak 

lakukan? 

Prinsip 

MAYUNI  

menjadi perias 

jenazah adalah 

pekerjaan yang 

perias jenazah 

jarang 

dilakukan 

orang dan 

pekerjaan yang 

mendapat 

pahala  

Integritas  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.080 Itee 

  prinsipnya ya 

kalau aku sih 

kerja jadi tukang 

rias jenazah ini 

pekerjaan yang 

jarang orang mau 

kan ini kerja juga 

dapat pahala 

nolong orang 

kalau gak ada 

yang rias jenazah 

ah gak terbayang 

la  

W2R1.081 Iter 

  Apakah ada 

perubahan riasan 

selama bekerja 

sebagai perias  

jenazah? 

Tidak ada 

perubahan 

riasaan 

MAYUNI  

Integritas  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.082 Itee 
  gak ada 

(menggelengkan 
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kepala) 

W2R1.083 Iter 

  Bagaimana 

tahap-tahap 

menjalin kerja 

sama menjadi 

perias disini? 

MAYUNI  

dipanggil 

untuk merias 

jenazah di 

angsapura 

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.084 Itee 

  kek mana 

dibilang ya, ya 

orang angsapura 

ini la panggil aku 

jadi tukang rias 

jenazah ya mau 

kerja disini ya aku 

mau la kan emang 

dari kecil juga 

aku suka rias jadi 

aku mau  

W2R1.085 Iter 

  Bagaimana 

pendapat kakak 

apabila pemilik 

jenazah meminta 

untuk dirias 

sesuai keinginan? 

MAYUNI  

membuat 

riasan sesuai 

permintaan 

pemilik 

jenazah 

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.086 Itee 

  ya ku buat la 

sesuai permintaan 

pemilik jenazah  

W2R1.087 Iter 

  biasa 

permintaannya 

yang bagaimana 

kak? 

   

W2R1.088 Itee 

  kak jangan 

menor-menor kali 

ya, yak an udah 

sepuluh tahun jadi 

tukang rias 

jenazah ya aku 

tau la  

   

W2R1.089 Iter 

  selain itu ada 

permintaan yang 

lain kak?  

   

W2R1.090 Itee 
  ya ada la 

(mengangguk) 
   

W2R1.091 Iter   apa kak?    

W2R1.092 Itee 

  ya misalnya kak 

pakaikan 

gelangnya di 
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sebelah kanan ya 

kak, ya ku 

pakaikan 

gelangnya 

disebelah kanan 

ya kek gitu la  

W2R1.093 Iter 

  Bagaimana 

kakak mengurus 

alat riasan? 

MAYUNI  

menyimpan 

kembali alat 

make up 

setelah selesai 

digunakan  

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R1.094 Itee 

  sesudah siap 

make up ku 

simpan lagi di 

tempatnya  yak an 

sebelum make up 

ya kita keluarkan 

la semua apa yang 

kita pakai ya 

kalau udah selesai 

kita simpan lagi 

kembali  

W2R1.095 Iter 

  Apakah kakak 

datang langsung 

ketempat jenazah 

atau meminta 

 jenazah 

datang ketempat 

kakak? 

MAYUNI  

menunggu 

jenazah datang 

jika ada yang 

meminta 

jenazah dirias 

dirumah 

MAYUNI  

juga bersedia  

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.096 Itee 

  ya kan aku kerja 

disini ya 

jenazahnya 

datang ke sini tapi 

kalau ada yang 

minta dirias 

dirimahnya ya 

aku datang la 

kerumahnya riaas 

jenazahnya 

dirumah dia  

W2R1.097 Iter 

  Jika 

meninggalnya 

tengah malam 

apakah 

kakakbersedian 

untuk merias? 

MAYUNI  

bersedia 

merias jika 

jenazahnya 

meninggal 

tengah malam 

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.098 Itee 
  ya bersedia la 

mau jam berapa 
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pun bersedia rias 

jenazah  

W2R1.099 Iter 

  kenapa kak? 

Kan waktunya 

kakak tidur? 

   

W2R1.100 Itee 

  kan kerja ini 

menolong orang 

jadi ya kapan aja 

siap 

   

W2R1.101 Iter 

  Bagaimana cara 

kakak merias 

jenazah dalam 

kondisi yang 

tidak  sempurna? 
MAYUNI  

tetap merias 

jenazah 

meskipun 

kondisi 

jenazah tidak 

sempurna  

Professional 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.102 Itee 

  ya tetap ku rias 

bagaimana pun 

yang terjadi tetap 

ku rias, misalnya 

la kayak yang 

belakangnya 

bolong ya jadi ku 

tutup bolongnya 

pakai perban gitu  

W2R1.103 Iter 

  Apakah waktu 

yang diberikan 

cukup untuk 

menyelesaikan 

tugas- tugas 

dalam merias 

jenazah? 

 Profesional  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.104 Itee 

  gak ada pakai 

waktu kalau kita 

make up itu gak 

lama cuma 

beberapa menit 

aja kan udah tau 

kek mana udah 

sepuluh tahun rias 

jenazah 

W2R1.105 Iter 

  Apakah 

pekerjaan yang 

diberikan dapat 

diselesaikan 

dengan baik 

 dan tepat 

waktu? 

MAYUNI  

menyelesaikan 

pekerjaan 

merias jenazah 

dengan tepat 

waktu  

Professional 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
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W2R1.106 Itee 

  iya ku selesaikan 

dengan baik dan 

tepat lah 

waktunya la biar 

keluarga yang 

ditinggalkan tidak 

terlalu sedih kan 

gak pucat dia 

setelah dirias 

cantik dia  

   

W2R1.107 Iter 

  Bagaimana 

motivasi kakak 

dalam menjalani 

pekerjaan ini? 
MAYUNI  

termotivasi 

dengan 

pekerjaannya 

karena 

menolong 

mendapat 

pahala  

Bersemangat  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.108 Itee 

  Ya itu tadi 

karena menolong 

dapat juga aku 

pahala kerjanya 

juga halal itu itu 

yang membuat 

termotivasi kerja 

jadi tukang rias 

jenazah  

W2R1.109 Iter 

  Seberapa 

semangat kakak 

mengerjakannya? 

MAYUNI  

sangat 

bersemangat 

mengerjakan 

pekerjaannya  

Bersemangat  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R1.110 Itee 

  sangat 

bersemangat la  

W2R1.111 Iter   kenapa kak?  

   
W2R1.112 Itee 

  karena gimana 

ya rasanya senang 

udah di make up 

dia jadi cantik 

jadi semangat 

apalagi kalau 

sudah dirias 

dibilang wah 

cantik yak an jadi 

makin semangat 

kita kerjanya  

W2R1.113 Iter 

  Apakah kakak 

kesulitan dalam 

mengerjakan apa 

yang kakak

 lakukan? 

MAYUNI  

tidak kesulitan 

dalam 

menjalankan 

pekerjaannya  

Bersemangat  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.114 Itee   gak    
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(menggelengkan 

kepala) semua 

lancar  

W2R1.115 Iter 

  Apakah kakak 

merasa senang 

saat melakukan 

pekerjaan sebagai 

 perias 

jenazah? 

MAYUNI  

merasa senang 

saat 

melakukan 

pekerjaannya  

Bersemangat 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.116 Itee 
  iya senang sekali 

(mengangguk) 

W2R1.117 Iter 

  Apa kegiatan 

yang kakak 

lakukan disela-

sela waktu yang 

kakak miliki ? 

MAYUNI  

duduk 

menunggu 

jenazah  

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.118 Itee 

  duduk-duduk 

saja nunggu 

jenazah yang 

datang yang mau 

dirias 

W2R1.119 Iter 

  Kemana kakak 

menghabiskan 

waktu diluar jam 

kerja? 

MAYUNI  

duduk 

menunggu 

jenazah  

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.120 Itee 

  gak ada la disini 

aja la duduk-

duduk nunggu 

jenazah 

W2R1.121 Iter 

  Bersama siapa 

kakak 

menghabiskan 

waktu diluar jam 

kerja? 

   

W2R1.122 Itee   sama teman la  

W2R1.123 Iter 

  Pernahkan 

pekerjaan yang 

kakak lakukan 

membuat kakak 

kurang 

 dalam 

menikmati hidup 

ini? 

MAYUNI  

tidak pernah 

kurang 

bersemangat 

dalam 

menikmati 

hidup 

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.124 Itee 

  gak pernah yang 

buat gak 

semangat itu 
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karena gak ada 

jenazah yang 

dirias (tertawa) 

kalau ada jenazah 

yang dirias makin 

semangat  

W2R1.125 Iter 

  Bagaimana 

kakak 

memandang 

terhadap diri 

kakak dan orang 

lain  terhadap 

pekerjaan ini? 
MAYUNI  

merasa bangga 

dengan 

pekerjaannya 

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.126 Itee 

  aku bangga la 

sama diri aku 

yang laingak 

berani aku berani 

rias jenazah kerja 

kek gini yang 

penting halal dan 

nolong orang kan  

W2R1.127 Iter 

  Bagaimana 

perasaan kakak 

jika sewaktu-

waktu, kakak 

tidak  mendapat 

imbalan apakah 

kakak bersedia? 

MAYUNI  

bersedia jika 

tidak dibayar 

setelah merias 

jenazah 

Melayani  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.128 Itee 

  bersedia 

(mengangguk) ini 

kan kerjnanya 

nolong orang yak 

au ikhlas la  

W2R1.129 Iter 

  Apakah kakak 

bersedia merias 

diluar kota? 

MAYUNI  

bersedia 

merias diluar 

kota  

Melayani  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R1.130 Itee 

  bersedia la 

kenapa tidak 

(tertawa) 

W2R1.131 Iter 

  Apakah kakak 

bersedia merias 

jenazah dimalam 

hari? 

MAYUNI  

bersedia 

merias 
dimalam hari  

Melayani  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R1.132 Itee 

  bersedia kapan 

pun diamana pun 

jam berapa pun  
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W2R1.133 Iter 

  Bagaimana 

perasaan kakak 

saat merias 

jenazah dalam 

kondisi yang 

tidak sempurna? 

MAYUNI  

merasa sedih 

dengan kondisi 

jenazah yang 

tidak sempurna 

dan  tetap 

merias jenazah 

walau kondisi 

jenazah tidak 

sempurna  

Trance 

Guiding 

Force 

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.134 Itee 

Sedih la kek mana 

ya dia meninggal 

dalam kondisi 

tidak sempurna 

jadi sedih aja 

kurasa, ya  mau 

gimana pun ya 

harus ku rias 

bagaimana pun 

kondisinya harus 

siap 

W2R1.135 Iter 

  Apakah kakak 

berdoa sebelum 

merias jenazah? 

MAYUNI  

berdoa 

sebelum 

merias jenazah  

Trance 

Guiding 

Force 

Dimensi 

Calling 

Orientation 
W2R1.136 Itee 

  ya berdoa itu 

pasti laa  

W2R1.137 Iter 

  Apakah kakak 

mendoakan 

jenazah yang 

kakakrias? 

MAYUNI  

mendoakan 

jenazah yang 

diriasnya  

Trance 

Guiding 

Force 

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.138 Itee 

  iya ku doakan la 

walaupun 

keyakinan kita 

beda sama dia 

tapi tuhan itu kan 

satu caranya aja 

yang beda ku 

doakan la dia  

W2R1.139 Iter 

  Hal apa yang 

membuat kaka 

kmemilih 

pekerjaan ini? 

MAYUNI  

memilih 

pekerjaan 

sebagai perias 

jenazah karena 

perias jenazah 

pekerjaan 

adalah yang 

menolong  

Trance 

Guiding 

Force  

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.140 Itee 

  jadi tukang rias 

jenazah ini kan 

kerja nolong 

orang itu la yang 

buat aku mau jadi 

tukang rias 

jenazah kan 

pahala kalu 
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nolong orang 

W2R1.141 Iter 

  Apakah 

pekerjaan 

sekarang sudah 

sesuai dengan 

minat dan bakat 

kakak? 

Perias jenazah 

sudah sesuai 

minat dan 

bakat 

MAYUNI  

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.142 Itee 
  iya sudah 

(mengangguk) 

W2R1.143 Iter 

  Pernahkan kakak 

menginginkan 

pekerjaan lain? 

MAYUNI  

tidak 

menginginkan 

pekerjaan lain 

karena sudah 

merasa senang 

menjadi perias 

jenazah  

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi 

Calling 

Orientation 
W2R1.144 Itee 

  gak pernah 

rasanya udah 

senang aku kerja 

jadi rias jenazah 

gak mau la kerja 

yang lain 

W2R1.145 Iter 

  Apakah kakak 

pernah belajar 

dalam melakukan 

riasan dengan 

orang  lain? 
MAYUNI  

melakukan 

riasan dengan 

teman-temanya  

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.146 Itee 

  hmm belajar-

belajar sendiri la 

dulu ya kawan-

kawan aku yang 

ku rias  

W2R1.147 Iter 

  Menurut kakak 

bagaimana 

kemampuan 

merias kakak? 

MAYUNI  

merasa 

kemampuan 

riasnya sangat 

baik 

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.148 Itee 

  wah menurut ku 

ya bagus la kan 

dari kecil juga 

udah suka merias  

W2R1.149 Iter 

  Menurut kakak 

apa saja keahlian 

yang dibutuhkan 

untuk menjadi 

 perias 

jenazah? 

Selain merias 

dengan baik 

harus memiliki  

keberanian 

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.150 Itee 

  selain bisa rias 

ya harus berani 

juga kalau gak 

berani kek mana 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



dia mau rias 

jenazah  

W2R1.151 Iter 

  Apakah 

tanggung jawab 

yang diberikan 

sesuai dengan 

keahlian 

 yang 

kakak miliki? 

Tanggung 

jawab yang 

diberikan 

sudah sesuai 

dengan 

keahlian yang 

MAYUNI  

miliki  

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.152 Itee 
  sesuai 

(mengangguk) 

W2R1.153 Iter 

  Bagaimana cara 

kakak 

merahasiakan 

keberadaan 

jenazah? 
MAYUNI  

tidak pernah 

berbicara 

kepada orang 

lain mengenai 

kondisi 

jenazah yang 

diriasnya  

Sense and 

Meaning-

value Driven 

Behavior  

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.154 Itee 

  ya gak pernah ku 

bilang-bilang sam 

orang jenazahnya 

kek gini misalnya 

belakangnya 

bolong yaudah 

yang penting 

orang lihat dia 

cantik gitu 

W2R1.155 Iter 

  Apakah kakak 

tawar-menawar 

masalah merias 

jenazah? 

Tidak ada 

tawar menawar 

merias jenazah  

Sense and 

Meaning-

value Driven 

Behavior 

Dimensi 

Calling 

Orientation 

W2R1.156 Itee 

  tidak ada 

(menggelengkan 

kepala) gak 

pernah pula aku 

tawar-tawar 

waktu rias 

jenazah yaudah 

ku rias aja cantik 

yang terbaik  

W2R1.157 Iter 

  Bagaimana cara 

kakak mengatasi 

jika ada jenazah 

yang kakak rias 

 yang 

bayarannya tidak 

sesuai bayaran 

kakak? 

MAYUNI  

tidak 

mempermasala

hkan bayaran 

untuk jenazah 

yang diriasnya 

Sense and 

Meaning-

value Driven 

Behavior 

Dimensi 

Calling 

Orientation 
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W2R1.158 Itee 

  ya gak ada 

masalah mau 

dibayar atau tidak 

aku ikhlas aja 

namanya kerja ini 

nolong kalau 

dikasi ya diterima 

gak ya gak 

masalah 

   

W2R1.159 Iter 

  Seberapa yakin 

kakak dengan 

kekuatan tuhan 

dalam pekerjaan 

ini? MAYUNI  

sangat yakin 

dengan 

kekuatan tuhan  

Pengaruh 

teologis atau 

keimanan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation 

W2R1.160 Itee 

  ya sangat yakin 

la kalau gak 

dikasinya aku 

keberanian mana 

la mungkin aku 

jadi tukang rias 

jenazah ya kan 

W2R1.161 Iter 

  Sejauh mana 

kakak dapat 

memandang 

manusia dari sisi 

ketuhanan? 

MAYUNI  

merasa 

manusia 

berbeda-beda 

dan hanya 

tuhanlah yang 

mampu 

melakukannya  

Pengaruh 

teologis atau 

keimanan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation 
W2R1.162 Itee 

  ya manusia kan 

berbeda-beda gak 

ada yang sama 

hanya dia la yang 

bisa buat begitu 

W2R1.163 Iter 

  Seberapa besar 

dukungan 

keluarga kakak ? 

Dukungan 

keluarga 

sangat besar 

terhadap 

MAYUNI  

Kondisi 

keluarga atau 

relasi dalam 

keluarga  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation 
W2R1.164 Itee 

  sangat besar la 

dukungan orang 

itu  

W2R1.165 Iter 

  Pentingkah 

dukungan 

keluarga bagi 

kakak? 

MAYUNI  

merasa 

dukungan 

keluarga 

sangat penting  

Kondisi 

keluarga atau 

relasi dalam 

keluarga  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation W2R1.166 Itee 

  penting la kalau 

bukan orang itu 

siapa yang mau 
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dukung lagi ya 

kan  

W2R1.167 Iter 

  Adakah keluarga 

yang menolak 

profesi kakak 

sebagai perias 

jenazah? 

Tidak ada 

anggota 

keluarga yang 

menolak 

profesi 

MAYUNI  

Kondisi 

keluarga atau 

relasi dalam 

keluarga 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation 
W2R1.168 Itee 

  gak ada semua 

mendukung  

W2R1.169 Iter 

  Selain keluarga 

adakah orang lain 

yang mendukung 

profesi kakak? 

Teman 

MAYUNI  

mendukung 

Profesi 

MAYUNI  

Kondisi 

keluarga atau 

relasi dalam 

keluarga 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation W2R1.170 Itee 
  ada 

(mengangguk)  

W2R1.171 Iter 
  Kalau ada, 

siapa? 
   

W2R1.172 Itee 

  teman ku di 

rumah ada 

tetangga  

   

W2R1.173 Iter   dukung dia kak?    

W2R1.174 Itee   iya dukung dia     

W2R1.175 Iter 
  apa katanya 

kak? 
   

W2R1.176 Itee 

  katanya kau ini 

betul-betul berani 

emang cocok kau 

kerja tempat 

orang meninggal 

karena banyak 

orang yang belum 

tentu berani 

karena gak 

sembarangan 

orang kerja kek 

gitu katanya hebat 

lah kau berani 

tetangga ku lah 

itu sampek dia 

bilang aku kalau 

dibayar mahal 

pun gak mau aku 

gak berani aku 

katanya  

   

W2R1.177 Iter 
  Apakah kakak 

bekerja karena 

MAYUNI  

bekerja bukan 

Kondisi 

lingkungan 

Faktor-faktor 

yang 
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desakan 

ekonomi? 

karena desakan 

ekonomi  

mempengaru

hi calling 

orientation 

W2R1.178 Itee 

  gak kalau karena 

desakan ekonomi 

udah ku cari 

kerjanya yang 

gajinya lebih 

besar ini gak aku 

tetap mau disini 

udah nyaman aku 

kerja jadi tukang 

rias jenazah ini  

W2R1.179 Iter 

  Apakah 

berprofesi sebagai 

perias jenazah 

karena 

dilingkungan 

tidak ada yang 

berprofesi sebagai 

perias jenazah? 

Profesi sebagai 

perias jenazah 

karena di 

lingkungan 

tidak ada yang 

berprofesi 

sebagai perias 

jenazah  

Kondisi 

lingkungan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation 

W2R1.180 Itee 

  iya kan banyak 

orang yang gak 

mau jadi rias 

jenazah jadi aku 

berpikir kalau gak 

ada yang rias 

jenazah siapa 

yang mau aku 

berani lagian 

kerjanya juga 

halal nambah 

pahala kenapa 

gak dan aku juga 

suka rias yaudah 

la makanya mau 

aku jadi tukang 

rias jenazah  

W2R1.181 Iter 

  Apakah 

lingkungan 

tempat tinggal 

kakak 

memerlukan 

perias jenazah 

dalam peristiwa 

kematian? 

Lingkungan 

tempat tinggal 

MAYUNI  

memerlukan 
perias jenazah  

Kondisi 

lingkungan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 
orientation 

W2R1.182 Itee   iya memerlukan 
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(mengangguk) 

W2R1.183 Iter 

  Apakah kakak 

tinggal dibudaya 

dan tradisi yang 

memerlukan 

 profesi 

perias jenazah?  

MAYUNI  

tinggal di 

budaya dan 

tradisi yang 

memerlukan 

perias jenazah  

Kondisi 

lingkungan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation 

W2R1.184 Itee 

  iya la kan disini 

banyak yang 

Chinese jadi ya 

kalau orang itu 

meninggal dirias 

jadi ya perlu la 

tukang rias  

W2R1.185 Iter 

 Kebudayaan 

yang ada didaerah 

kakak? 
Kebudayaan 

Chinese 
Budaya 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation 
W2R1.186 Itee 

  ya kebudayaan 

Chinese itu la  

W2R1.187 Iter 

  Bagaimana 

pandangan 

kebudayaan yang 

berada didaerah 

menuntut 

seseorang untuk 

berprofesi sebagai 

perias jenazah? 

 Budaya  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi calling 

orientation 

W2R1.188 Itee 

  iya la karena 

keyakinan orang 

itu kalau sudah 

meninggal dirias 

biar cantik orang 

itu pulang 

ketempatnya 

makanya tukang 

rias jenazah itu 

perlu tapi banyak 

yang gak mau 

karena takut  

W2R1.189 Iter 

  ok kak selesai 

makasi ya kak 

sudah mau bantu    
Akhir 

wawancara  

W2R1.190 Itee 
  iya sama-sama 

(tersenyum) 

W2R1.191 Iter 
  permisi dulu ya 

kak 
  

Akhir 

wawancara  
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W2R1.192 Itee 
  oh iya hati-hati 

la ya  

W2R1.193 Iter   iya kak     

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Inisial   : MP 

Hari/ Tanggal   : Jumat, 31 Maret 2017 

Waktu   : 15.00 s/d 15.59 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

 

No Hal-hal yang diobservasi Keterangan 

1 Penampilan fisik responden  

Berpakaian rapi, rambut 

tertata rapi, menggunakan 

baju hijau dan celana 

hijau 

2 Setting wawancara 

Ruang kerja responden 

tempat memandikan dan 

merias jenazah 

3 Sikap responden selama wawancara  

Terbuka, dapat diarahkan 

dan dapat diajak bekerja 

sama  

4 Hal-hal yang mengganggu saat wawancara 
Suara kendaran mobil 

jenazah  

5 Hal-hal yang sering dilakukan responden  
Tertawa, tersenyum, 

merapikan rambut  
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File 1 

Wawancara Informan 1 dari Responden 1  

(W1I1) 

Inisial    : MP  

Hari/ Tanggal   : Jumat, 31 Maret 2017 

Waktu   : 15.00 s/d 15.59 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

SUBJEK  TANYA JAWAB 

Iter   hallo kak  

Itee   Hallo 

Iter   apa kabar kak? 

Itee   Alhamdulillah baik  

Iter   sudah makan siang kak? 

Itee   sudah (mengangguk) 

Iter   jadi lagi apa kak ini? 

Itee   ya gini la duduk-duduk nunggu jenazah  

Iter   Siapa nama Kakak?  

Itee   Nama kakak MP 

Iter   Berapa usia Kakak?  

Itee   usia kakak udah 37 tahun  

Iter   oh udah 37 tahun kakak ya? 

Itee   iya udah 37 tahun, udah tua kakak (tertawa) 

Iter   Apa pekerjaan Kakak?  

Itee   ya gini la kerja rias-rias jenazah  

Iter   sudah berapa lama kakak kerja sebagai perias jenazah? 

Itee   ah baru la  

Iter   baru berapa lama kak? 

Itee   baru la hmm hamper la 4 tahun  

Iter   udah lama juga ya kak hampir 4 tahun 

Itee   ya gitu laa udah hamper 4 tahun lah  

Iter   Sudah berapa lama Kakak mengenal responden?  

Itee 
  ya kalau kenal kak MAYUNI  udah hampir 4 tahun juga la 

kan kak itu udah lama kerja disini dia la diluan kerja jadi rias 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



jenazah dari aku  

Iter   Apa yang Kakak ketahui tentang responden?  

Itee 

  dia orangnya baik istilahnya dia orangnya mau la berbagi 

terkadangkan ada orang yang serakah untuk dia sendiri kalau 

dia gak orangnya dia orangnya berbagi  

Iter   berbagi dalam hal apa itu kak? 

Itee 

  apa aja dia berbagi misalnyakan keluarga jenazah senang sama 

riasan dia dikasi la dia uang Rp.30.000 padahal dia yang rias 

aku gak ada kerja dia kasi aku juga bagi dua la  

Iter 
  Coba jelaskan bagaimana kehidupan responden yang Kakak 

ketahui?  

Itee 

  gimana ya hmm ya suaminya lagi sakit dia harus hidupi 

suaminya gak kerja anaknya juga dialah sekarang jadi tulang 

punggung dikeluarganya  

Iter   Apakah Kakak mengetahui pekerjaan responden?  

Itee 
  ya dia kerjanya disini sebagai rias jenazah mandikan juga dia 

kalau disini  

Iter 
  Yang Kakak ketahui sudah berapa lama responden bekerja 

disini ?  

Itee 
  yaa udah lama laa pas aku sebelum kerja disini sudah disini 

dia jadi rias jenazah katanya udah lama sepuluh tahunan la  

Iter   Apa yang dilakukan responden sebelum merias ? 

Itee 

  sebelum rias ya tergantung kadang ada yang minta 

dimandikan aja gak di rias jadi ya disiapkannya la alat-alatnya 

seperti masker,sarung tangan, sabunya, keranjang sampahnya  

itu la yang disiapkan kalau gak dirias dimandikan aja ya kalau 

dirias ya siapkan la alat-alat riasannya  

Iter   Apa yang dilakukan responden sesudah merias? 

Itee 
  setelah merias la dia cuci tangan la merapikan alat-alat riasan 

tadi disusun ke tempatnya lagi la  

Iter  Apa yang dilakukan responden jika tidak merias? 

Itee   ya duduk-duduk aja la nunggu jenazah yang dirias 

Iter   Bagaimana sikap responden saat bekerja? 

Itee   oh dia cepat orangnya udah ahli la dia udah sepuluh tahun jadi 
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udah ahli la dia  

Iter   Bagaimana hubungan responden dengan rekan kerja? 

Itee 

  baik, dia orangnya baik memang sama siapa pun baik dia 

memang gak banyak mulut gak ada dia ikut urusan orang gak 

ada dia gak iri la sama orang  

Iter 
  Menurut kakak bagaimanas masyarakat memandang 

kehidupan responden? 

Itee 

  ya kurang ngerti ya namanya manusia ada yang sirik ada yang 

banyak mulut malah laki-laki pula yang banyak mulut yang 

perempuannya gak  

Iter   laki-lakinya kak? 

Itee   haha iya kalau disini laki-laki kayak permpuan mulutnya  

Iter   banyak mulutnya bagaimana itu kak? 

Iter 

  ya kek mana ya ntah dia suka sama kak MAYUNI  ditolak 

sukanya gak tau juga yak an tapi banyak la cakapnya laki-laki 

disini  

Iter   setau kakak apa penyebabnya kenapa begitu kak? 

Itee   gak ada kadang karena masalah sepele 

Iter   masalah sepele bagaimana kak? 

Itee 

  seperti kemarin la kipas angin malam dipakai la yak an kita 

kan gak ngerti kita dtang pagi tau-tau ada kipas angin didalam 

kita gak tau siapa yang tarok disitu datang la dia laki-laki yang 

banyak mulut itu marah-marah sama si MAYUNI  

Iter   bagaimana tanggapan kak MAYUNI ? 

Itee 
  ya MAYUNI  bilang aku gak tau siapa yang letak disini tau-

tau udah ada gitu la  

Iter 
  Menurut anda, apa yang membuat responden bertahan 

dipekerjaan sekarang? 

Itee 

  udah jiwa dia disini la emang dia kalau merias jenazah-

jenazah itu udah cocok disini, karena dia pernah bilang aku 

kenapa ya kerja aku dimana pun kayaknya hati aku disini aja ya 

mungkin udah dijiwainya kerjaan ini  

Iter   Apakah responden ini orang yang baik?  

Itee   iya MAYUNI  ini orangnya baik la baik kali la ornagnya kalau 
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pribadi aku baik la orangnya  

Iter   Menurut anda, bagaimana responden memandang agamanya? 

Itee 
  rajin dia sholatnya rajin la kadang diajaknya yok kita sholat 

yok diajaknya sholat sama-sama sholat 

Iteer   Apakah responden adalah orang yang dapat dipercaya?  

Itee 

  kalau buat saya sih iya dapat dipercaya dia kalau aku curhat 

gak pernah dia bilang-bilang sama yang lain kan ada gitu orang 

kita cerita disampaikannya kesan kemari kalau dia ini gak dapat 

la dipercaya dia orangnya  

Iter   Apakah menurut Kakak responden orang yang sabar?  

Itee   ih sabar kali la kalau saya bilang sabar kali la dia orangnya  

Iter 
  Bisakah Kakak deskripsikan bagaimana kepribadian 

responden?  

Itee 
  kak MAYUNI  ini orang nya baik penyabar lagi orangnya 

kalau kerja itu semangat kali orangnya  

Iter   Setau Kakak responden pernah tidak putus asa?  

Itee 

  gak ya setau saya gak pernah dia orangnya kuat malah saya 

yang putus asa dia yang kuatkan katanya jangan nyerah kak 

malah dia yang nguatkan aku  

Iter   Apakah responden sering terlihat bersemangat?  

Itee 

  iya semangat kali dia kalau bekerja ligatlah dia orangnya 

malah kalau gak ada jenazah yang dirias dia suntuk itu gak 

semangat karena gak ada yang diriasnya  

Iter   Menurut anda, bagaimana risaan yang dibuat responden? 

Itee 

  cantik makanya semua cocok keluarganya jenazah itu gak ada 

yang komplain dia memang udah pengalaman seakan-akan tau 

dia apa yang diminta sama jenazahnya ini seperti itu  

Iter   Bagaimana responden mengurus alat-alat riasan? 

Itee 
  ya gimana ya setelah pakai di susun rapi lagi ketempatnya 

dijaganya nya alat-alat riasannya  

Iter 
  Apa kelakuan responden yang aneh ketika terjadi suatu 

masalah?  

Itee 

  yang aneh ya itu mondar mandir bingung telpon sana-sini ya 

menurut saya aneh karena biasa dia duduk nunggu jenazah 

yang dirias gitu 

Iter   Menurut Kakak responden suka menyendiri atau tidak?  
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Itee 
  iya termasuk dis suka menyendiri tahan dia duduk didalam itu 

sendiri  

Iter   Bagaimana interaksi sosial responden?  

Itee 
   ya bagus la ih baik  la orang minta kalau dia ada dikasinya dia 

gitu la kadang dia gak ada pun mau dia kasi  

Iter   Pernah tidak Kakak melihat responden tertawa?  

Itee   ya pernah  

Iter   tertawa kenapa kak? 

Itee 
  ya kalau ada yang lucu lagi cerita-cerita ya ketawa kami sam-

sama  

Iter   Apakah Kakak pernah melihat responden menangis?  

Itee   gak pernah dia itu orang yang kuat lah  

Iter 
  Bagaimana cara responden merias jenazah dalam kondisi yang 

tidak sempurna? 

Itee 

  oh itu ya misalnya ada yang bolong gitu  dia tutup dulu pakai 

perban  kadang kan kalau sakit gula gitu mau dia hancur 

badanya bolong nah dia tutup dulu pakai perban baru diriasnya  

Iter   Pernakah responden mengeluh?  

Itee 
  ngeluhnya ya itu la suaminya sakit gak mau dibawa kerumah 

sakit itu aja sih  

Iter 
  Apakah responden sering cerita kepada Kakak tentang  

pekerjaannya? 

Itee 

  hmmm suka juga sih misalnya ya saat dia rias jenazah, 

jenazahnya kayak senyum gitu terus saat rias keluarganya 

senang karena cantik dibuatnya dipuji cantik senang la itu dia  

Iter   oh begitu ya kak? 

Itee   iya (mengangguk) 

Iter 
   ok la kak sudah selesai wawancara kita, terimakasih banyak 

ya kak sudah mau bantu 

Itee   iya sama-sama (tersenyum) 
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File 2  

Wawancara Informan 1 dari Responden 1  

(W1I1) 

Inisial    : MP  

Hari/ Tanggal   : Jumat, 31 Maret 2017 

Waktu   : 15.00 s/d 15.59 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

KODING SUBJEK TANYA JAWAB 

W1I1.001 Iter   hallo kak  

W1I1.002 Itee   Hallo 

W1I1.003 Iter   apa kabar kak? 

W1I1.004 Itee   Alhamdulillah baik  

W1I1.005 Iter   sudah makan siang kak? 

W1I1.006 Itee   sudah (mengangguk) 

W1I1.007 Iter   jadi lagi apa kak ini? 

W1I1.008 Itee   ya gini la duduk-duduk nunggu jenazah  

W1I1.009 Iter   Siapa nama Kakak?  

W1I1.010 Itee   Nama kakak MP 

W1I1.011 Iter   Berapa usia Kakak?  

W1I1.012 Itee   usia kakak udah 37 tahun  

W1I1.013 Iter   oh udah 37 tahun kakak ya? 

W1I1.014 Itee   iya udah 37 tahun, udah tua kakak (tertawa) 

W1I1.015 Iter   Apa pekerjaan Kakak?  

W1I1.016 Itee   ya gini la kerja rias-rias jenazah  

W1I1.017 Iter 
  sudah berapa lama kakak kerja sebagai 

perias jenazah? 

W1I1.018 Itee   ah baru la  

W1I1.019 Iter   baru berapa lama kak? 

W1I1.020 Itee   baru la hmm hamper la 4 tahun  

W1I1.021 Iter   udah lama juga ya kak hampir 4 tahun 

W1I1.022 Itee   ya gitu laa udah hamper 4 tahun lah  

W1I1.023 Iter 
  Sudah berapa lama Kakak mengenal 

responden?  
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W1I1.024 Itee 

  ya kalau kenal kak MAYUNI  udah hampir 

4 tahun juga la kan kak itu udah lama kerja 

disini dia la diluan kerja jadi rias jenazah dari 

aku  

W1I1.025 Iter   Apa yang Kakak ketahui tentang responden?  

W1I1.026 Itee 

  dia orangnya baik istilahnya dia orangnya 

mau la berbagi terkadangkan ada orang yang 

serakah untuk dia sendiri kalau dia gak 

orangnya dia orangnya berbagi  

W1I1.027 Iter   berbagi dalam hal apa itu kak? 

W1I1.028 Itee 

  apa aja dia berbagi misalnyakan keluarga 

jenazah senang sama riasan dia dikasi la dia 

uang Rp.30.000 padahal dia yang rias aku gak 

ada kerja dia kasi aku juga bagi dua la  

W1I1.029 Iter 
  Coba jelaskan bagaimana kehidupan 

responden yang Kakak ketahui?  

W1I1.030 Itee 

  gimana ya hmm ya suaminya lagi sakit dia 

harus hidupi suaminya gak kerja anaknya juga 

dialah sekarang jadi tulang punggung 

dikeluarganya  

W1I1.031 Iter 
  Apakah Kakak mengetahui pekerjaan 

responden?  

W1I1.032 Itee 
  ya dia kerjanya disini sebagai rias jenazah 

mandikan juga dia kalau disini  

W1I1.033 Iter 
  Yang Kakak ketahui sudah berapa lama 

responden bekerja disini ?  

W1I1.034 Itee 

  yaa udah lama laa pas aku sebelum kerja 

disini sudah disini dia jadi rias jenazah 

katanya udah lama sepuluh tahunan la  

W1I1.035 Iter 
  Apa yang dilakukan responden sebelum 

merias ? 

W1I1.036 Itee 

  sebelum rias ya tergantung kadang ada yang 

minta dimandikan aja gak di rias jadi ya 

disiapkannya la alat-alatnya seperti 

masker,sarung tangan, sabunya, keranjang 

sampahnya  itu la yang disiapkan kalau gak 

dirias dimandikan aja ya kalau dirias ya 

siapkan la alat-alat riasannya  

UNIVERSITAS MEDAN AREA



W1I1.037 Iter 
  Apa yang dilakukan responden sesudah 

merias? 

W1I1.038 Itee 

  setelah merias la dia cuci tangan la 

merapikan alat-alat riasan tadi disusun ke 

tempatnya lagi la  

W1I1.039 Iter 
 Apa yang dilakukan responden jika tidak 

merias? 

W1I1.040 Itee 
  ya duduk-duduk aja la nunggu jenazah yang 

dirias 

W1I1.041 Iter   Bagaimana sikap responden saat bekerja? 

W1I1.042 Itee 
  oh dia cepat orangnya udah ahli la dia udah 

sepuluh tahun jadi udah ahli la dia  

W1I1.043 Iter 
  Bagaimana hubungan responden dengan 

rekan kerja? 

W1I1.044 Itee 

  baik, dia orangnya baik memang sama siapa 

pun baik dia memang gak banyak mulut gak 

ada dia ikut urusan orang gak ada dia gak iri 

la sama orang  

W1I1.045 Iter 
  Menurut kakak bagaimanas masyarakat 

memandang kehidupan responden? 

W1I1.046 Itee 

  ya kurang ngerti ya namanya manusia ada 

yang sirik ada yang banyak mulut malah laki-

laki pula yang banyak mulut yang 

perempuannya gak  

W1I1.047 Iter   laki-lakinya kak? 

W1I1.048 Itee 
  haha iya kalau disini laki-laki kayak 

permpuan mulutnya  

W1I1.049 Iter   banyak mulutnya bagaimana itu kak? 

W1I1.050 Iter 

  ya kek mana ya ntah dia suka sama kak 

MAYUNI  ditolak sukanya gak tau juga yak 

an tapi banyak la cakapnya laki-laki disini  

W1I1.051 Iter 
  setau kakak apa penyebabnya kenapa begitu 

kak? 

W1I1.052 Itee   gak ada kadang karena masalah sepele 

W1I1.053 Iter   masalah sepele bagaimana kak? 
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W1I1.054 Itee 

  seperti kemarin la kipas angin malam 

dipakai la yak an kita kan gak ngerti kita 

dtang pagi tau-tau ada kipas angin didalam 

kita gak tau siapa yang tarok disitu datang la 

dia laki-laki yang banyak mulut itu marah-

marah sama si MAYUNI  

W1I1.055 Iter   bagaimana tanggapan kak MAYUNI ? 

W1I1.056 Itee 
  ya MAYUNI  bilang aku gak tau siapa yang 

letak disini tau-tau udah ada gitu la  

W1I1.057 Iter 
  Menurut anda, apa yang membuat responden 

bertahan dipekerjaan sekarang? 

W1I1.058 Itee 

  udah jiwa dia disini la emang dia kalau 

merias jenazah-jenazah itu udah cocok disini, 

karena dia pernah bilang aku kenapa ya kerja 

aku dimana pun kayaknya hati aku disini aja 

ya mungkin udah dijiwainya kerjaan ini  

W1I1.059 Iter   Apakah responden ini orang yang baik?  

W1I1.060 Itee 

  iya MAYUNI  ini orangnya baik la baik kali 

la ornagnya kalau pribadi aku baik la 

orangnya  

W1I1.061 Iter 
  Menurut anda, bagaimana responden 

memandang agamanya? 

W1I1.062 Itee 

  rajin dia sholatnya rajin la kadang diajaknya 

yok kita sholat yok diajaknya sholat sama-

sama sholat 

W1I1.063 Iteer 
  Apakah responden adalah orang yang dapat 

dipercaya?  

W1I1.064 Itee 

  kalau buat saya sih iya dapat dipercaya dia 

kalau aku curhat gak pernah dia bilang-bilang 

sama yang lain kan ada gitu orang kita cerita 

disampaikannya kesan kemari kalau dia ini 

gak dapat la dipercaya dia orangnya  

W1I1.065 Iter 
  Apakah menurut Kakak responden orang 

yang sabar?  

W1I1.066 Itee 
  ih sabar kali la kalau saya bilang sabar kali 

la dia orangnya  

W1I1.067 Iter 
  Bisakah Kakak deskripsikan bagaimana 

kepribadian responden?  
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W1I1.068 Itee 

  kak MAYUNI  ini orang nya baik penyabar 

lagi orangnya kalau kerja itu semangat kali 

orangnya  

W1I1.069 Iter 
  Setau Kakak responden pernah tidak putus 

asa?  

W1I1.070 Itee 

  gak ya setau saya gak pernah dia orangnya 

kuat malah saya yang putus asa dia yang 

kuatkan katanya jangan nyerah kak malah dia 

yang nguatkan aku  

W1I1.071 Iter 
  Apakah responden sering terlihat 

bersemangat?  

W1I1.072 Itee 

  iya semangat kali dia kalau bekerja ligatlah 

dia orangnya malah kalau gak ada jenazah 

yang dirias dia suntuk itu gak semangat 

karena gak ada yang diriasnya  

W1I1.073 Iter 
  Menurut anda, bagaimana risaan yang dibuat 

responden? 

W1I1.074 Itee 

  cantik makanya semua cocok keluarganya 

jenazah itu gak ada yang komplain dia 

memang udah pengalaman seakan-akan tau 

dia apa yang diminta sama jenazahnya ini 

seperti itu  

W1I1.075 Iter 
  Bagaimana responden mengurus alat-alat 

riasan? 

W1I1.076 Itee 
  ya gimana ya setelah pakai di susun rapi lagi 

ketempatnya dijaganya nya alat-alat riasannya  

W1I1.077 Iter 
  Apa kelakuan responden yang aneh ketika 

terjadi suatu masalah?  

W1I1.078 Itee 

  yang aneh ya itu mondar mandir bingung 

telpon sana-sini ya menurut saya aneh karena 

biasa dia duduk nunggu jenazah yang dirias 

gitu 

W1I1.079 Iter 
  Menurut Kakak responden suka menyendiri 

atau tidak?  

W1I1.080 Itee 
  iya termasuk dis suka menyendiri tahan dia 

duduk didalam itu sendiri  

W1I1.081 Iter   Bagaimana interaksi sosial responden?  

W1I1.082 Itee 

   ya bagus la ih baik  la orang minta kalau dia 

ada dikasinya dia gitu la kadang dia gak ada 

pun mau dia kasi  

W1I1.083 Iter   Pernah tidak Kakak melihat responden 
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tertawa?  

W1I1.084 Itee   ya pernah  

W1I1.085 Iter   tertawa kenapa kak? 

W1I1.086 Itee 
  ya kalau ada yang lucu lagi cerita-cerita ya 

ketawa kami sam-sama  

W1I1.087 Iter 
  Apakah Kakak pernah melihat responden 

menangis?  

W1I1.088 Itee   gak pernah dia itu orang yang kuat lah  

W1I1.089 Iter 
  Bagaimana cara responden merias jenazah 

dalam kondisi yang tidak sempurna? 

W1I1.090 Itee 

  oh itu ya misalnya ada yang bolong gitu  dia 

tutup dulu pakai perban  kadang kan kalau 

sakit gula gitu mau dia hancur badanya 

bolong nah dia tutup dulu pakai perban baru 

diriasnya  

W1I1.091 Iter   Pernakah responden mengeluh?  

W1I1.092 Itee 
  ngeluhnya ya itu la suaminya sakit gak mau 

dibawa kerumah sakit itu aja sih  

W1I1.093 Iter 
  Apakah responden sering cerita kepada 

Kakak tentang  pekerjaannya? 

W1I1.094 Itee 

  hmmm suka juga sih misalnya ya saat dia 

rias jenazah, jenazahnya kayak senyum gitu 

terus saat rias keluarganya senang karena 

cantik dibuatnya dipuji cantik senang la itu 

dia  

W1I1.095 Iter   oh begitu ya kak? 

W1I1.096 Itee   iya (mengangguk) 

W1I1.097 Iter 
   ok la kak sudah selesai wawancara kita, 

terimakasih banyak ya kak sudah mau bantu 

W1I1.098 Itee   iya sama-sama (tersenyum) 
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File 3 

Wawancara Informan 1 dari Responden 1  

(W1I1) 

Inisial    : MP  

Hari/ Tanggal   : Jumat, 31 Maret 2017 

Waktu   : 15.00 s/d 15.59 WIB 

Tempat  : Yayasan Sosial Angsapura Medan 

KODING SUBJEK 
TANYA 

JAWAB 

PADATAN

/FAKTUA

L 

SIMPULA

N 

TEMA 
KATEGO

RI 

W1I1.001 Iter hallo kak 
  

 pembukaan 

wawancara W1I1.002 Itee Hallo 

W1I1.003 Iter apa kabar kak? 

  
 pembukaan 

wawancara W1I1.004 Itee 
Alhamdulillah 

baik 

W1I1.005 Iter 
sudah makan 

siang kak? 
  

 pembukaan 

wawancara 
W1I1.006 Itee 

sudah 

(mengangguk) 

W1I1.007 Iter 
jadi lagi apa kak 

ini? 

  
 pembukaan 

wawancara 
W1I1.008 Itee 

ya gini la duduk-

duduk nunggu 

jenazah 

W1I1.009 Iter 
Siapa nama 

Kakak? Bernama 

MP 
Nama 

Identitas 

informan  

W1I1.010 Itee Nama kakak MP 

W1I1.011 Iter 
Berapa usia 

Kakak? MP berusia 

37 tahun 
Usia 

Identitas 

informan  

W1I1.012 Itee 
usia kakak udah 

37 tahun 

W1I1.013 Iter 
oh udah 37 tahun 

kakak ya? 
   

W1I1.014 Itee 

iya udah 37 

tahun, udah tua 

kakak (tertawa) 
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W1I1.015 Iter 
Apa pekerjaan 

Kakak? 

Pekerjaan 

MP perias 

jenazah 

Pekerjaan Identitas 

W1I1.016 Itee 
ya gini la kerja 

rias-rias jenazah 
   

W1I1.017 Iter 

sudah berapa 

lama kakak kerja 

sebagai perias 

jenazah? 
   

W1I1.018 Itee ah baru la 

W1I1.019 Iter 
baru berapa lama 

kak? 

MP bekerja 

sebagai 

perias 

jenazah 

sudah 4 

tahun 

Pekerjaan 
Identitas 

informan  

W1I1.020 Itee 
baru la hmm 

hamper la 4 tahun 
   

W1I1.021 Iter 

udah lama juga ya 

kak hampir 4 

tahun 

   

W1I1.022 Itee 

ya gitu laa udah 

hamper 4 tahun 

lah 

   

W1I1.023 Iter 

Sudah berapa 

lama Kakak 

mengenal 

responden? 

MP 

mengenal 

MAYUNI  

sudah 4 

tahun 

 Identitas 

W1I1.024 Itee 

ya kalau kenal 

kak MAYUNI  

udah hampir 4 

tahun juga la kan 

kak itu udah lama 

kerja disini dia la 

diluan kerja jadi 

rias jenazah dari 

aku 

W1I1.025 Iter 
Apa yang Kakak 

ketahui tentang 

MAYUNI  

orang yang 

Latar 

belakang 
Identitas 
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responden? baik responden 

W1I1.026 Itee 

dia orangnya baik 

istilahnya dia 

orangnya mau la 

berbagi 

terkadangkan ada 

orang yang 

serakah untuk dia 

sendiri kalau dia 

gak orangnya dia 

orangnya berbagi 

W1I1.027 Iter 
berbagi dalam hal 

apa itu kak? 
   

W1I1.028 Itee 

apa aja dia 

berbagi 

misalnyakan 

keluarga jenazah 

senang sama 

riasan dia dikasi 

la dia uang 

Rp.30.000 

padahal dia yang 

rias aku gak ada 

kerja dia kasi aku 

juga bagi dua la 

   

W1I1.029 Iter 

Coba jelaskan 

bagaimana 

kehidupan 

responden yang 

Kakak ketahui? 

Suami 

MAYUNI  

sedang sakit 

Latar 

belakang 

responden 

Identitas 

W1I1.030 Itee 

gimana ya hmm 

ya suaminya lagi 

sakit dia harus 

hidupi suaminya 

gak kerja anaknya 

juga dialah 

sekarang jadi 

tulang punggung 

dikeluarganya 

W1I1.031 Iter 

Apakah Kakak 

mengetahui 

pekerjaan 

MAYUNI  

bekerja 

sebagai 

 
Pekerjaan 

sebagai 

perias 
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responden? perias 

jenazah 

jenazah 

W1I1.032 Itee 

ya dia kerjanya 

disini sebagai rias 

jenazah mandikan 

juga dia kalau 

disini 

W1I1.033 Iter 

Yang Kakak 

ketahui sudah 

berapa lama 

responden bekerja 

disini ? 

MAYUNI  

sudah lama 

bekerja 

sebagai 

perias 

jenazah 

sudah 10 

tahun 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1I1.034 Itee 

yaa udah lama laa 

pas aku sebelum 

kerja disini sudah 

disini dia jadi rias 

jenazah katanya 

udah lama 

sepuluh tahunan 

la 

W1I1.035 Iter 

Apa yang 

dilakukan 

responden 

sebelum merias ? 

MAYUNI  

memandika

n jenazah 

kemudian 

mempersiap

kan alat 

riasan 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1I1.036 Itee 

sebelum rias ya 

tergantung 

kadang ada yang 

minta dimandikan 

aja gak di rias jadi 

ya disiapkannya 

la alat-alatnya 

seperti 

masker,sarung 

tangan, sabunya, 

keranjang 

sampahnya  itu la 

yang disiapkan 

kalau gak dirias 

dimandikan aja ya 

kalau dirias ya 

siapkan la alat-

alat riasannya 

W1I1.037 Iter Apa yang MAYUNI   Pekerjaan 
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dilakukan 

responden 

sesudah merias? 

mencuci 

tangan dan 

merapikan 

alat riasan 

dan 

menyusun 

ke 

tempatnya 

semula 

sebagai 

perias 

jenazah 

W1I1.038 Itee 

setelah merias la 

dia cuci tangan la 

merapikan alat-

alat riasan tadi 

disusun ke 

tempatnya lagi la 

   

W1I1.039 Iter 

Apa yang 

dilakukan 

responden jika 

tidak merias? 

MAYUNI  

duduk 

menunggu 

jenazah 

yang ingin 

dirias 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1I1.040 Itee 

ya duduk-duduk 

aja la nunggu 

jenazah yang 

dirias 

W1I1.041 Iter 

Bagaimana sikap 

responden saat 

bekerja? 

MAYUNI  

cepat dalam 

bekerja 

sudah ahli 

dalam 

merias 

jenazah 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1I1.042 Itee 

oh dia cepat 

orangnya udah 

ahli la dia udah 

sepuluh tahun jadi 

udah ahli la dia 

W1I1.043 Iter 

Bagaimana 

hubungan 

responden dengan 

rekan kerja? 
MAYUNI  

baik dengan 

rekan 

kerjanya 

Passion for 

people 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W1I1.044 Itee 

baik, dia 

orangnya baik 

memang sama 

siapa pun baik dia 

memang gak 

banyak mulut gak 

ada dia ikut 
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urusan orang gak 

ada dia gak iri la 

sama orang 

W1I1.045 Iter 

Menurut kakak 

bagaimanas 

masyarakat 

memandang 

kehidupan 

responden? 

   

W1I1.046 Itee 

ya kurang ngerti 

ya namanya 

manusia ada yang 

sirik ada yang 

banyak mulut 

malah laki-laki 

pula yang banyak 

mulut yang 

perempuannya 

gak 

   

W1I1.047 Iter laki-lakinya kak?    

W1I1.048 Itee 

haha iya kalau 

disini laki-laki 

kayak permpuan 

mulutnya 

   

W1I1.049 Iter 

banyak mulutnya 

bagaimana itu 

kak? 

   

W1I1.050 Iter 

ya kek mana ya 

ntah dia suka 

sama kak 

MAYUNI  

ditolak sukanya 

gak tau juga yak 

an tapi banyak la 

cakapnya laki-laki 

disini 

   

W1I1.051 Iter 

setau kakak apa 

penyebabnya 

kenapa begitu 

kak? 
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W1I1.052 Itee 

gak ada kadang 

karena masalah 

sepele 

   

W1I1.053 Iter 
masalah sepele 

bagaimana kak? 
   

W1I1.054 Itee 

seperti kemarin la 

kipas angin 

malam dipakai la 

yak an kita kan 

gak ngerti kita 

dtang pagi tau-tau 

ada kipas angin 

didalam kita gak 

tau siapa yang 

tarok disitu 

datang la dia laki-

laki yang banyak 

mulut itu marah-

marah sama si 

MAYUNI  

   

W1I1.055 Iter 

bagaimana 

tanggapan kak 

MAYUNI ? 

   

W1I1.056 Itee 

ya MAYUNI  

bilang aku gak tau 

siapa yang letak 

disini tau-tau 

udah ada gitu la 

   

W1I1.057 Iter 

Menurut anda, 

apa yang 

membuat 

responden 

bertahan 

dipekerjaan 

sekarang? 

MAYUNI  

sudah 

menjiwai 

pekerjaanny

a 

 
Calling 

Orientation 

W1I1.058 Itee 

udah jiwa dia 

disini la emang 

dia kalau merias 

jenazah-jenazah 

itu udah cocok 

disini, karena dia 

pernah bilang aku 
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kenapa ya kerja 

aku dimana pun 

kayaknya hati aku 

disini aja ya 

mungkin udah 

dijiwainya 

kerjaan ini 

W1I1.059 Iter 

Apakah 

responden ini 

orang yang baik? 

MAYUNI  

orang yang 

baik 

Latar 

belakang 

responden 

Identitas 

W1I1.060 Itee 

iya MAYUNI  ini 

orangnya baik la 

baik kali la 

ornagnya kalau 

pribadi aku baik 

la orangnya 

W1I1.061 Iter 

Menurut anda, 

bagaimana 

responden 

memandang 

agamanya? 

MAYUNI  

rajin sholat 

Kecerdasan 

spriritual 

Ciri-ciri 

calling 

orientation 

W1I1.062 Itee 

rajin dia 

sholatnya rajin la 

kadang diajaknya 

yok kita sholat 

yok diajaknya 

sholat sama-sama 

sholat 

W1I1.063 Iteer 

Apakah 

responden adalah 

orang yang dapat 

dipercaya? 

MAYUNI  

dapat 

dipercaya 

Latar 

belakang 

responden 

Identitas 

W1I1.064 Itee 

kalau buat saya 

sih iya dapat 

dipercaya dia 

kalau aku curhat 

gak pernah dia 

bilang-bilang 

sama yang lain 

kan ada gitu 

orang kita cerita 

disampaikannya 
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kesan kemari 

kalau dia ini gak 

dapat la dipercaya 

dia orangnya 

W1I1.065 Iter 

Apakah menurut 

Kakak responden 

orang yang sabar? 

MAYUNI  

orang yang 

sabar 

Latar 

belakang 

responden 

Identitas 

W1I1.066 Itee 

ih sabar kali la 

kalau saya bilang 

sabar kali la dia 

orangnya 

   

W1I1.067 Iter 

Bisakah Kakak 

deskripsikan 

bagaimana 

kepribadian 

responden? 
MAYUNI  

orang yang 

baik dan 

penyabar 

Latar 

belakang 

responden 

 

W1I1.068 Itee 

kak MAYUNI  ini 

orang nya baik 

penyabar lagi 

orangnya kalau 

kerja itu semangat 

kali orangnya 

W1I1.069 Iter 

Setau Kakak 

responden pernah 

tidak putus asa? 

MAYUNI  

tidak pernah 

putus asa 

Latar 

belakang 

responden 

Identitas 

W1I1.070 Itee 

gak ya setau saya 

gak pernah dia 

orangnya kuat 

malah saya yang 

putus asa dia yang 

kuatkan katanya 

jangan nyerah kak 

malah dia yang 

nguatkan aku 

W1I1.071 Iter 

Apakah 

responden sering 

terlihat 

bersemangat? 
MAYUNI  

semangat 

dalam 

bekerja 

Bersemangat 

Ciri-ciri 

calling 

orientation 

W1I1.072 Itee 

iya semangat kali 

dia kalau bekerja 

ligatlah dia 

orangnya malah 
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kalau gak ada 

jenazah yang 

dirias dia suntuk 

itu gak semangat 

karena gak ada 

yang diriasnya 

W1I1.073 Iter 

Menurut anda, 

bagaimana risaan 

yang dibuat 

responden? 

Riasan 

MAYUNI  

cantik 

Integritas 

Ciri-ciri 

calling 

orientation 

W1I1.074 Itee 

cantik makanya 

semua cocok 

keluarganya 

jenazah itu gak 

ada yang 

komplain dia 

memang udah 

pengalaman 

seakan-akan tau 

dia apa yang 

diminta sama 

jenazahnya ini 

seperti itu 

W1I1.075 Iter 

Bagaimana 

responden 

mengurus alat-

alat riasan? 

MAYUNI  

setelah 

memakai 

alat riasan 

merapikan 

kembali 

ketempatny

a semula 

Disiplin 

Ciri-ciri 

calling 

orientation 

W1I1.076 Itee 

ya gimana ya 

setelah pakai di 

susun rapi lagi 

ketempatnya 

dijaganya nya 

alat-alat riasannya 

W1I1.077 Iter 

Apa kelakuan 

responden yang 

aneh ketika 

terjadi suatu 

masalah? 

MAYUNI  

mondar 

mandir jika 

ada masalah 

  

W1I1.078 Itee 

yang aneh ya itu 

mondar mandir 

bingung telpon 

sana-sini ya 

menurut saya 
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aneh karena biasa 

dia duduk nunggu 

jenazah yang 

dirias gitu 

W1I1.079 Iter 

Menurut Kakak 

responden suka 

menyendiri atau 

tidak? 

   

W1I1.080 Itee 

iya termasuk dis 

suka menyendiri 

tahan dia duduk 

didalam itu 

sendiri 

   

W1I1.081 Iter 

Bagaimana 

interaksi sosial 

responden? 

   

W1I1.082 Itee 

ya bagus la ih 

baik  la orang 

minta kalau dia 

ada dikasinya dia 

gitu la kadang dia 

gak ada pun mau 

dia kasi 

   

W1I1.083 Iter 

Pernah tidak 

Kakak melihat 

responden 

tertawa? 

   

W1I1.084 Itee ya pernah    

W1I1.085 Iter 
tertawa kenapa 

kak? 
   

W1I1.086 Itee 

ya kalau ada yang 

lucu lagi cerita-

cerita ya ketawa 

kami sam-sama 

   

W1I1.087 Iter 

Apakah Kakak 

pernah melihat 

responden 

menangis? 

   

W1I1.088 Itee 

gak pernah dia itu 

orang yang kuat 

lah 
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W1I1.089 Iter 

Bagaimana cara 

responden merias 

jenazah dalam 

kondisi yang 

tidak sempurna? 

MAYUNI  

memberi 

perban 

untuk 

jenazah 

yang tidak 

sempurna  

lalu merias 

jenazah 

Profesional 

Ciri-ciri 

calling 

orientation 

W1I1.090 Itee 

oh itu ya misalnya 

ada yang bolong 

gitu  dia tutup 

dulu pakai perban  

kadang kan kalau 

sakit gula gitu 

mau dia hancur 

badanya bolong 

nah dia tutup dulu 

pakai perban baru 

diriasnya 

   

W1I1.091 Iter 

Pernakah 

responden 

mengeluh? 

   

W1I1.092 Itee 

ngeluhnya ya itu 

la suaminya sakit 

gak mau dibawa 

kerumah sakit itu 

aja sih 

   

W1I1.093 Iter 

Apakah 

responden sering 

cerita kepada 

Kakak tentang  

pekerjaannya? 

   

W1I1.094 Itee 

hmmm suka juga 

sih misalnya ya 

saat dia rias 

jenazah, 

jenazahnya kayak 

senyum gitu terus 

saat rias 

keluarganya 

senang karena 

cantik dibuatnya 

dipuji cantik 

senang la itu dia 
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W1I1.095 Iter oh begitu ya kak?    

W1I1.096 Itee iya (mengangguk)    

W1I1.097 Iter 

ok la kak sudah 

selesai 

wawancara kita, 

terimakasih 

banyak ya kak 

sudah mau bantu 

  
Penutup 

wawancara 

W1I1.098 Itee 
iya sama-sama 

(tersenyum) 
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LEMBAR OBSERVASI 

 

Nama      : SALBIAH   

Hari/ Tanggal   : Selasa, 28 Maret 2017 

Jam     : 14.00 s/d 15.00 WIB 

Tempat   :  Rumah Sakit  

 

No Hal-hal yang diobservasi Keterangan 

1 Penampilan fisik responden  

Berpakaian rapi memakai 

baju berwarna coklat dan 

memakai celana 

berwarna hitam serta 

memakai jilbab coklat 

muda  

2 Setting wawancara 

Kamar responden tempat 

tinggal responden di 

rumah sakit  

3 Sikap responden selama wawancara  

Terbuka, dapat diarahkan 

dan dapat diajak bekerja 

sama  

4 Hal-hal yang mengganggu saat wawancara 
Suara kendaran mobil 

jenazah  

5 Hal-hal yang sering dilakukan responden  Tertawa, tersenyum  
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File 1 

Wawancara 1 Responden 2  

(W1R2) 

Inisial     : IBU SALBIAH   

Hari/ Tanggal   : Selasa, 28 Maret 2017 

Jam    : 14.00 s/d 15.00 WIB 

Tempat   :  Rumah Sakit Pirngadi Medan 

 

 

SUBJEK TANYA JAWAB 

Iter   asalamualaikum bu, apa kabarnya bu? 

Itee   waalaikum salam, Alhamdulillah baik 

Iter   Siapa nama Ibu ? 

Itee   nama ibu IBU SALBIAH    

Iter   Dimana tempat/tanggal lahir? 

Itee   hmm di medan tanggal 10-12-1952 

Iter   Apa agama Ibu ? 

Itee   agama ibu islam  

Iter   Apa suku Ibu ? 

Itee   suku, hmm batak la namanya Siregar kan ya batak la  

Iter   Dimana alamat rumah Ibu ? 

Itee   batangkuis, deliserdang 

Iter   Ibu  anak keberapa? 

Itee   hmm bersaudara ? 

Iter  iya ibu anak keberapa? 

Itee   anak ke empat ibu  

Iter   dari berapa bersaudara bu? 

Itee   anak ke empat dari duabelas bersaudara  

Iter   banyak ya bu, duabelas bersaudara? 

Itee 
  ya namanya jaman dulu katanya banyak anak banyak rejeki 

(tertawa) 

Iter   Apa hoby Ibu ? 

Itee   ibu emang dari dulu hobynya merias  

Iter   oh emang dari dulu hoby ibu merias? 

Itee 
  iya hoby ibu merias pernah waktu dulu waktu muda merias 

pengantin jadi asal merias-merias ibu suka gitu  

Iter   oh jadi yang namanya merias ibu suka ya? 

Itee   iya suka kali pun ibu  

Iter   bisa ceritakan tentang studi Ibu ? 

Itee 
  oh iya bisa hmm dulu ibu SD di Marendal terus tamat SD ibu 

PGA. PGA itu dulu Pendidikan Guru Agama  
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Iter   oh itu SMP ya bu? 

Itee   SMP SMA dia itu enam tahun, langsung itu enam tahun 

Iter   oh jadi PGA itu langsung enam tahun ya bu? 

Itee   iya langsung enam tahun siap itu jadi guru  

Iter   jadi setelah tamat ibu jadi guru? 

Itee   iya ibu dulu udah jadi guru  

Iter   guru apa bu? 

Itee   ya guru agama la 

Iter   berarti ibu PNS? 

Itee   gakkk (menggelengkan kepala)  

Iter   berapa lama ibu jadi guru? 

Itee   gak lama jadi guru lupa ibu berapa lama 

Iter   kenapa bu? 

Itee 

  dulu itu kan sikit kali gaji guru itu pa itu ibu udah 

berumahtangga jadi suami ibu dulu marga Siahaan dulu bilang 

gak usah la ngajar untuk apa gaji sikit kali buat anak pun 

kurang jadi ibu berhenti la jadi guru  

Iter   oh begitu, hmm maksudnya suami ibu dulu itu bagaimana? 

Itee   suami ibu udah meninggal  

Iter   oh suami ibu sudah meninggal? 

Itee   iya udah meninggal dia  

Iter   Pendidikan informal apa apa yang pernah Ibu  ikuti ? 

Itee   salon lah dulu  

Iter   belajar salon dimana bu? 

Itee 
  itu salonnya dulu di dekat rumah, ibu juga dulu ikut di Jakarta 

belajar salon juga disana  

Iter   berapa lama bu belajar salonnya? 

Itee   ibu belajar satu tahun aja  

Iter   Mengapa Ibu  memilih pekerjaan sebagai perias jenazah? 

Itee 
  ini kan kalau bagi agama islam bilal jenazah ini sekalian 

merangkap pahalanya juga banyak udah gitu la 

Iter   ibu pernah juga jadi bilal jenazah? 

Itee   kalau jadi  bilal jenazah udah 30 tahuan la udah lama  

Iter   Sejak kapan Ibu  bekerja sebagai perias jenazah? 

Itee 
  kalau jadi bilal jenazah udah lama la 30 tahuan itukan gak 

merias kalau orang islam jadi meriasnya itu dimulainya disini la  

Iter   sudah berapa lama merias jenazah disini bu? 

Itee   udah 6 tahunan lebih la kalau merias jenazah disini 

Iter   Bisa Ibu  ceritakan pembukaan mula menjadi perias jenazah? 

Itee 

  oh iya dulu disini asal ada merias gitu kan gak ada orang yang 

berani. Dipanggil salonpun kesini gak mau dia takut biar 

dibayar mahalpun dia takut jadi kalau ibu udah biasa pula 

dengan jenazah ibu makin senang la apa lagi ibu tukang merias 

dulu. Jadi asal ada jenazah minta dirias ibu mau la  

Iter   Apa yang Ibu  rasakan ketika memilih profesi sebagai perias 
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jenazah? 

Itee 
  senang la ibu karena emang ibu suka merias lagiaan pahala 

juga bantu orang  

Iter 
  Apakah sebelumnya pernah membayangkan menjadi perias 

jenazah? 

Itee 

  pernah la kalau gak ada orang yang merias kayak ibu ini siapa 

yang mau merias kan kasihan kalau gak ada yang rias jenazah 

itu 

Iter 
  Apa yang mendasari hingga memutuskan menjadi perias 

jenazah? 

Itee 
  : ya itu la karena saya disini ditunjuk jadi bilal jenazah yaudah 

sekalian kalau ada yang mau dirias ibu rias lah  

Iter   Bagaimana gambaran menjadi perias jenazah menurut ibu ? 

Itee   bahagia enak rasa ibu, senang  

Iter   senang kenapa itu bu? 

Itee 
  rasanya itu bangga gitu dia cantik namanya agama dia begitu 

harusnya jadi senang lihatnya dia cantik  

Iter 
  Apakah Ibu  sudah memikirkan konsekuensi menjadi perias 

jenazah? 

Itee 

  udah la tapi ya gak apa kita kan nolong orang nambah pahala 

lagian jadi perias jenazah disini harus pakai makser pakai 

sarung tangan udah dijaga kesehatan kita karena kan jenazah ini 

kita gak tau. Tapi kalau misalnya jenazah ini sakit HIV kita 

dikaasi tau  

Iter   oh jadi ada juga yang ibu rias sakit HIV? 

Itee   ada tapi kita dikasi tau itu  HIV  

Iter 
  Apakah Ibu  memahami seberapa penting pekerjaan yang saat 

ini Ibu  kerjakan? 

Itee 

  penting kali la kalau gak ada yang merias itu kan payah 

carinya itu karena orang salon belum tentu mau dibayar mahal 

untuk rias jenazah ini jagi penting kali la ini periaas jenazah ini 

Iter 
 Apakah keluarga mendukung profesi Ibu  sebagai perias 

jenazah? 

Itee 

  : mendukung orang itu mendukung pekerjaan ibu ini kan 

kerjanya bantu orang pahala buat kita jadi kenapa pula orang itu 

gak dukung kan  

Iter 
  Siapa anggota keluarga yang paling mendukung Ibu  bekerja 

sebagai perias jenazah? 

Itee 
  yang paling mendukung itu suami la, suami kerjanya ini juga 

tapi bapak PNS disini juga tapi udah meninggal  

Iter   Bagaimana sikap mereka terhadap profesi Ibu ? 

Itee 

  ya orang itu dukung aja kan jarang yang mau rias jenazah kan 

salon dibawa kesini pun belum tentu dia mau rias jenazah takut 

dia ya kek gitu la ya dukung la pokoknya 

Iter   Apakah Ibu  mendapat leber tertentu dengan profesi Ibu  ? 
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Itee   ya orang itu panggilnya ibu mayat  

Iter   hah, ibu mayat? 

Itee 
  iya ibu mayat dipanggil orang- orang disini la ya kenalnya ibu 

mayat (teertawa) 

Iter   Bagaimana pengalaman pertama menjadi perias jenazah? 

Itee 

  pertamanya takut. Takutnya gini namanya jenazah udah 

dingin. Apalagi dirumah sakit kita gak tau kan rumah sakit 

banyak penyakit gak tau-tau kita sakit apa dia ya takutnya 

bukan sama jenazahnya takut karena penyakit jenazahnya 

rupanya kan dikasi tau dia meninggal sakit apa yaudah dari situ 

gak takut-takut lagi  

Iter 
  Apakah perasaan yang muncul ketika memilih profesi sebgai 

perias jenazah? 

Itee 
  perasaannya itu hmm senang ibu bisa merias jenazah bisa 

bantu orang 

Iter   Apa motivasi Ibu  menjadi perias jenazah? 

Itee 
  ya itu kan karena ibu tukang mandikan jenazah ya jadi 

sekalian la kan ibu emang suka merias jadi semakin senang ibu  

Iter   Apa yang menjadi tujuan Ibu  menjadi perias jenazah? 

Itee   emang tugas ibu itu  

Iter   Apakah Ibu  bangga menjadi perias jenazah? 

Itee   bangga ibu  

Iter   kenapa bu? 

Itee 
  ya orang takut ibu berani apalagi tidur disini sendiri mana ada 

yang mau  

Iter 
  Apakah Ibu  pernah mendapatkan pelatihan khusus menjadi 

perias jenazah? 

Itee   ada itu kan sertifikat ibu semua (menunjuk sertifikat) 

Iter   oh ada pelatihannya juga ya bu? 

Itee   ya ada laa 

Iter   bagaimana itu bu pelatihannya? 

Itee 

  ya disana dimana kita dipanggil dan ibu juga menatar bilal-

bilal yang baru itu la kan ibu udah lama jadi bilal jenazah udah 

30 tahunan 

Iter   Kebutuhan apa yang paling penting bagi Ibu ? 

Itee 
  ya make up  untuk rias jenazah ini lah kan kadang make up 

habis kan make up kan mahal juga  

Iter   loh bukannya make up sudah disiapkan dari rumah sakit bu? 

Itee   gak kita beli sendiri la  

Iter   apa aja itu bu? 

Itee   pelembabnya  

Iter   itu pakai merk apa bu? 

Itee   ibu pakai sari ayu 

Iter   kenapa pakai sari ayu bu? 

Itee   kan lama-lama orang itu kalau dikubur bisa lima hari kalau 
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pakai bedak-bedak biasa cepat habis gak tahan gak lengket dia 

misalnya la bedak viva la sebentar aja habisnya gak tahan lama  

Iter 
  Apakah kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan profesi 

sebagai perias jenazah? 

Itee   kalau gaji dari sini ya gak cukup la makan kita lagi ya kan 

Iter   berapa kalau boleh tau gaji ibu?  

Itee   kalau dibilang gaji malu dibilang sikit gajinya  

Iter   berapa bu? Gak boleh tau ya ? 

Itee   boleh 600san  

Iter   terpenuhi kebutuhan ibu tadi? 

Itee   ya kalau dari gaji ya gak terpenuhi 

Iter   bagaimana cara ibu mengatasinya? 

Itee 

  ya dari pemilik jenazah dikasinya ucapan terimakasih udah 

cantik jenazahnya ibu rias dari situ la ibu belikan make up 

untuk rias   

Iter   berapa ucapan terimakasihnya bu? 

Itee   ya berapa dikasi ya diterima gak dikasi ya udah  

Iter   biasanya berapa bu? 

Itee   Rp.20.000 kadang ya Rp.50.000 

Iter   Adakah ritual khusus yang dilakukan sebelum merias jenazah? 

Itee 
  ya ada la pakai sarung tangan pakai masker udah itu kacamata 

baru pakai sepatu boot 

Iter   itu semua disediakan dari sini? 

Itee   iya dari sini udah disediakan dari sini  

Iter   jadi ibu tinggal sediakan alat-alat make up nya aja? 

Itee 
   ha iya alat make up nya aja, kalau alat kesehatan udah dari 

sini semua  

Iter   Apa prosedur periasan jenazah? 

Itee 

  ya itu la udah ibu pakek semua kacamata, masker,sarung 

tangan semua la baru ibu rias pertama ibu kasi la alas bedaknya 

baru bedaknya alinya terus dipakaikan eye liner  ya kek gitu la  

Iter   Apakah alat-alat yang Ibu  butuhkan saat merias jenazah? 

Itee   ya alat-alat make up itu la kuteknya juga  

Iter   Ibu  menggunakan merk kosmetik apa saat merias jenazah? 

Itee 

  ya itu tadi yang ibu bilang tadi pakai sari ayu karena dia tahan 

lama apalagi kan orang itu lama-lama dikuburkan jadi sari ayu 

ini tahan la dia kadang-kadang mustika ratu  

Iter 
  Apa kebiasaan yang muncul setelah bekerja sebagai perias 

jenazah? 

Itee   ya cuci tangan itu la terus cuci tangan  

Iter   dulu jarang cuci tangan ya bu? 

Itee 

  jarang la kan dulu gak pegang jenazah kalau sekarang ya harus 

la sebelum rias cuci tangan sesudah cuci tangan juga dikit-dikit 

cuci tangan apa lagi disini kan rumah sakit gak tau kita 

penyakit apa aja jadi cuci tangan la terus ibu  
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Iter 
  Apakah Ibu  pernah kehilangan konsentrasi sebelum merias 

jenazah? 

Itee 
  gak ada gak pernah orang udah tugas ibu harus konsenla ya 

kan  

Iter   Apakah Ibu  mendapat hambatan saat merias jenazah? 

Itee   gak ada juga udah biasa jadi gak ada hambatan  

Iter   Apa beban terbesar yang Ibu  rasakan sebagai perias jenazah? 

Itee 

  ada juga kek gini kan dia udah dikasi formalin semua kadang 

mau dia keluar-keluar gitu dari mulutnya  itu kadang udah kita 

make upin keluar dari hidungnya. Udah cantik diakan kita buat 

keluar lagi  

Iter   jadi bagaimana cara ibu mengatasinya? 

Itee 
  ya kita tarok la kapas biar gak keluar lagi air-airnya itu ya kek 

gitu la  

Iter   Apa hal yang Ibu  takuti saat merias jenazah? 

Itee 
  gak ada la itu tadi la yang keluar kadang-kadang susah kita 

kalu udah keluar-keluar dari mulutnya 

Iter   Beban emosi apa yang Ibu  rasakan saat merias jenazah? 

Itee   gak ada  

Iter   Apakah Ibu  pernah mengkonsumsi minuman beralkohol? 

Itee 
  Oh gak pernah. Ibu udah hajjah kok mana boleh minum yang 

begitu   

Iter   jadi tidak pernah ya bu? 

Itee   iya gak pernah  

Iter 
 Peristiwa apa yang paling tidak menyenangkan saat merias 

jenazah? 

Itee 

  ya itu tadi la kadang keluar dari hidungnya air dari mulutnya 

udah di make upin dia dielap lagi terhapus la meke upnya ulang 

lagi  

Iter   Pernahkan Ibu  merasa kesulitan dalam merias jenazah? 

Itee   gak ada kesulitannya  

Iter   Pernahkan Ibu  merasa gagal dalam merias jenazah? 

Itee   gak pernah (menggelengkan kepala) 

Iter   Apa yang Ibu  lakukan bila tidak merias jenazah? 

Itee   ya kek gini la duduk-duduk nunggu jenazah yang mau dirias 

Iter 
  Menurut Ibu  bagaimana kepuasan keluarga jenazah yang Ibu  

arias? 

Itee   puas la dia senang bagus riasannya ibu buat  

Iter   Apakah ada permintaan khusus dari keluarga yang Ibu  rias? 

Itee 

  iya ada kan minta jangan menor-menor kali ya ibu udah tau la 

kek mana riasan itu udah lama ibu kan rias jenazah itu jadi udah 

tau ibu ya kalau orang tua ya biasa-biasa aja terus ada juga yang 

minta disanggul ya tergantung keluarganya la  

Iter   Pernahkan Ibu  melakukan kesalahan dalam merias jenazah? 

Itee    gak, gak pernah  
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Iter 
  Apakah keluarga jenazah pernah komplain dengan jenazah 

yang Ibu  rias ? 

Itee   gak pernah, gak pernah ada yang komplain. 

Iter 

  Apakah profesi sebagai perias jenazah mempengaruhi kondisi 

fisik Ibu ? 

Itee 
  nggak, gak ada  

Iter   Apakah Ibu  pernah terserang penyakit karena merias jenazah? 

Itee 
  ibu gak pernah pula syukurnya gak pernah pula kan pakai 

sarungtangan, kacamata, masker jadi gak pernah pula  

Iter   Adakah pelayanan khusus selain merias jenazah? 

Itee    oh ya ada la disini  

Iter   Pelayanan seperti apa? 

Itee 
   ya apa ya memandikan terus dikafanin kalau yang islam kalau 

yang non islam siap mandi ya paikan baju terus diriaas 

Iter   Sejak kapan pelayanan merias jenazah ditempat ini? 

Itee   dari dulu la  

Iter   setau ibu sejak kapan? 

Itee 
  dari sebelum ibu disini pun udah ada dari dulu-dulu la ya 

tapim orangnya udah tukar-tukar la  

Iter 
  Setau Ibu  berapa berapa orang yang berprofesi sebagai perias 

jenazah? 

Itee   jarang la ya misalnya aja disini ibu sendiri  

Iter   Dimana saja menemukan yang seprofesi dengan Ibu ? 

Itee 
  ya dirumah sakit  tapi jarang la kan banyak orang yang gak 

mau jadi perias ini tapi rasa ibu ditiap rumah sakit ada itu  

Iter   Apakah Ibu  pernah terbayang wajah jenazah yang Ibu  rias? 

Itee 

  gak pernah ibu terbayang sampe kadang ibu mau juga ibu 

yang bayangkan tapi gak mau datang mungkin gini kalau ibu 

terbayang-bayang mungkin gak bisa jadi tukang rias jenazah 

kan katut ibu yak an  

Iter 
  Pernahkan Ibu  menemukan hal yang tidak lazim saat merias 

jenazah? 

Itee   gak ada gak pernah pun  

Iter   Setelah Ibu  selesai merias apa yang Ibu  lakukan? 

Itee 
  ya itu tadi cuci tangan terus bersihkan alat make up udah gitu 

aja  

Iter   Menurut Ibu  perlukah jenazah itu dirias? 

Itee   kalau dia agama non islam itu perlu  

Iter 
  Coba ceritakan kondisi jenazah yang paling buruk yang Ibu  

rias? 

Itee   Mr X 
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Iter   Mr X itu apa bu? 

Itee 

  Mr X itu yang lama udah dikulkas tau-tau keluarganya datang 

udah sepuluh hari keluarganya datang sementara jenazahnya 

udah hitam  

Iter 
  jadi dirias juga bu kan jenazahnya udah hitam? Udah lama 

dikulkas? 

Itee 
   iya dirias juga ya kalau hitam kali pakaikan bedak baby kan 

bedak baby putih biar putih dia ya tapi udah macam hantu dia  

Iter   ada lagi buk yang paling buruk? 

Itee 

  ada yang ditabrak tereta api terbelah kepalanya ya tapi dijahit 

dulu la baru dirias terus yang sakit gula itu kan putus-putus 

badanya sama yang sakit HIV juga ada  

Iter   Pengalaman yang paling berkesan saat merias jenazah? 

Itee 

  ya merias jenazah yang udah kayak gak ada bentuknya lagi 

kayak korban kecelakaan ditabrak motor dia ditabrak kereta api 

itu la berkesan karena udah gak kayak orang lagi dia hancur 

kan dijahit-jahit  

Iter 
  Apakah tempat Ibu  bekerja memberikan penghargaan bila 

hasil kerja Ibu  memuaskan? 

Itee 
  hmm gak ada kalau disini ya namanya udah tugas kita rias 

jenazah itu mana ada dapat penghargaan   

Iter 
  Apakah Ibu  pernah mendapat bantuan dari pemerintah sesuai 

profesi Ibu  saat ini? 

Itee   gak ada pun (menggelengkan kepala) 

Iter   Apakah Ibu  mendapat bayaran lebih saat merias? 

Itee 
   ya kadang-kadang ada ya tergantung pemilik jenazah la mau 

kasi berapa  

Iter   biasanya berapa bu? 

Itee   biasa ya Rp. 20.000 sampai Rp.50.000 

Iter   Apakah Ibu  tidak ada pekerjaan sampingan? 

Itee   gak ada ya cuam rias jenazah ini aja lah  

Iter  Apakah Ibu  pernah menolak merias jenazah? 

Itee 
  gak pernah semua ibu terima mau jenazahnya kekmana pun 

ibu rias  

Iter   pencapaian yang bagaimana yang Ibu  harapkan? 

Itee   ya riasan ibu tetap cantik yaudah itu aja  

Iter  Apa yang Ibu  rasakan setelah merias jenazah? 

Itee   lega udah cantik jenazahnya udah dirias  

Iter 
 apakah Ibu  merasakan duka seperti yang kelurga jenazah 

rasakan? 

Itee 
  sedih la namanya kan ditinggal keluarga jadi sedihla ibu jadi 

setelah udah dirias cantik dia kayak masih tidur  

Iter 
  Ketika ada pekerjaan dengan gaji yang besar apakah Ibu  

menerimanya? 

Itee   gak karena perias jenazah ini gak bisa ibu tinggalkan, karena 
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ibu udah lama juga jadi bilal enazah dan ibu juga suka merias 

lagian kerjanya ini nambah pahala ibu bantu orang juga  

Iter   Siapa yang paling berjasa dalam menjalankan profesi ini? 

Itee   suami ibu la dia yang berjasa  

Iter 
  Ketika ada jenazah yang ingin dirias saat jam istirahat apakah 

Ibu  bersedia? 

Itee 
  siap ibu kapan aja kayak tadi malam jam dua aya yang minta 

dirias ibu rias sendiri ibu meriasnya  

Iter   Apakah Ibu  menikmati pekerjaan yang Ibu  miliki? 

Itee   iya ibu menikmati sekali la senang rasanya udah nolong orang  

Iter   Sebagai perias jenazah apakah itu membutuhkan bakat? 

Itee 

  iya la butuh bakat kalau gak ada bakatnya kemana pula dia 

rias jenazah itu ntah kek mana-mana la nanti dibuatkan kalau 

gak ada bakat merias buaknnya makin cantik nanti makin ancor 

pula  

Iter 
  Bagaimana perasaan Ibu  dengan pujian yang diberikan oleh 

orang lain terhadap profesi yang Ibu  miliki? 

Itee bangga la ibu senang udah siap diriaas dibilang orang cantiknya  

Iter   Kapan Ibu  ingin berhenti menjadi perias jenazah? 

Itee 

 nanti la kalau ibu sudah sakit-sakitan kan gak mungkin ibu 

sudah sakit riaas jenazah selagi ibu sehat tetap la ibu rias 

jenazah kalau gak ada ibu kan payah cari tukang rias jenazah 

ini  

Itee 
  Selain merias jenazah dengan baik apa yang harus dilakukan 

sebagai perias jenazah? 

Itee   ya dijaga la kebersihan alat-alat riasannya dibersikan gitu la  

Iter   Adakah perbedaan merias jenazah yang Ibu  kenal atau tidak? 

Itee 
  gak la sama semua kenal atau gak kenal sam semua dibuat 

cantik gak boleh dibeda-bedakan 

Iter   oh sama semua ya bu, gaka da perbedaan? 

Itee   iya sama semua 

Iter   oh iya kapan kita bisa ketemu lagi bu? 

Itee   ya kapan aja ibu kan tinggal disini ya datang aja kalian ke sini 

Iter   kapan aja bisa bu? 

Itee   iya bisa (mengangguk) 

Iter   kalau hari kamis ibu bisa? 

Itee   bisa (tersenyum) 

Iter   yaudah hari kamis saya datang kesini lagi ya bu? 

Itee   iya datang lah  

Iter   ok la bu saya permisi ya bu, assalamualaikum  

Itee   waalaikumsalam  
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File 2 

Wawancara 1 Responden 2  

(W1R2) 

Inisial     : IBU SALBIAH   

Hari/ Tanggal   : Selasa, 28 Maret 2017 

Jam    : 14.00 s/d 15.00 WIB 

Tempat   :  Rumah Sakit Pirngadi Medan 

 

KODING  SUBJEK TANYA JAWAB 

W1R2.001 Iter   asalamualaikum bu, apa kabarnya bu? 

W1R2.002 Itee   waalaikum salam, Alhamdulillah baik 

W1R2.003 Iter   Siapa nama Ibu ? 

W1R2.004 Itee   nama ibu IBU SALBIAH    

W1R2.005 Iter   Dimana tempat/tanggal lahir? 

W1R2.006 Itee   hmm di medan tanggal 10-12-1952 

W1R2.007 Iter   Apa agama Ibu ? 

W1R2.008 Itee   agama ibu islam  

W1R2.009 Iter   Apa suku Ibu ? 

W1R2.010 Itee   suku, hmm batak la namanya Siregar kan ya batak la  

W1R2.011 Iter   Dimana alamat rumah Ibu ? 

W1R2.012 Itee   batangkuis, deliserdang 

W1R2.013 Iter   Ibu  anak keberapa? 

W1R2.014 Itee   hmm bersaudara ? 

W1R2.015 Iter  iya ibu anak keberapa? 

W1R2.016 Itee   anak ke empat ibu  

W1R2.017 Iter   dari berapa bersaudara bu? 

W1R2.018 Itee   anak ke empat dari duabelas bersaudara  

W1R2.019 Iter   banyak ya bu, duabelas bersaudara? 

W1R2.020 Itee 
  ya namanya jaman dulu katanya banyak anak banyak 

rejeki (tertawa) 

W1R2.021 Iter   Apa hoby Ibu ? 

W1R2.022 Itee   ibu emang dari dulu hobynya merias  

W1R2.023 Iter   oh emang dari dulu hoby ibu merias? 

W1R2.024 Itee 
  iya hoby ibu merias pernah waktu dulu waktu muda 

merias pengantin jadi asal merias-merias ibu suka gitu  

W1R2.025 Iter   oh jadi yang namanya merias ibu suka ya? 

W1R2.026 Itee   iya suka kali pun ibu  

W1R2.027 Iter   bisa ceritakan tentang studi Ibu ? 

W1R2.028 Itee 
  oh iya bisa hmm dulu ibu SD di Marendal terus tamat 

SD ibu PGA. PGA itu dulu Pendidikan Guru Agama  

W1R2.029 Iter   oh itu SMP ya bu? 

W1R2.030 Itee   SMP SMA dia itu enam tahun, langsung itu enam 
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tahun 

W1R2.031 Iter   oh jadi PGA itu langsung enam tahun ya bu? 

W1R2.032 Itee   iya langsung enam tahun siap itu jadi guru  

W1R2.033 Iter   jadi setelah tamat ibu jadi guru? 

W1R2.034 Itee   iya ibu dulu udah jadi guru  

W1R2.035 Iter   guru apa bu? 

W1R2.036 Itee   ya guru agama la 

W1R2.037 Iter   berarti ibu PNS? 

W1R2.038 Itee   gakkk (menggelengkan kepala)  

W1R2.039 Iter   berapa lama ibu jadi guru? 

W1R2.040 Itee   gak lama jadi guru lupa ibu berapa lama 

W1R2.041 Iter   kenapa bu? 

W1R2.042 Itee 

  dulu itu kan sikit kali gaji guru itu pa itu ibu udah 

berumahtangga jadi suami ibu dulu marga Siahaan dulu 

bilang gak usah la ngajar untuk apa gaji sikit kali buat 

anak pun kurang jadi ibu berhenti la jadi guru  

W1R2.043 Iter 
  oh begitu, hmm maksudnya suami ibu dulu itu 

bagaimana? 

W1R2.044 Itee   suami ibu udah meninggal  

W1R2.045 Iter   oh suami ibu sudah meninggal? 

W1R2.046 Itee   iya udah meninggal dia  

W1R2.047 Iter   Pendidikan informal apa apa yang pernah Ibu  ikuti ? 

W1R2.048 Itee   salon lah dulu  

W1R2.049 Iter   belajar salon dimana bu? 

W1R2.050 Itee 
  itu salonnya dulu di dekat rumah, ibu juga dulu ikut di 

Jakarta belajar salon juga disana  

W1R2.051 Iter   berapa lama bu belajar salonnya? 

W1R2.052 Itee   ibu belajar satu tahun aja  

W1R2.053 Iter 
  Mengapa Ibu  memilih pekerjaan sebagai perias 

jenazah? 

W1R2.054 Itee 
  ini kan kalau bagi agama islam bilal jenazah ini 

sekalian merangkap pahalanya juga banyak udah gitu la 

W1R2.055 Iter   ibu pernah juga jadi bilal jenazah? 

W1R2.056 Itee   kalau jadi  bilal jenazah udah 30 tahuan la udah lama  

W1R2.057 Iter   Sejak kapan Ibu  bekerja sebagai perias jenazah? 

W1R2.058 Itee 

  kalau jadi bilal jenazah udah lama la 30 tahuan itukan 

gak merias kalau orang islam jadi meriasnya itu 

dimulainya disini la  

W1R2.059 Iter   sudah berapa lama merias jenazah disini bu? 

W1R2.060 Itee   udah 6 tahunan lebih la kalau merias jenazah disini 

W1R2.061 Iter 
  Bisa Ibu  ceritakan pembukaan mula menjadi perias 

jenazah? 

W1R2.062 Itee 

  oh iya dulu disini asal ada merias gitu kan gak ada 

orang yang berani. Dipanggil salonpun kesini gak mau 

dia takut biar dibayar mahalpun dia takut jadi kalau ibu 
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udah biasa pula dengan jenazah ibu makin senang la apa 

lagi ibu tukang merias dulu. Jadi asal ada jenazah minta 

dirias ibu mau la  

W1R2.063 Iter 
  Apa yang Ibu  rasakan ketika memilih profesi sebagai 

perias jenazah? 

W1R2.064 Itee 
  senang la ibu karena emang ibu suka merias lagiaan 

pahala juga bantu orang  

W1R2.065 Iter 
  Apakah sebelumnya pernah membayangkan menjadi 

perias jenazah? 

W1R2.066 Itee 

  pernah la kalau gak ada orang yang merias kayak ibu 

ini siapa yang mau merias kan kasihan kalau gak ada 

yang rias jenazah itu 

W1R2.067 Iter 
  Apa yang mendasari hingga memutuskan menjadi 

perias jenazah? 

W1R2.068 Itee 
  : ya itu la karena saya disini ditunjuk jadi bilal jenazah 

yaudah sekalian kalau ada yang mau dirias ibu rias lah  

W1R2.069 Iter 
  Bagaimana gambaran menjadi perias jenazah menurut 

ibu ? 

W1R2.070 Itee   bahagia enak rasa ibu, senang  

W1R2.071 Iter   senang kenapa itu bu? 

W1R2.072 Itee 
  rasanya itu bangga gitu dia cantik namanya agama dia 

begitu harusnya jadi senang lihatnya dia cantik  

W1R2.073 Iter 
  Apakah Ibu  sudah memikirkan konsekuensi menjadi 

perias jenazah? 

W1R2.074 Itee 

  udah la tapi ya gak apa kita kan nolong orang nambah 

pahala lagian jadi perias jenazah disini harus pakai 

makser pakai sarung tangan udah dijaga kesehatan kita 

karena kan jenazah ini kita gak tau. Tapi kalau misalnya 

jenazah ini sakit HIV kita dikaasi tau  

W1R2.075 Iter   oh jadi ada juga yang ibu rias sakit HIV? 

W1R2.076 Itee   ada tapi kita dikasi tau itu  HIV  

W1R2.077 Iter 
  Apakah Ibu  memahami seberapa penting pekerjaan 

yang saat ini Ibu  kerjakan? 

W1R2.078 Itee 

  penting kali la kalau gak ada yang merias itu kan payah 

carinya itu karena orang salon belum tentu mau dibayar 

mahal untuk rias jenazah ini jagi penting kali la ini 

periaas jenazah ini 

W1R2.079 Iter 
 Apakah keluarga mendukung profesi Ibu  sebagai 

perias jenazah? 

W1R2.080 Itee 

  : mendukung orang itu mendukung pekerjaan ibu ini 

kan kerjanya bantu orang pahala buat kita jadi kenapa 

pula orang itu gak dukung kan  

W1R2.081 Iter 
  Siapa anggota keluarga yang paling mendukung Ibu  

bekerja sebagai perias jenazah? 

W1R2.082 Itee   yang paling mendukung itu suami la, suami kerjanya 
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ini juga tapi bapak PNS disini juga tapi udah meninggal  

W1R2.083 Iter   Bagaimana sikap mereka terhadap profesi Ibu ? 

W1R2.084 Itee 

  ya orang itu dukung aja kan jarang yang mau rias 

jenazah kan salon dibawa kesini pun belum tentu dia 

mau rias jenazah takut dia ya kek gitu la ya dukung la 

pokoknya 

W1R2.085 Iter 
  Apakah Ibu  mendapat leber tertentu dengan profesi 

Ibu  ? 

W1R2.086 Itee   ya orang itu panggilnya ibu mayat  

W1R2.087 Iter   hah, ibu mayat? 

W1R2.088 Itee 
  iya ibu mayat dipanggil orang- orang disini la ya 

kenalnya ibu mayat (teertawa) 

W1R2.089 Iter 
  Bagaimana pengalaman pertama menjadi perias 

jenazah? 

W1R2.090 Itee 

  pertamanya takut. Takutnya gini namanya jenazah 

udah dingin. Apalagi dirumah sakit kita gak tau kan 

rumah sakit banyak penyakit gak tau-tau kita sakit apa 

dia ya takutnya bukan sama jenazahnya takut karena 

penyakit jenazahnya rupanya kan dikasi tau dia 

meninggal sakit apa yaudah dari situ gak takut-takut lagi  

W1R2.091 Iter 
  Apakah perasaan yang muncul ketika memilih profesi 

sebgai perias jenazah? 

W1R2.092 Itee 
  perasaannya itu hmm senang ibu bisa merias jenazah 

bisa bantu orang 

W1R2.093 Iter   Apa motivasi Ibu  menjadi perias jenazah? 

W1R2.094 Itee 

  ya itu kan karena ibu tukang mandikan jenazah ya jadi 

sekalian la kan ibu emang suka merias jadi semakin 

senang ibu  

W1R2.095 Iter   Apa yang menjadi tujuan Ibu  menjadi perias jenazah? 

W1R2.096 Itee   emang tugas ibu itu  

W1R2.097 Iter   Apakah Ibu  bangga menjadi perias jenazah? 

W1R2.098 Itee   bangga ibu  

W1R2.099 Iter   kenapa bu? 

W1R2.100 Itee 
  ya orang takut ibu berani apalagi tidur disini sendiri 

mana ada yang mau  

W1R2.101 Iter 
  Apakah Ibu  pernah mendapatkan pelatihan khusus 

menjadi perias jenazah? 

W1R2.102 Itee   ada itu kan sertifikat ibu semua (menunjuk sertifikat) 

W1R2.103 Iter   oh ada pelatihannya juga ya bu? 

W1R2.104 Itee   ya ada laa 

W1R2.105 Iter   bagaimana itu bu pelatihannya? 

W1R2.106 Itee 

  ya disana dimana kita dipanggil dan ibu juga menatar 

bilal-bilal yang baru itu la kan ibu udah lama jadi bilal 

jenazah udah 30 tahunan 

W1R2.107 Iter   Kebutuhan apa yang paling penting bagi Ibu ? 
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W1R2.108 Itee 
  ya make up  untuk rias jenazah ini lah kan kadang 

make up habis kan make up kan mahal juga  

W1R2.109 Iter 
  loh bukannya make up sudah disiapkan dari rumah 

sakit bu? 

W1R2.110 Itee   gak kita beli sendiri la  

W1R2.111 Iter   apa aja itu bu? 

W1R2.112 Itee   pelembabnya  

W1R2.113 Iter   itu pakai merk apa bu? 

W1R2.114 Itee   ibu pakai sari ayu 

W1R2.115 Iter   kenapa pakai sari ayu bu? 

W1R2.116 Itee 

  kan lama-lama orang itu kalau dikubur bisa lima hari 

kalau pakai bedak-bedak biasa cepat habis gak tahan 

gak lengket dia misalnya la bedak viva la sebentar aja 

habisnya gak tahan lama  

W1R2.117 Iter 
  Apakah kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan 

profesi sebagai perias jenazah? 

W1R2.118 Itee 
  kalau gaji dari sini ya gak cukup la makan kita lagi ya 

kan 

W1R2.119 Iter   berapa kalau boleh tau gaji ibu?  

W1R2.120 Itee   kalau dibilang gaji malu dibilang sikit gajinya  

W1R2.121 Iter   berapa bu? Gak boleh tau ya ? 

W1R2.122 Itee   boleh 600san  

W1R2.123 Iter   terpenuhi kebutuhan ibu tadi? 

W1R2.124 Itee   ya kalau dari gaji ya gak terpenuhi 

W1R2.125 Iter   bagaimana cara ibu mengatasinya? 

W1R2.126 Itee 

  ya dari pemilik jenazah dikasinya ucapan terimakasih 

udah cantik jenazahnya ibu rias dari situ la ibu belikan 

make up untuk rias   

W1R2.127 Iter   berapa ucapan terimakasihnya bu? 

W1R2.128 Itee   ya berapa dikasi ya diterima gak dikasi ya udah  

W1R2.129 Iter   biasanya berapa bu? 

W1R2.130 Itee   Rp.20.000 kadang ya Rp.50.000 

W1R2.131 Iter 
  Adakah ritual khusus yang dilakukan sebelum merias 

jenazah? 

W1R2.132 Itee 
  ya ada la pakai sarung tangan pakai masker udah itu 

kacamata baru pakai sepatu boot 

W1R2.133 Iter   itu semua disediakan dari sini? 

W1R2.134 Itee   iya dari sini udah disediakan dari sini  

W1R2.135 Iter   jadi ibu tinggal sediakan alat-alat make up nya aja? 

W1R2.136 Itee 
   ha iya alat make up nya aja, kalau alat kesehatan udah 

dari sini semua  

W1R2.137 Iter   Apa prosedur periasan jenazah? 

W1R2.138 Itee 

  ya itu la udah ibu pakek semua kacamata, 

masker,sarung tangan semua la baru ibu rias pertama 

ibu kasi la alas bedaknya baru bedaknya alinya terus 
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dipakaikan eye liner  ya kek gitu la  

W1R2.139 Iter 
  Apakah alat-alat yang Ibu  butuhkan saat merias 

jenazah? 

W1R2.140 Itee   ya alat-alat make up itu la kuteknya juga  

W1R2.141 Iter 
  Ibu  menggunakan merk kosmetik apa saat merias 

jenazah? 

W1R2.142 Itee 

  ya itu tadi yang ibu bilang tadi pakai sari ayu karena 

dia tahan lama apalagi kan orang itu lama-lama 

dikuburkan jadi sari ayu ini tahan la dia kadang-kadang 

mustika ratu  

W1R2.143 Iter 
  Apa kebiasaan yang muncul setelah bekerja sebagai 

perias jenazah? 

W1R2.144 Itee   ya cuci tangan itu la terus cuci tangan  

W1R2.145 Iter   dulu jarang cuci tangan ya bu? 

W1R2.146 Itee 

  jarang la kan dulu gak pegang jenazah kalau sekarang 

ya harus la sebelum rias cuci tangan sesudah cuci tangan 

juga dikit-dikit cuci tangan apa lagi disini kan rumah 

sakit gak tau kita penyakit apa aja jadi cuci tangan la 

terus ibu  

W1R2.147 Iter 
  Apakah Ibu  pernah kehilangan konsentrasi sebelum 

merias jenazah? 

W1R2.148 Itee 
  gak ada gak pernah orang udah tugas ibu harus 

konsenla ya kan  

W1R2.149 Iter   Apakah Ibu  mendapat hambatan saat merias jenazah? 

W1R2.150 Itee   gak ada juga udah biasa jadi gak ada hambatan  

W1R2.151 Iter 
  Apa beban terbesar yang Ibu  rasakan sebagai perias 

jenazah? 

W1R2.152 Itee 

  ada juga kek gini kan dia udah dikasi formalin semua 

kadang mau dia keluar-keluar gitu dari mulutnya  itu 

kadang udah kita make upin keluar dari hidungnya. 

Udah cantik diakan kita buat keluar lagi  

W1R2.153 Iter   jadi bagaimana cara ibu mengatasinya? 

W1R2.154 Itee 
  ya kita tarok la kapas biar gak keluar lagi air-airnya itu 

ya kek gitu la  

W1R2.155 Iter   Apa hal yang Ibu  takuti saat merias jenazah? 

W1R2.156 Itee 
  gak ada la itu tadi la yang keluar kadang-kadang susah 

kita kalu udah keluar-keluar dari mulutnya 

W1R2.157 Iter 
  Beban emosi apa yang Ibu  rasakan saat merias 

jenazah? 

W1R2.158 Itee   gak ada  

W1R2.159 Iter 
  Apakah Ibu  pernah mengkonsumsi minuman 

beralkohol? 

W1R2.160 Itee 
  Oh gak pernah. Ibu udah hajjah kok mana boleh 

minum yang begitu   

W1R2.161 Iter   jadi tidak pernah ya bu? 
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W1R2.162 Itee   iya gak pernah  

W1R2.163 Iter 
 Peristiwa apa yang paling tidak menyenangkan saat 

merias jenazah? 

W1R2.164 Itee 

  ya itu tadi la kadang keluar dari hidungnya air dari 

mulutnya udah di make upin dia dielap lagi terhapus la 

meke upnya ulang lagi  

W1R2.165 Iter 
  Pernahkan Ibu  merasa kesulitan dalam merias 

jenazah? 

W1R2.166 Itee   gak ada kesulitannya  

W1R2.167 Iter   Pernahkan Ibu  merasa gagal dalam merias jenazah? 

W1R2.168 Itee   gak pernah (menggelengkan kepala) 

W1R2.169 Iter   Apa yang Ibu  lakukan bila tidak merias jenazah? 

W1R2.170 Itee 
  ya kek gini la duduk-duduk nunggu jenazah yang mau 

dirias 

W1R2.171 Iter 
  Menurut Ibu  bagaimana kepuasan keluarga jenazah 

yang Ibu  arias? 

W1R2.172 Itee   puas la dia senang bagus riasannya ibu buat  

W1R2.173 Iter 
  Apakah ada permintaan khusus dari keluarga yang Ibu  

rias? 

W1R2.174 Itee 

  iya ada kan minta jangan menor-menor kali ya ibu 

udah tau la kek mana riasan itu udah lama ibu kan rias 

jenazah itu jadi udah tau ibu ya kalau orang tua ya 

biasa-biasa aja terus ada juga yang minta disanggul ya 

tergantung keluarganya la  

W1R2.175 Iter 
  Pernahkan Ibu  melakukan kesalahan dalam merias 

jenazah? 

W1R2.176 Itee    gak, gak pernah  

W1R2.177 Iter 
  Apakah keluarga jenazah pernah komplain dengan 

jenazah yang Ibu  rias ? 

W1R2.178 Itee   gak pernah, gak pernah ada yang komplain. 

W1R2.179 Iter 
  Apakah profesi sebagai perias jenazah mempengaruhi 

kondisi fisik Ibu ? 

W1R2.180 Itee   nggak, gak ada  

W1R2.181 Iter 
  Apakah Ibu  pernah terserang penyakit karena merias 

jenazah? 

W1R2.182 Itee 

  ibu gak pernah pula syukurnya gak pernah pula kan 

pakai sarungtangan, kacamata, masker jadi gak pernah 

pula  

W1R2.183 Iter   Adakah pelayanan khusus selain merias jenazah? 

W1R2.184 Itee    oh ya ada la disini  

W1R2.185 Iter   Pelayanan seperti apa? 
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W1R2.186 Itee 

   ya apa ya memandikan terus dikafanin kalau yang 

islam kalau yang non islam siap mandi ya paikan baju 

terus diriaas 

W1R2.187 Iter   Sejak kapan pelayanan merias jenazah ditempat ini? 

W1R2.188 Itee   dari dulu la  

W1R2.189 Iter   setau ibu sejak kapan? 

W1R2.190 Itee 
  dari sebelum ibu disini pun udah ada dari dulu-dulu la 

ya tapim orangnya udah tukar-tukar la  

W1R2.191 Iter 
  Setau Ibu  berapa berapa orang yang berprofesi sebagai 

perias jenazah? 

W1R2.192 Itee   jarang la ya misalnya aja disini ibu sendiri  

W1R2.193 Iter   Dimana saja menemukan yang seprofesi dengan Ibu ? 

W1R2.194 Itee 

  ya dirumah sakit  tapi jarang la kan banyak orang yang 

gak mau jadi perias ini tapi rasa ibu ditiap rumah sakit 

ada itu  

W1R2.195 Iter 
  Apakah Ibu  pernah terbayang wajah jenazah yang Ibu  

rias? 

W1R2.196 Itee 

  gak pernah ibu terbayang sampe kadang ibu mau juga 

ibu yang bayangkan tapi gak mau datang mungkin gini 

kalau ibu terbayang-bayang mungkin gak bisa jadi 

tukang rias jenazah kan katut ibu yak an  

W1R2.197 Iter 
  Pernahkan Ibu  menemukan hal yang tidak lazim saat 

merias jenazah? 

W1R2.198 Itee   gak ada gak pernah pun  

W1R2.199 Iter   Setelah Ibu  selesai merias apa yang Ibu  lakukan? 

W1R2.200 Itee 
  ya itu tadi cuci tangan terus bersihkan alat make up 

udah gitu aja  

W1R2.201 Iter   Menurut Ibu  perlukah jenazah itu dirias? 

W1R2.202 Itee   kalau dia agama non islam itu perlu  

W1R2.203 Iter 
  Coba ceritakan kondisi jenazah yang paling buruk 

yang Ibu  rias? 

W1R2.204 Itee   Mr X 

W1R2.205 Iter   Mr X itu apa bu? 

W1R2.206 Itee 

  Mr X itu yang lama udah dikulkas tau-tau keluarganya 

datang udah sepuluh hari keluarganya datang sementara 

jenazahnya udah hitam  

W1R2.207 Iter 
  jadi dirias juga bu kan jenazahnya udah hitam? Udah 

lama dikulkas? 

W1R2.208 Itee 

   iya dirias juga ya kalau hitam kali pakaikan bedak 

baby kan bedak baby putih biar putih dia ya tapi udah 

macam hantu dia  

W1R2.209 Iter   ada lagi buk yang paling buruk? 

W1R2.210 Itee 

  ada yang ditabrak tereta api terbelah kepalanya ya tapi 

dijahit dulu la baru dirias terus yang sakit gula itu kan 

putus-putus badanya sama yang sakit HIV juga ada  
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W1R2.211 Iter   Pengalaman yang paling berkesan saat merias jenazah? 

W1R2.212 Itee 

  ya merias jenazah yang udah kayak gak ada bentuknya 

lagi kayak korban kecelakaan ditabrak motor dia 

ditabrak kereta api itu la berkesan karena udah gak 

kayak orang lagi dia hancur kan dijahit-jahit  

W1R2.213 Iter 
  Apakah tempat Ibu  bekerja memberikan penghargaan 

bila hasil kerja Ibu  memuaskan? 

W1R2.214 Itee 
  hmm gak ada kalau disini ya namanya udah tugas kita 

rias jenazah itu mana ada dapat penghargaan   

W1R2.215 Iter 
  Apakah Ibu  pernah mendapat bantuan dari pemerintah 

sesuai profesi Ibu  saat ini? 

W1R2.216 Itee   gak ada pun (menggelengkan kepala) 

W1R2.217 Iter   Apakah Ibu  mendapat bayaran lebih saat merias? 

W1R2.218 Itee 
   ya kadang-kadang ada ya tergantung pemilik jenazah 

la mau kasi berapa  

W1R2.219 Iter   biasanya berapa bu? 

W1R2.220 Itee   biasa ya Rp. 20.000 sampai Rp.50.000 

W1R2.221 Iter   Apakah Ibu  tidak ada pekerjaan sampingan? 

W1R2.222 Itee   gak ada ya cuam rias jenazah ini aja lah  

W1R2.223 Iter  Apakah Ibu  pernah menolak merias jenazah? 

W1R2.224 Itee 
  gak pernah semua ibu terima mau jenazahnya kekmana 

pun ibu rias  

W1R2.225 Iter   pencapaian yang bagaimana yang Ibu  harapkan? 

W1R2.226 Itee   ya riasan ibu tetap cantik yaudah itu aja  

W1R2.227 Iter  Apa yang Ibu  rasakan setelah merias jenazah? 

W1R2.228 Itee   lega udah cantik jenazahnya udah dirias  

W1R2.229 Iter 
 apakah Ibu  merasakan duka seperti yang kelurga 

jenazah rasakan? 

W1R2.230 Itee 
  sedih la namanya kan ditinggal keluarga jadi sedihla 

ibu jadi setelah udah dirias cantik dia kayak masih tidur  

W1R2.231 Iter 
  Ketika ada pekerjaan dengan gaji yang besar apakah 

Ibu  menerimanya? 

W1R2.232 Itee 

  gak karena perias jenazah ini gak bisa ibu tinggalkan, 

karena ibu udah lama juga jadi bilal enazah dan ibu juga 

suka merias lagian kerjanya ini nambah pahala ibu bantu 

orang juga  

W1R2.233 Iter 
  Siapa yang paling berjasa dalam menjalankan profesi 

ini? 

W1R2.234 Itee   suami ibu la dia yang berjasa  

W1R2.235 Iter 
  Ketika ada jenazah yang ingin dirias saat jam istirahat 

apakah Ibu  bersedia? 

W1R2.236 Itee 
  siap ibu kapan aja kayak tadi malam jam dua aya yang 

minta dirias ibu rias sendiri ibu meriasnya  

W1R2.237 Iter   Apakah Ibu  menikmati pekerjaan yang Ibu  miliki? 

W1R2.238 Itee   iya ibu menikmati sekali la senang rasanya udah 
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nolong orang  

W1R2.239 Iter 
  Sebagai perias jenazah apakah itu membutuhkan 

bakat? 

W1R2.240 Itee 

  iya la butuh bakat kalau gak ada bakatnya kemana pula 

dia rias jenazah itu ntah kek mana-mana la nanti 

dibuatkan kalau gak ada bakat merias buaknnya makin 

cantik nanti makin ancor pula  

W1R2.241 Iter 
  Bagaimana perasaan Ibu  dengan pujian yang diberikan 

oleh orang lain terhadap profesi yang Ibu  miliki? 

W1R2.242 Itee 
bangga la ibu senang udah siap diriaas dibilang orang 

cantiknya  

W1R2.243 Iter   Kapan Ibu  ingin berhenti menjadi perias jenazah? 

W1R2.244 Itee 

 nanti la kalau ibu sudah sakit-sakitan kan gak mungkin 

ibu sudah sakit riaas jenazah selagi ibu sehat tetap la ibu 

rias jenazah kalau gak ada ibu kan payah cari tukang 

rias jenazah ini  

W1R2.245 Itee 
  Selain merias jenazah dengan baik apa yang harus 

dilakukan sebagai perias jenazah? 

W1R2.246 Itee 
  ya dijaga la kebersihan alat-alat riasannya dibersikan 

gitu la  

W1R2.247 Iter 
  Adakah perbedaan merias jenazah yang Ibu  kenal atau 

tidak? 

W1R2.248 Itee 
  gak la sama semua kenal atau gak kenal sam semua 

dibuat cantik gak boleh dibeda-bedakan 

W1R2.249 Iter   oh sama semua ya bu, gaka da perbedaan? 

W1R2.250 Itee   iya sama semua 

W1R2.251 Iter   oh iya kapan kita bisa ketemu lagi bu? 

W1R2.252 Itee 
  ya kapan aja ibu kan tinggal disini ya datang aja kalian 

ke sini 

W1R2.253 Iter   kapan aja bisa bu? 

W1R2.254 Itee   iya bisa (mengangguk) 

W1R2.255 Iter   kalau hari kamis ibu bisa? 

W1R2.256 Itee   bisa (tersenyum) 

W1R2.257 Iter   yaudah hari kamis saya datang kesini lagi ya bu? 

W1R2.258 Itee   iya datang lah  

W1R2.259 Iter   ok la bu saya permisi ya bu, assalamualaikum  

W1R2.260 Itee   waalaikumsalam  
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File 3 

Wawancara 1 Responden 2  

(W1R2) 

Inisial     : IBU SALBIAH   

Hari/ Tanggal   : Selasa, 28 Maret 2017 

Jam    : 14.00 s/d 15.00 WIB 

Tempat   :  Rumah Sakit Pirngadi Medan 

  

KODING  

SUBJEK 
TANYA 

JAWAB 

PADATAN/F

AKTUAL 

SIMPULAN 

TEMA KATEGORI 

W1R2.001 Iter 

  

asalamualaikum 

bu, apa 

kabarnya bu? 
  

Pembukaan 

wawancara  

W1R2.002 Itee 

  waalaikum 

salam, 

Alhamdulillah 

baik 

W1R2.003 Iter Siapa nama Ibu? Responden 

bernama IBU 

SALBIAH   

Nama  Identitas  
W1R2.004 Itee 

  nama ibu IBU 

SALBIAH    

W1R2.005 Iter 

  Dimana 

tempat/tanggal 

lahir? 

IBU 

SALBIAH   

lahir di medan 

pada tanggal 

10-12-1952 

 Identitas  

W1R2.006 Itee 

  hmm di medan 

tanggal 10-12-

1952 

W1R2.007 Iter 
  Apa agama Ibu 

? 
IBU 

SALBIAH   

beragama 

Islam  

agama Identitas  

W1R2.008 Itee 
  agama ibu 

islam  

W1R2.009 Iter   Apa suku Ibu ? 

IBU 

SALBIAH   

bersuku batak  

Suku  Identitas  
W1R2.010 Itee 

Suku,  hmm 

batak la 

namanya Siregar 

kan ya batak la  

W1R2.011 Iter 
Dimana alamat 

rumah Ibu ? 
IBU 

SALBIAH   

beralamat di 

batangkuis 

Alamat  Identitas  

W1R2.012 Itee 
  batangkuis, 

deliserdang 

W1R2.013 Iter   Ibu  anak    
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keberapa? 

W1R2.014 Itee 
  hmm 

bersaudara ? 

IBU 

SALBIAH   

anak ke empat 

dari duabelas 

bersaudara  

 Identitas  

W1R2.015 Iter 
 iya ibu anak 

keberapa? 

W1R2.016 Itee 
  anak ke empat 

ibu  
   

W1R2.017 Iter 
  dari berapa 

bersaudara bu? 
   

W1R2.018 Itee 

  anak ke empat 

dari duabelas 

bersaudara  

   

W1R2.019 Iter 

  banyak ya bu, 

duabelas 

bersaudara? 

   

W1R2.020 Itee 

  ya namanya 

jaman dulu 

katanya banyak 

anak banyak 

rejeki (tertawa) 

   

W1R2.021 Iter   Apa hoby Ibu ? IBU 

SALBIAH   

memiliki hoby 

merias  

Hoby  Identitas  
W1R2.022 Itee 

Ibu  emang dari 

dulu hobynya 

merias  

W1R2.023 Iter 

  oh emang dari 

dulu hoby ibu 

merias? 

   

W1R2.024 Itee 

  iya hoby ibu 

merias pernah 

waktu dulu 

waktu muda 

merias 

pengantin jadi 

asal merias-

merias ibu suka 

gitu  

   

W1R2.025 Iter 

  oh jadi yang 

namanya merias 

ibu suka ya? 

   

W1R2.026 Itee 
  iya suka kali 

pun ibu  
   

W1R2.027 Iter 

  bisa ceritakan 

tentang studi Ibu 

? 

IBU 

SALBIAH   

bersekolah SD 

di Marendal 

 Identitas 
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kemudian 

melanjutkan 

PGA  

W1R2.028 Itee 

  oh iya bisa 

hmm dulu ibu 

SD di Marendal 

terus tamat SD 

ibu PGA. PGA 

itu dulu 

Pendidikan 

Guru Agama  

   

W1R2.029 Iter 
  oh itu SMP ya 

bu? 
   

W1R2.030 Itee 

  SMP SMA dia 

itu enam tahun, 

langsung itu 

enam tahun 

   

W1R2.031 Iter 

  oh jadi PGA 

itu langsung 

enam tahun ya 

bu? 

   

W1R2.032 Itee 

  iya langsung 

enam tahun siap 

itu jadi guru  

   

W1R2.033 Iter 

  jadi setelah 

tamat ibu jadi 

guru? 

   

W1R2.034 Itee 
  iya ibu dulu 

udah jadi guru  
   

W1R2.035 Iter   guru apa bu? IBU 

SALBIAH   

dahulu 

berprofesi 

sebagai guru 

agama  

pekerjaan Identitas  
W1R2.036 Itee 

  ya guru agama 

la 

W1R2.037 Iter 
  berarti ibu 

PNS? 

W1R2.038 Itee 

  gakkk 

(menggelengkan 

kepala)  

   

W1R2.039 Iter 
  berapa lama 

ibu jadi guru? 

IBU 

SALBIAH   

tidak lama 

berprofesi 

sebagai guru 

karena gaji 

sebagai guru 

murah  

Pekerjaan Pekerjaan  

W1R2.040 Itee 

  gak lama jadi 

guru lupa ibu 

berapa lama 
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W1R2.041 Iter   kenapa bu?    

W1R2.042 Itee 

dulu itu kan sikit 

kali gaji guru itu 

pa itu ibu udah 

berumahtangga 

jadi suami ibu 

dulu marga 

Siahaan dulu 

bilang gak usah 

la ngajar untuk 

apa gaji sikit 

kali buat anak 

pun kurang jadi 

ibu berhenti la 

jadi guru  

   

W1R2.043 Iter 

  oh begitu, 

hmm 

maksudnya 

suami ibu dulu 

itu bagaimana? 

   

W1R2.044 Itee 
  suami ibu udah 

meninggal  
   

W1R2.045 Iter 

  oh suami ibu 

sudah 

meninggal? 

   

W1R2.046 Itee 
  iya udah 

meninggal dia  
   

W1R2.047 Iter 

  Pendidikan 

informal apa apa 

yang pernah Ibu  

ikuti ? 

Pendidikan 

informal yang 

IBU 

SALBIAH   

miliki sekolah 

salon  

 Identitas  

W1R2.048 Itee   salon lah dulu  

W1R2.049 Iter 
  belajar salon 

dimana bu? 
   

W1R2.050 Itee 

  itu salonnya 

dulu di dekat 

rumah, ibu juga 

dulu ikut di 

Jakarta belajar 

salon juga 

disana  

   

W1R2.051 Iter 

  berapa lama bu 

belajar 

salonnya? 

IBU 

SALBIAH   

belajar salon 

selama 1 tahun  

 Identitas  

W1R2.052 Itee   ibu belajar satu 
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tahun aja  

W1R2.053 Iter 

  Mengapa Ibu  

memilih 

pekerjaan 

sebagai perias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

memilih 

pekerjan 

sebagai perias 

jenazah karena 

banyak 

pahalanya  

 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah  

W1R2.054 Itee 

  ini kan kalau 

bagi agama 

islam bilal 

jenazah ini 

sekalian 

merangkap 

pahalanya juga 

banyak udah 

gitu la 

   

W1R2.055 Iter 

  ibu pernah juga 

jadi bilal 

jenazah? 
IBU 

SALBIAH   

menjadi bilal 

jenazah sudah 

30 tahun lebih  

Pekerjaan  Bilal jenazah 

W1R2.056 Itee 

  kalau jadi  bilal 

jenazah udah 30 

tahuan la udah 

lama  

W1R2.057 Iter 

  Sejak kapan 

Ibu  bekerja 

sebagai perias 

jenazah? 

   

W1R2.058 Itee 

  kalau jadi bilal 

jenazah udah 

lama la 30 

tahuan itukan 

gak merias kalau 

orang islam jadi 

meriasnya itu 

dimulainya 

disini la  

W1R2.059 Iter 

  sudah berapa 

lama merias 

jenazah disini 

bu? 
IBU 

SALBIAH   

merias jenazah 

sudah 6 tahun  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R2.060 Itee 

  udah 6 tahunan 

lebih la kalau 

merias jenazah 

disini 
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W1R2.061 Iter 

  Bisa Ibu  

ceritakan 

pembukaan 

mula menjadi 

perias jenazah? 

Pembukaan 

mula Ibu 

Salbiah   

menjadi perias 

jenazah karena 

tidak ada yang 

berani merias 

jenazah  

 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah  

W1R2.062 Itee 

  oh iya dulu 

disini asal ada 

merias gitu kan 

gak ada orang 

yang berani. 

Dipanggil 

salonpun kesini 

gak mau dia 

takut biar 

dibayar 

mahalpun dia 

takut jadi kalau 

ibu udah biasa 

pula dengan 

jenazah ibu 

makin senang la 

apa lagi ibu 

tukang merias 

dulu. Jadi asal 

ada jenazah 

minta dirias ibu 

mau la  

   

W1R2.063 Iter 

  Apa yang Ibu  

rasakan ketika 

memilih profesi 

sebagai perias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

merasa senang 

memilih 

profesi sebagai 

perias jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1R2.064 Itee 

  senang la ibu 

karena emang 

ibu suka merias 

lagiaan pahala 

juga bantu orang  

W1R2.065 Iter 

  Apakah 

sebelumnya 

pernah 

membayangkan 

menjadi perias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

pernah 

membayangka

n menjadi 

perias jenazah  

 
Pekerjaan 

sebgai perias  
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W1R2.066 Itee 

  pernah la kalau 

gak ada orang 

yang merias 

kayak ibu ini 

siapa yang mau 

merias kan 

kasihan kalau 

gak ada yang 

rias jenazah itu 

  

W1R2.067 Iter 

  Apa yang 

mendasari 

hingga 

memutuskan 

menjadi perias 

jenazah? 

Yang 

mendasari IBU 

SALBIAH   

memutuskan 

merias jenazah 

karena sudah 

menjadi bilal 

jenazah 

sehingga jika 

ada permintaan 

merias jenazah 

IBU 

SALBIAH   

bersedia 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.068 Itee 

ya itu la karena 

saya disini 

ditunjuk jadi 

bilal jenazah 

yaudah sekalian 

kalau ada yang 

mau dirias ibu 

rias lah  

W1R2.069 Iter 

  Bagaimana 

gambaran 

menjadi perias 

jenazah menurut 

ibu ? 

Gambaran IBU 

SALBIAH   

menjadi perias 

jenazah karena 

menjadi perias 

jenazah itu 

enak membuat 

IBU 

SALBIAH   

bahagia   

Pekrjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.070 Itee 
  bahagia enak 

rasa ibu, senang  

W1R2.071 Iter 
  senang kenapa 

itu bu? 

IBU 

SALBIAH   

merasa senang 

dan bangga 

karena sudah 

merias cantik  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  
W1R2.072 Itee 

  rasanya itu 

bangga gitu dia 

cantik namanya 

agama dia 

begitu harusnya 

jadi senang 

lihatnya dia 

cantik  

W1R2.073 Iter 

  Apakah Ibu  

sudah 

memikirkan 

IBU 

SALBIAH   

sudah 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  
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konsekuensi 

menjadi perias 

jenazah? 

memikirkan 

konsekuensi 

menjadi perias 

jenazah karena 

pekerjaan 

sebagai perias 

menolong 

orang lain  

W1R2.074 Itee 

  udah la tapi ya 

gak apa kita kan 

nolong orang 

nambah pahala 

lagian jadi 

perias jenazah 

disini harus 

pakai makser 

pakai sarung 

tangan udah 

dijaga kesehatan 

kita karena kan 

jenazah ini kita 

gak tau. Tapi 

kalau misalnya 

jenazah ini sakit 

HIV kita dikaasi 

tau  

W1R2.075 Iter 

  oh jadi ada 

juga yang ibu 

rias sakit HIV? 

   

W1R2.076 Itee 

  ada tapi kita 

dikasi tau itu  

HIV  

   

W1R2.077 Iter 

  Apakah Ibu  

memahami 

seberapa penting 

pekerjaan yang 

saat ini Ibu  

kerjakan? 
Menurut  

IBU 

SALBIAH   

pekerjaan 

sebagai perias 

jenazah itu 

penting karena 

sulit mencari 

orang yang 

seprofesi 

dengan diinya  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.078 Itee 

  penting kali la 

kalau gak ada 

yang merias itu 

kan payah 

carinya itu 

karena orang 

salon belum 

tentu mau 

dibayar mahal 

untuk rias 

jenazah ini jagi 

penting kali la 

ini periaas 
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jenazah ini 

W1R2.079 Iter 

 Apakah 

keluarga 

mendukung 

profesi Ibu  

sebagai perias 

jenazah? 
Kuarga IBU 

SALBIAH   

mendukung 

profesi IBU 

SALBIAH   

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.080 Itee 

Mendukung  

orang itu 

mendukung 

pekerjaan ibu ini 

kan kerjanya 

bantu orang 

pahala buat kita 

jadi kenapa pula 

orang itu gak 

dukung kan  

W1R2.081 Iter 

  Siapa anggota 

keluarga yang 

paling 

mendukung Ibu  

bekerja sebagai 

perias jenazah? 

Almarhum 

Suami IBU 

SALBIAH   

yang paling 

mendukung 

profesi IBU 

SALBIAH   

karena suami 

IBU 

SALBIAH   

juga kerja 

seperti IBU 

SALBIAH   

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.082 Itee 

  yang paling 

mendukung itu 

suami la, suami 

kerjanya ini juga 

tapi bapak PNS 

disini juga tapi 

udah meninggal  

W1R2.083 Iter 

  Bagaimana 

sikap mereka 

terhadap profesi 

Ibu ? 

   

W1R2.084 Itee 

  ya orang itu 

dukung aja kan 

jarang yang mau 

rias jenazah kan 

salon dibawa 

kesini pun 

belum tentu dia 

mau rias jenazah 

takut dia ya kek 

gitu la ya 

dukung la 

pokoknya 
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W1R2.085 Iter 

  Apakah Ibu  

mendapat leber 

tertentu dengan 

profesi Ibu  ? 

IBU 

SALBIAH   

mendapat lebel  

ibu mayat 

karena 

profesinya  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.086 Itee 

  ya orang itu 

panggilnya ibu 

mayat  

W1R2.087 Iter 
  hah, ibu 

mayat? 
   

W1R2.088 Itee 

  iya ibu mayat 

dipanggil orang- 

orang disini la 

ya kenalnya ibu 

mayat (teertawa) 

   

W1R2.089 Iter 

  Bagaimana 

pengalaman 

pertama menjadi 

perias jenazah? 

Pengalaman 

pertama IBU 

SALBIAH   

menjadi perias 

jenazah ya 

takut karena 

IBU 

SALBIAH   

tidak tau 

jenazah 

meninggal 

karena apa  

 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah 
W1R2.090 Itee 

  pertamanya 

takut. Takutnya 

gini namanya 

jenazah udah 

dingin. Apalagi 

dirumah sakit 

kita gak tau kan 

rumah sakit 

banyak penyakit 

gak tau-tau kita 

sakit apa dia ya 

takutnya bukan 

sama 

jenazahnya takut 

karena penyakit 

jenazahnya 

rupanya kan 

dikasi tau dia 

meninggal sakit 

apa yaudah dari 

situ gak takut-

takut lagi  

 

W1R2.091 Iter 

  Apakah 

perasaan yang 

muncul ketika 

memilih profesi 

sebgai perias 

jenazah? 

Perasaan IBU 

SALBIAH   

senang karena 

bisa merias 

dan menolong 

orang  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 
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W1R2.092 Itee 

  perasaannya itu 

hmm senang ibu 

bisa merias 

jenazah bisa 

bantu orang 

W1R2.093 Iter 

  Apa motivasi 

Ibu  menjadi 

perias jenazah? 
IBU 

SALBIAH   

termotivasi 

merias jenazah 

karena dulunya 

dia berprofesi 

sebagai bilal 

jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.094 Itee 

  ya itu kan 

karena ibu 

tukang 

mandikan 

jenazah ya jadi 

sekalian la kan 

ibu emang suka 

merias jadi 

semakin senang 

ibu  

W1R2.095 Iter 

  Apa yang 

menjadi tujuan 

Ibu  menjadi 

perias jenazah? 

Tujuan IBU 

SALBIAH   

menjadi perias 

jenazah karena 

itu sudah 

tugasnya  

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1R2.096 Itee 
  emang tugas 

ibu itu  

W1R2.097 Iter 

  Apakah Ibu  

bangga menjadi 

perias jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

merasa bangga 

menjadi perias 

jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.098 Itee   bangga ibu  

W1R2.099 Iter   kenapa bu? 
Ibu Salbiah   

merasa bangga 

karena orang 

lain takut dia 

berani merias 

jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah W1R2.100 Itee 

  ya orang takut 

ibu berani 

apalagi tidur 

disini sendiri 

mana ada yang 

mau  

W1R2.101 Iter 

  Apakah Ibu  

pernah 

mendapatkan 

pelatihan khusus 

menjadi perias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

mendapat 

pelatihan 

khusus 

menjadi perias 

jenazah  

Pekerjaan  
 Perias 

jenazah 

W1R2.102 Itee 

  ada itu kan 

sertifikat ibu 

semua 

(menunjuk 
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sertifikat) 

W1R2.103 Iter 

  oh ada 

pelatihannya 

juga ya bu? 

   

W1R2.104 Itee   ya ada laa    

W1R2.105 Iter 

  bagaimana itu 

bu 

pelatihannya? 

   

W1R2.106 Itee 

  ya disana 

dimana kita 

dipanggil dan 

ibu juga menatar 

bilal-bilal yang 

baru itu la kan 

ibu udah lama 

jadi bilal 

jenazah udah 30 

tahunan 

   

W1R2.107 Iter 

  Kebutuhan apa 

yang paling 

penting bagi Ibu 

? 
Kebutuhan 

terpentuang 

buat IBU 

SALBIAH   

adalah make 

up untuk 

merias jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.108 Itee 

  ya make up  

untuk rias 

jenazah ini lah 

kan kadang 

make up habis 

kan make up kan 

mahal juga  

W1R2.109 Iter 

  loh bukannya 

make up sudah 

disiapkan dari 

rumah sakit bu? 

IBU 

SALBIAH   

membeli make 

up sendiri 

untuk merias 

jenazah 

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.110 Itee 
  gak kita beli 

sendiri la  

W1R2.111 Iter   apa aja itu bu?    

W1R2.112 Itee   pelembabnya     

W1R2.113 Iter 
  itu pakai merk 

apa bu? 

IBU 

SALBIAH   

memakai 

produk sari 

ayu untuk 

merias jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 
W1R2.114 Itee 

  ibu pakai sari 

ayu 

W1R2.115 Iter 
  kenapa pakai 

sari ayu bu? 
IBU 

SALBIAH   

memilih 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 
W1R2.116 Itee   kan lama-lama 
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orang itu kalau 

dikubur bisa 

lima hari kalau 

pakai bedak-

bedak biasa 

cepat habis gak 

tahan gak 

lengket dia 

misalnya la 

bedak viva la 

sebentar aja 

habisnya gak 

tahan lama  

produk sari 

ayu untuk 

merias jenazah 

karena tahan 

lama  

W1R2.117 Iter 

  Apakah 

kebutuhan 

tersebut bisa 

terpenuhi 

dengan profesi 

sebagai perias 

jenazah? 

Kebutuhan 

IBU 

SALBIAH   

tidak terpenuhi 

sebagai perias 

jenazah 

 

Pekerjaan 

sebagai 

perias 

jenazah 

W1R2.118 Itee 

  kalau gaji dari 

sini ya gak 

cukup la makan 

kita lagi ya kan 

   

W1R2.119 Iter 

  berapa kalau 

boleh tau gaji 

ibu?  

   

W1R2.120 Itee 

  kalau dibilang 

gaji malu 

dibilang sikit 

gajinya  

   

W1R2.121 Iter 
  berapa bu? Gak 

boleh tau ya ? 
   

W1R2.122 Itee   boleh 600san     

W1R2.123 Iter 

  terpenuhi 

kebutuhan ibu 

tadi? 

   

W1R2.124 Itee 

  ya kalau dari 

gaji ya gak 

terpenuhi 

   

W1R2.125 Iter 

  bagaimana cara 

ibu 

mengatasinya? 

Cara IBU 

SALBIAH   

memenuhi 

kebutuhan 

make up 

jenazah dari 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1R2.126 Itee 

  ya dari pemilik 

jenazah 

dikasinya 
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ucapan 

terimakasih 

udah cantik 

jenazahnya ibu 

rias dari situ la 

ibu belikan 

make up untuk 

rias   

ucapan terima 

kasih keluarga 

jenazah 

W1R2.127 Iter 

  berapa ucapan 

terimakasihnya 

bu? 

   

W1R2.128 Itee 

  ya berapa 

dikasi ya 

diterima gak 

dikasi ya udah  

   

W1R2.129 Iter 
  biasanya 

berapa bu? 
   

W1R2.130 Itee 

  Rp.20.000 

kadang ya 

Rp.50.000 

   

W1R2.131 Iter 

  Adakah ritual 

khusus yang 

dilakukan 

sebelum merias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

memakai 

sarung 

tangan,masker,

kacamata dan 

sepatu boot 

saat merias 

jenazah   

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.132 Itee 

  ya ada la pakai 

sarung tangan 

pakai masker 

udah itu 

kacamata baru 

pakai sepatu 

boot 

W1R2.133 Iter 

  itu semua 

disediakan dari 

sini? 
Peralatan 

disediakan dari 

rumah sakit  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.134 Itee 

  iya dari sini 

udah disediakan 

dari sini  

W1R2.135 Iter 

  jadi ibu tinggal 

sediakan alat-

alat make up nya 

aja? 

IBU 

SALBIAH   

menyediakan 

alat make up 
sendiri  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.136 Itee 

   ha iya alat 

make up nya aja, 

kalau alat 

kesehatan udah 
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dari sini semua  

W1R2.137 Iter 

  Apa prosedur 

periasan 

jenazah? 

Prosedur 

periasan 

jenazah IBU 

SALBIAH   

memakai 

semua 

perlengkapann

ya kemudian 

merias 

jenazahnya  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.138 Itee 

  ya itu la udah 

ibu pakek semua 

kacamata, 

masker,sarung 

tangan semua la 

baru ibu rias 

pertama ibu kasi 

la alas bedaknya 

baru bedaknya 

alinya terus 

dipakaikan eye 

liner  ya kek 

gitu la  

W1R2.139 Iter 

  Apakah alat-

alat yang Ibu  

butuhkan saat 

merias jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

membutuhkan 

alat make up 

untuk merias  

                           
                          

perias 

jenazah 

W1R2.140 Itee 

  ya alat-alat 

make up itu la 

kuteknya juga  

 

W1R2.141 Iter 

  Ibu  

menggunakan 

merk kosmetik 

apa saat merias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

memakai 

produk sari 

ayu 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1R2.142 Itee 

  ya itu tadi yang 

ibu bilang tadi 

pakai sari ayu 

karena dia tahan 

lama apalagi kan 

orang itu lama-

lama dikuburkan 

jadi sari ayu ini 

tahan la dia 

kadang-kadang 

mustika ratu  

W1R2.143 Iter 

  Apa kebiasaan 

yang muncul 

setelah bekerja 

sebagai perias 

jenazah? 

Kebiasaan 

yang muncul 

setelah IBU 

SALBIAH   

menjadi perias 

jenazah IBU 

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.144 Itee   ya cuci tangan 
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itu la terus cuci 

tangan  

SALBIAH   

sering cuci 

tangan  

W1R2.145 Iter 

  dulu jarang 

cuci tangan ya 

bu? 

   

W1R2.146 Itee 

  jarang la kan 

dulu gak pegang 

jenazah kalau 

sekarang ya 

harus la sebelum 

rias cuci tangan 

sesudah cuci 

tangan juga 

dikit-dikit cuci 

tangan apa lagi 

disini kan rumah 

sakit gak tau 

kita penyakit 

apa aja jadi cuci 

tangan la terus 

ibu  

   

W1R2.147 Iter 

  Apakah Ibu  

pernah 

kehilangan 

konsentrasi 

sebelum merias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

kehilangan 

konsentrasi 

saat merias  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.148 Itee 

  gak ada gak 

pernah orang 

udah tugas ibu 

harus konsenla 

ya kan  

W1R2.149 Iter 

  Apakah Ibu  

mendapat 

hambatan saat 

merias jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

tidak mendapat 

hambatan saat 

merias jenazah  

Pekerjaan  
perias 

jenazah 

W1R2.150 Itee 

  gak ada juga 

udah biasa jadi 

gak ada 

hambatan  

W1R2.151 Iter 

  Apa beban 

terbesar yang 

Ibu  rasakan 

sebagai perias 

jenazah? 

Beban terbesar 

IBU 

SALBIAH   

saat merias 

saat jenazah 

Pekerjaan  
perias 

jenazah 
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W1R2.152 Itee 

  ada juga kek 

gini kan dia 

udah dikasi 

formalin semua 

kadang mau dia 

keluar-keluar 

gitu dari 

mulutnya  itu 

kadang udah 

kita make upin 

keluar dari 

hidungnya. 

Udah cantik 

diakan kita buat 

keluar lagi  

mengeluarkan 

cairan dari 

hidung dan 

mulutnya  

W1R2.153 Iter 

  jadi bagaimana 

cara ibu 

mengatasinya? 
IBU 

SALBIAH   

member kapas 

untuk 

mengatasinya  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.154 Itee 

  ya kita tarok la 

kapas biar gak 

keluar lagi air-

airnya itu ya kek 

gitu la  

W1R2.155 Iter 

  Apa hal yang 

Ibu  takuti saat 

merias jenazah? 
IBU 

SALBIAH   

takuti saat 

merias jenazah 

saat keluar 

cairan dari 

mulut atau 

hidung jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah 

W1R2.156 Itee 

  gak ada la itu 

tadi la yang 

keluar kadang-

kadang susah 

kita kalu udah 

keluar-keluar 

dari mulutnya 

W1R2.157 Iter 

  Beban emosi 

apa yang Ibu  

rasakan saat 

merias jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

tidak memiliki 

beban emosi  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.158 Itee   gak ada  

W1R2.159 Iter 

  Apakah Ibu  

pernah 

mengkonsumsi 

minuman 

beralkohol? 

IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

mengkonsumsi 

minuman 

beralkohol  

Pekerjaan 
perias 

jenazah 

W1R2.160 Itee 

  Oh gak pernah. 

Ibu udah hajjah 

kok mana boleh 
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minum yang 

begitu   

W1R2.161 Iter 
  jadi tidak 

pernah ya bu? 
   

W1R2.162 Itee   iya gak pernah     

W1R2.163 Iter 

 Peristiwa apa 

yang paling 

tidak 

menyenangkan 

saat merias 

jenazah? 

Peristiwa tidak 

menyenangkan 

bagi IBU 

SALBIAH   

saat keluar 

cairan dari 

mulut 

ataupundari 

hidung jenazah  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.164 Itee 

  ya itu tadi la 

kadang keluar 

dari hidungnya 

air dari 

mulutnya udah 

di make upin dia 

dielap lagi 

terhapus la meke 

upnya ulang lagi  

W1R2.165 Iter 

  Pernahkan Ibu  

merasa kesulitan 

dalam merias 

jenazah? 

Ibu Salbiah   

tidak 

mengalami 

kesulitan saat 

merias jenazah  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.166 Itee 
  gak ada 

kesulitannya  

W1R2.167 Iter 

  Pernahkan Ibu  

merasa gagal 

dalam merias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

merasa gagal 

dalam merias  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.168 Itee 

  gak pernah 

(menggelengkan 

kepala) 

W1R2.169 Iter 

  Apa yang Ibu  

lakukan bila 

tidak merias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

duduk-duduk 

jika tidak 

merias jenazah  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.170 Itee 

  ya kek gini la 

duduk-duduk 

nunggu jenazah 

yang mau dirias 

W1R2.171 Iter 

  Menurut Ibu  

bagaimana 

kepuasan 

keluarga jenazah 

yang Ibu  arias? 

Keluarga 

merasa puas 

dengan riasan 

IBU 

SALBIAH   

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 
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W1R2.172 Itee 

  puas la dia 

senang bagus 

riasannya ibu 

buat  

W1R2.173 Iter 

  Apakah ada 

permintaan 

khusus dari 

keluarga yang 

Ibu  rias? 

Ada 

permintaan 

khusus dari 

keluarga 

jenazah  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.174 Itee 

  iya ada kan 

minta jangan 

menor-menor 

kali ya ibu udah 

tau la kek mana 

riasan itu udah 

lama ibu kan 

rias jenazah itu 

jadi udah tau ibu 

ya kalau orang 

tua ya biasa-

biasa aja terus 

ada juga yang 

minta disanggul 

ya tergantung 

keluarganya la  

W1R2.175 Iter 

  Pernahkan Ibu  

melakukan 

kesalahan dalam 

merias jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

melakukan 

kesalahan 

dalam merias  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.176 Itee 
   gak, gak 

pernah  

W1R2.177 Iter 

  Apakah 

keluarga jenazah 

pernah komplain 

dengan jenazah 

yang Ibu  rias ? 

Keluarga 

jenazah tidak 

pernah 

komplain 

dengan riasan 

IBU 

SALBIAH   

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.178 Itee 

  gak pernah, 

gak pernah ada 

yang komplain. 

W1R2.179 Iter 

  Apakah profesi 

sebagai perias 

jenazah 

mempengaruhi 

kondisi fisik Ibu 

? 

Profesi sebagai 

perias jenazah 

tidak 

mempengaruhi 

kondisi pisik 

IBU 

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 
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W1R2.180 Itee   nggak, gak ada  
SALBIAH   

W1R2.181 Iter 

  Apakah Ibu  

pernah terserang 

penyakit karena 

merias jenazah? 
IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

terserang 

penyakit 

karena merias 

jenazah  

Pekerjaan 
perias 

jenazah 

W1R2.182 Itee 

  ibu gak pernah 

pula syukurnya 

gak pernah pula 

kan pakai 

sarungtangan, 

kacamata, 

masker jadi gak 

pernah pula  

W1R2.183 Iter 

  Adakah 

pelayanan 

khusus selain 

merias jenazah? 

   

W1R2.184 Itee 
   oh ya ada la 

disini  
   

W1R2.185 Iter 
  Pelayanan 

seperti apa? 

Pelayanan 

selain merias 

memandikan 

terus dikafanin  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 
W1R2.186 Itee 

   ya apa ya 

memandikan 

terus dikafanin 

kalau yang islam 

kalau yang non 

islam siap mandi 

ya paikan baju 

terus diriaas 

W1R2.187 Iter 

  Sejak kapan 

pelayanan 

merias jenazah 

ditempat ini? 

   

W1R2.188 Itee   dari dulu la     

W1R2.189 Iter 
  setau ibu sejak 

kapan? 

Sebelum IBU 

SALBIAH   

kerja sebagai 

perias jenazah 

pelayanan 

merias sudah 

ada sejak 

dahulu  

 
Perias 

jenazah 

W1R2.190 Itee 
  dari sebelum 

ibu disini pun 
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udah ada dari 

dulu-dulu la ya 

tapim orangnya 

udah tukar-tukar 

la  

W1R2.191 Iter 

  Setau Ibu  

berapa berapa 

orang yang 

berprofesi 

sebagai perias 

jenazah? 

   

W1R2.192 Itee 

  jarang la ya 

misalnya aja 

disini ibu sendiri  

   

W1R2.193 Iter 

  Dimana saja 

menemukan 

yang seprofesi 

dengan Ibu ? 

   

W1R2.194 Itee 

  ya dirumah 

sakit  tapi jarang 

la kan banyak 

orang yang gak 

mau jadi perias 

ini tapi rasa ibu 

ditiap rumah 

sakit ada itu  

   

W1R2.195 Iter 

  Apakah Ibu  

pernah 

terbayang wajah 

jenazah yang 

Ibu  rias? 

IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

terbayang 

wajah jenazah 

yang diriasnya  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.196 Itee 

  gak pernah ibu 

terbayang sampe 

kadang ibu mau 

juga ibu yang 

bayangkan tapi 

gak mau datang 

mungkin gini 

kalau ibu 

terbayang-

bayang mungkin 

gak bisa jadi 

tukang rias 

jenazah kan 

katut ibu yak an  

W1R2.197 Iter   Pernahkan Ibu  IBU Pekerjaan Perias 
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menemukan hal 

yang tidak lazim 

saat merias 

jenazah? 

SALBIAH   

tidak pernah 

menemukan 

hal yang tidak 

lazim saat 

merias jenazah 

jenazah 

W1R2.198 Itee 
  gak ada gak 

pernah pun  

W1R2.199 Iter 

  Setelah Ibu  

selesai merias 

apa yang Ibu  

lakukan? 

Setalah merias 

IBU 

SALBIAH   

cuci tangan 

dan 

membersihkan 

alat make up  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.200 Itee 

  ya itu tadi cuci 

tangan terus 

bersihkan alat 

make up udah 

gitu aja  

W1R2.201 Iter 

  Menurut Ibu  

perlukah 

jenazah itu 

dirias? 

Menurut IBU 

SALBIAH   

jenazah itu 

perlu dirias 

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.202 Itee 

  kalau dia 

agama non islam 

itu perlu  

W1R2.203 Iter 

  Coba ceritakan 

kondisi jenazah 

yang paling 

buruk yang Ibu  

rias? 

Jenazah yang 

paling buruk 

dirias IBU 

SALBIAH   itu 

Mr X 

Pekerjaan          Perias  

jenazah 

W1R2.204 Itee   Mr X   

W1R2.205 Iter 
  Mr X itu apa 

bu? 

Mr X adalah 

jenazah yang 

sudah lama di 

kulkas dan 

sudah berubah 

warna menjadi 

hitam tetapi 

keluarganya 

datang  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 
W1R2.206 Itee 

  Mr X itu yang 

lama udah 

dikulkas tau-tau 

keluarganya 

datang udah 

sepuluh hari 

keluarganya 

datang 

sementara 

jenazahnya udah 

hitam  

W1R2.207 Iter 

  jadi dirias juga 

bu kan 

jenazahnya udah 

hitam? Udah 

lama dikulkas? 
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W1R2.208 Itee 

   iya dirias juga 

ya kalau hitam 

kali pakaikan 

bedak baby kan 

bedak baby 

putih biar putih 

dia ya tapi udah 

macam hantu 

dia  

   

W1R2.209 Iter 

  ada lagi buk 

yang paling 

buruk? 

   

W1R2.210 Itee 

  ada yang 

ditabrak tereta 

api terbelah 

kepalanya ya 

tapi dijahit dulu 

la baru dirias 

terus yang sakit 

gula itu kan 

putus-putus 

badanya sama 

yang sakit HIV 

juga ada  

   

W1R2.211 Iter 

  Pengalaman 

yang paling 

berkesan saat 

merias jenazah? 
Pengalaman 

paling 

berkesan buat 

IBU 

SALBIAH   

saat merias 

jenazah saat 

jenazah sudah 

tidak ada 

bentuknya lagi 

seperti korban 

kecelakaan  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.212 Itee 

  ya merias 

jenazah yang 

udah kayak gak 

ada bentuknya 

lagi kayak 

korban 

kecelakaan 

ditabrak motor 

dia ditabrak 

kereta api itu la 

berkesan karena 

udah gak kayak 

orang lagi dia 

hancur kan 

dijahit-jahit  

W1R2.213 Iter 

  Apakah tempat 

Ibu  bekerja 

memberikan 

 

IBU 

SALBIAH   

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 
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penghargaan 

bila hasil kerja 

Ibu  

memuaskan? 

tidak 

mendapatkan 

penghargaan 

ditempat dia 

bekerja  

W1R2.214 Itee 

  hmm gak ada 

kalau disini ya 

namanya udah 

tugas kita rias 

jenazah itu mana 

ada dapat 

penghargaan   

W1R2.215 Iter 

  Apakah Ibu  

pernah 

mendapat 

bantuan dari 

pemerintah 

sesuai profesi 

Ibu  saat ini? 

IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

mendapat 

bantuan dari 

pemetintah 

mengenai 

profesinya  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.216 Itee 

  gak ada pun 

(menggelengkan 

kepala) 

W1R2.217 Iter 

  Apakah Ibu  

mendapat 

bayaran lebih 

saat merias? 

IBU 

SALBIAH   

mendapat 

bayaran lebih 

saat merias 

jenazah  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.218 Itee 

   ya kadang-

kadang ada ya 

tergantung 

pemilik jenazah 

la mau kasi 

berapa  

   

W1R2.219 Iter 
  biasanya 

berapa bu? 
   

W1R2.220 Itee 

  biasa ya Rp. 

20.000 sampai 

Rp.50.000 

   

W1R2.221 Iter 

  Apakah Ibu  

tidak ada 

pekerjaan 

sampingan? 

IBU 

SALBIAH   

tidak memiliki 

kerja 

sampingan 

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.222 Itee 

  gak ada ya 

cuam rias 

jenazah ini aja 

lah  
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W1R2.223 Iter 

 Apakah Ibu  

pernah menolak 

merias jenazah? IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

menolak 

merias jenazah  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.224 Itee 

  gak pernah 

semua ibu 

terima mau 

jenazahnya 

kekmana pun 

ibu rias  

W1R2.225 Iter 

  pencapaian 

yang bagaimana 

yang Ibu  

harapkan? 

Pencapaian 

yang IBU 

SALBIAH   

harapkan 

riasannya tetap 

cantik 

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.226 Itee 

  ya riasan ibu 

tetap cantik 

yaudah itu aja  

W1R2.227 Iter 

 Apa yang Ibu  

rasakan setelah 

merias jenazah? 
IBU 

SALBIAH   

merasa lega 

setelah merias 

jenazah  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.228 Itee 

  lega udah 

cantik 

jenazahnya udah 

dirias  

W1R2.229 Iter 

 apakah Ibu  

merasakan duka 

seperti yang 

kelurga jenazah 

rasakan? 
IBU 

SALBIAH   

merasakan 

duka seperti 

keluarga 

jenazah 

rasakan  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.230 Itee 

  sedih la 

namanya kan 

ditinggal 

keluarga jadi 

sedihla ibu jadi 

setelah udah 

dirias cantik dia 

kayak masih 

tidur  

  

W1R2.231 Iter 

  Ketika ada 

pekerjaan 

dengan gaji 

yang besar 

apakah Ibu  

menerimanya? 

IBU 

SALBIAH   

tidak 

menerima 

pekerjaan 

dengan gaji 

yang lebih 

besar  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.232 Itee 

  gak karena 

perias jenazah 

ini gak bisa ibu 
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tinggalkan, 

karena ibu udah 

lama juga jadi 

bilal enazah dan 

ibu juga suka 

merias lagian 

kerjanya ini 

nambah pahala 

ibu bantu orang 

juga  

W1R2.233 Iter 

  Siapa yang 

paling berjasa 

dalam 

menjalankan 

profesi ini? 

Suami IBU 

SALBIAH   

berjasa dalam 

menjalankan 

profesi ini  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.234 Itee 
  suami ibu la 

dia yang berjasa  

W1R2.235 Iter 

  Ketika ada 

jenazah yang 

ingin dirias saat 

jam istirahat 

apakah Ibu  

bersedia? 
IBU 

SALBIAH   

bersedia 

merias di saat 

jam istirahat  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.236 Itee 

  siap ibu kapan 

aja kayak tadi 

malam jam dua 

aya yang minta 

dirias ibu rias 

sendiri ibu 

meriasnya  

W1R2.237 Iter 

  Apakah Ibu  

menikmati 

pekerjaan yang 

Ibu  miliki? 
IBU 

SALBIAH   

menikmati 

pekerjaan yang 

dia miliki 

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.238 Itee 

  iya ibu 

menikmati 

sekali la senang 

rasanya udah 

nolong orang  

W1R2.239 Iter 

  Sebagai perias 

jenazah apakah 

itu 

membutuhkan 

bakat? 

Menurut IBU 

SALBIAH   

menjadi perias 

jenazah 
membutuhkan 

bakat  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.240 Itee 
  iya la butuh 

bakat kalau gak 
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ada bakatnya 

kemana pula dia 

rias jenazah itu 

ntah kek mana-

mana la nanti 

dibuatkan kalau 

gak ada bakat 

merias 

buaknnya makin 

cantik nanti 

makin ancor 

pula  

W1R2.241 Iter 

  Bagaimana 

perasaan Ibu  

dengan pujian 

yang diberikan 

oleh orang lain 

terhadap profesi 

yang Ibu  

miliki? 

IBU 

SALBIAH   

merasa bangga 

dan senang 

dengan pujian 

yang diberikan 

orang lain  

terhadap 

profesinya  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.242 Itee 

bangga la ibu 

senang udah 

siap diriaas 

dibilang orang 

cantiknya  

W1R2.243 Iter 

  Kapan Ibu  

ingin berhenti 

menjadi perias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

ingin berhenti 

menjadi perias 

jenazah saat 

sudah tidak 

sehat lagi  

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.244 Itee 

 nanti la kalau 

ibu sudah sakit-

sakitan kan gak 

mungkin ibu 

sudah sakit riaas 

jenazah selagi 

ibu sehat tetap la 

ibu rias jenazah 

kalau gak ada 

ibu kan payah 

cari tukang rias 

jenazah ini  

W1R2.245 Itee 

  Selain merias 

jenazah dengan 

baik apa yang 

harus dilakukan 

sebagai perias 

Selain merias 

dengan baik 

harus menjaga 

kebersihan alat 

make up 

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 
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jenazah? 

W1R2.246 Itee 

  ya dijaga la 

kebersihan alat-

alat riasannya 

dibersikan gitu 

la  

W1R2.247 Iter 

  Adakah 

perbedaan 

merias jenazah 

yang Ibu  kenal 

atau tidak? 

Tidak ada 

perbedaan 

riasan yang 

dilakukan IBU 

SALBIAH   

yang kenal 

ataupun tidak 

kenal 

Pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1R2.248 Itee 

  gak la sama 

semua kenal 

atau gak kenal 

sam semua 

dibuat cantik 

gak boleh 

dibeda-bedakan 

W1R2.249 Iter 

  oh sama semua 

ya bu, gaka da 

perbedaan? 

   

W1R2.250 Itee 
  iya sama 

semua 
   

W1R2.251 Iter 

  oh iya kapan 

kita bisa ketemu 

lagi bu? 

  

Penutup 

wawancara 

W1R2.252 Itee 

  ya kapan aja 

ibu kan tinggal 

disini ya datang 

aja kalian ke sini 

  

W1R2.253 Iter 
  kapan aja bisa 

bu? 
  

Penutup 

wawancara 
W1R2.254 Itee 

  iya bisa 

(mengangguk) 

W1R2.255 Iter 
  kalau hari 

kamis ibu bisa? 
  

Penutup 

wawancara 
W1R2.256 Itee 

  bisa 

(tersenyum) 

W1R2.257 Iter 

  yaudah hari 

kamis saya 

datang kesini 

lagi ya bu? 
  

Penutup 

wawancara  

W1R2.258 Itee   iya datang lah  

W1R2.259 Iter 

  ok la bu saya 

permisi ya bu, 

assalamualaiku

  
Penutup 

wawancara 
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m  

W1R2.260 Itee 
  

waalaikumsalam  
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LEMBAR OBSERVASI 

 

Inisial     : IBU SALBIAH   

Hari/ Tanggal   : Kamis, 31 Maret 2017 

Jam    : 14.00 s/d 15.00 WIB 

Tempat   :  Rumah Sakit  

 

No Hal-hal yang diobservasi Keterangan 

1 Penampilan fisik responden  

Berpakaian rapi memakai 

baju berwarna putih dan 

memakai celana 

berwarna coklat serta 

memakai jilbab  berwarna 

putih   

2 Setting wawancara 
salah satu ruang forensic 

rumah sakit 

3 Sikap responden selama wawancara  

Terbuka, dapat diarahkan 

dan dapat diajak bekerja 

sama  

4 Hal-hal yang mengganggu saat wawancara Pisau, bau formalin 

5 Hal-hal yang sering dilakukan responden  Tertawa, tersenyum  
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File 1 

Wawancara 2 Responden 2  

(W2R2) 

 

Inisial     : IBU SALBIAH   

Hari/ Tanggal   : Kamis, 31 Maret 2017 

Jam    : 14.00 s/d 15.00 WIB 

Tempat   :  Rumah Sakit  

 

SUBJEK TANYA JAWAB 

Iter   assalamualaikum bu 

Itee   waalaikumsalam, masuk la duduk 

Iter   iya bu, apa kabar bu? 

Itee   Alhamdulillah sehat 

Iter   ibu sudah makan siang? 

Itee   sudah (mengangguk) 

Iter   ibu sedang apa? Saya ganggu ibu ya hehe 

Itee 
  ah gak lagi santai aja ini kan gak ada jenazah yang mau 

dirias, jadi sampai mana semalam kita bahas  

Iter   kita lanjut saja ya bu wawancaranya  

Itee   hah iya lanjut la  

Iter   Bagaimana Ibu  meyakini kebesaran tuhan? 

Itee 

  yakin la sama kebesaran allah rasanya kebesaran tuhan itu 

kekuasaan allah itu tidak ada yang bisa nandingi dial ah maha 

pencipta  

Iter   Bagaimana Ibu  memandang agama Ibu ? 

Itee 

  agama kita itu la ya kita yakini kita jalani agama ya masing-

masing ya sesuai keyakinan masing-masing la kita doa sama 

tuhan kita  

Iter   Apakah Ibu  berdoa sebelum bekerja? 

Itee 

  ya harus la sebelum kerja berdoa dulu walaupun yang kit 

arias itu beda keyakinan kan agama masing-masing tuhan itu 

satu jalannya aja yang beda-beda  

Iter 
  Apa yang Ibu  lakukan apabila Ibu  dipanggil merias jenazah 

sementara ada urusan pribadi yang lebih penting? 

Itee   hmm kerjakan dulu tugas ibu 

Iter   kenapa tidak urusan pribadi dahulu bu? 

Itee 
  iya ibu kerjakan la tugas ibu dulu itu kan tanggung jawab ibu 

baru urusan pribadi  

Iter   Bagaimana menurut Ibu  lingkungan kerja disini ? 

Itee   Bagus 

Iter   bagus bagaimana bu? 

Itee   yak arena udah lama disini enak ibu rasa nyaman la disini 
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Iter 
  Bagaimana kepuasan Ibu  terhadap bayaran yang diterima 

sebagai perias jenazah? 

Itee 
  puas la ya kek mana ya walaupun sedikit kalau kita ikhlas 

jadi berkah sama kita ilmu ikhlas aja ibu  

Iter 
  Apa yang mendasari sehingga Ibu  merasa pekerjaan ini 

menarik  untuk dikerjakan? 

Itee 
  ya namanya merias ya menarik la kan udah hoby jadi 

menarik la buat ibu  

Iter 
  Jika Ibu  tidak dibayar setelah merias jenazah bagaimana 

pandangan Ibu  tentang hal itu? 

Itee 
  ikhlas la ibu setelah merias gak dibayar kan nolong juga jadi 

berkah la buat ibu udah nolong orang  

Iter   Menurut Ibu  bagaimana riasan yang Ibu  buat ? 

Itee 
  ya menurut ibu cantik la riasan ibu karena kan siap dirias 

orang itu bilang cantiknya bangga la ibu jadinya  

Iter 
  Bagaimana prinsip-prinsip padangan hidup Ibu  dengan 

pekerjaan yang sedang Ibu  lakukan? 

Itee 

  jalan hidup kita ya udah beda rejeki kita juga udah beda udah 

diatur sama yang diatas ya kalau ibu jadi perias jenazah ya ibu 

bangga la orang lain gak berani ibu berani  

Iter 
  Apakah ada perubahan riasan selama bekerja sebagai perias 

jenazah? 

Itee 

  dulu kan jenazah itu gak dirias seram la apalagi kalu 

minanggal dia karena kecelakan sekarang dirias udah cantik la 

dia udah dirias tidak seram lagi  

Iter 
  Bagaimana tahap-tahap menjalin kerja sama menjadi perias 

disini? 

Itee 

  ya dulu kan gak ada orang yang mau rias jenazah disini salon 

pun disuru rias disini gak mau di takut jadi ibu kan udah 30 

tahun jadi bilal jenazah dan suka juga ibu merias jadi pas ibu 

ditawarin kerja disini ya ibu mau la sampai la sekarang  

Iter 
  Bagaimana pendapat Ibu  apabila pemilik jenazah meminta 

untuk  dirias sesuai keinginan? 

Itee 
  ya ibu lakukan sesuai keinginan pemilik jenazah karena kan 

ada yang minta jangan tebal kali katanya yaudah ibu buat la  

Iter   Bagaimana Ibu  mengurus alat riasan? 

Itee 

  ya kalau udah siap ibu bersihkan terus simpan lagi la 

ketempatnya ibu buat tulisan “khusus mayat jangan dipakai” 

takutnya nanti ada pula yang pakai hancur la wajahnya kan ini 

bekas formalin 

Iter 
  Apakah Ibu  datang langsung ketempat jenazah atau 

meminta jenazah datang ketempat Ibu ? 

Itee 
  ya kalau dipanggil rias jenazah tempat lain ibu datang ya 

namanya ibu kerja disini jenazah la yang datang ketempat ibu  

Iter   oh jadi ibu bersedia juga jika dipanggil merias ditempat lain? 
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Itee   bersedia la kenapa tidak  

Iter 
  Jika meninggalnya tengah malam apakah Ibu  bersedia untuk 

merias? 

Itee   bersedia la kan ibu tinggal disini jadi ya kapan aja bersedia  

Iter   oh jadi ibu kapan aja bersedia ya? 

Itee   iya kayak tadi malam jam 2 malam ibu rias jenazahnya   

Iter   jam 2 malam bu? Sama siapa bu riasnya? 

Itee 

  iya jam 2 malam ya sendiri la mau sama siapa  mana ada 

yang berani lagian kalau ditemani buat ribet aja mending 

sendiri rias dia buat cantik dia senang keluarga 

Iter 
  Bagaimana cara Ibu  merias jenazah dalam kondisi yang 

tidak  sempurna? 

Itee 

  ya gimana ya ya kalau misalnya kepalanya udah hancur kan 

udah dijahit dulu sama orang ini baru la ibu rias ya gak ada 

masalah tetap ibu rias dia biar gak seram  

Iter   caranya bagaimana bu biar tidak terlihat seram begitu? 

Itee 
  ya kayak biasa ibu rias la kayak kita pakai make up la ibu 

kasi alas bedaknya terus bedaknya kayak kita biasa la  

Iter 
  Apakah waktu yang diberikan cukup untuk menyelesaikan 

tugas- tugas dalam merias jenazah? 

Itee   waktunya tidak ditentui untuk rias jenazah  

Iter   oh tidak ditentukan watunya ya bu? 

Itee   iya gak ditemtukan waktunya  

Iter 
  Apakah pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan 

baik  dan tepat waktu? 

Itee 
  iya ibu selesaikan dengan baik pas la waktunya pas ambulace 

dia cantik pulang ketuhannya keluarga pun senang  

Iter   Bagaimana motivasi Ibu  dalam menjalani pekerjaan ini? 

Itee 

  ya namanya ibu suka yang namanya merias ya kalau merias 

jenazah ini kan nolong orang jadi berkah buat kita itu la yang 

buat ibu termotivasi  

Iter   Seberapa semangat Ibu  mengerjakannya? 

Itee   ya semangat kali la kan kalau udah cantik dia udah tenang  

Iter 
  Apakah Ibu  kesulitan dalam mengerjakan apa yang Ibu  

lakukan? 

Itee 

  ya gak ada kesulitannya ya kadang kesulitannya ya kalau 

ambulan uda datang sementara belum siap dia pakai kutek ya 

gitu aja la kesulitannya  

Iter   jadi bagaimana cara ibu mengatasinya? 

Itee 
  ya ibu bilang la jangan cepat kali datang ambulannya gitu aja 

sih  

Iter   oh jadi ibu bilang jangan cepat kali ambulan datang? 

Itee 
  iya ibu bilang jangan cepat kali datang kan mau dirias dulu 

dia cantik  ya jadinya gak cepat kali ambulannya datang  

Iter   Apakah Ibu  merasa senang saat melakukan pekerjaan 
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sebagai  perias jenazah? 

Itee 

  oh ya senang kali la kan emang ibu suka yang namanya 

merias ibu juga udah lama jadi bilal pas ada yang minta dirias 

ya sekalian ibu senang kan kerjanya juga nolong orang jadi 

berkah buat kita  

Iter   jadi ibu senang la ya merias jenazah? 

Itee 
  ya senang la kalau gak senang gak mungkin ibu jadi perias 

jenazah ya kan ? 

Iter   haha iya bu  

Iter 
  Apa kegiatan yang Ibu  lakukan disela-sela waktu yang Ibu  

miliki? 

Itee 
  ya gak ada la duduk-duduk aja nunggu jenazah yang mau 

dirias  

Iter   duduk-duduk aja buk? 

Itee 

  iya duduk-duduk aja la nunggu jenazah mana bisa kemana-

mana nanti kalu ada jenazah yang mau dirias ibu gak ada kan 

kasihan jenazahnya  

Iter   Kemana Ibu  menghabiskan waktu diluar jam kerja? 

Itee   gak ada ya disini aja ibu gak kemana-mana  

Iter   disini saja bu? 

Itee 
  iya la disini aja paling kalau ada jenazah yang mau dirias 

dirumahnya baru la pergi kesana  

Iter   Bersama siapa Ibu  menghabiskan waktu diluar jam kerja? 

Itee   ya kayak gini la sendiri disini  

Iter 
  Pernahkan pekerjaan yang Ibu  lakukan membuat Ibu  

kurang  dalam menikmati hidup ini? 

Itee   gak pernah (menggelengkan kepala) 

Iter 
  Bagaimana Ibu  memIbu ng terhadap diri Ibu  dan orang lain 

terhadap pekerjaan ini? 

Itee 
  bangga sama diri sendiri orang lain  takut sama jenazah aku 

berani  

Iter 
  Bagaimana perasaan Ibu  jika sewaktu-waktu, Ibu  tidak 

 mendapat imbalan apakah Ibu  bersedia? 

Itee   bersedia (mengangguk) 

Iter   kenapa bu? 

Itee 
  ya namanya ibu kerja nolong orang kalau dikasi ya diterima 

gak juga yaudah gak apa  

Iter   Apakah Ibu  bersedia merias diluar kota? 

Itee 
  merias diluar kota ya bersedia la (mengangguk) kan udah 

tugas kita ya jadi dimana aja bersedia  

Iter   Apakah Ibu  bersedia merias jenazah dimalam hari? 

Itee 
  malah udah bias arias jenazah malam  (mengangguk) sendiri 

pun  ibu meriasnya  

Iter 
  Bagaimana perasaan Ibu  saat merias jenazah dalam kondisi 

yang  tidak sempurna? 
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Itee 
  ya sedih  la kan namanya juga manusia udah bentuknyan 

tidak sempurna gitu kan kasihan  

Iter   Apakah Ibu  berdoa sebelum merias jenazah? 

Itee   iya la berdoa berdoa itu harus  

Iter   Apakah Ibu  mendoakan jenazah yang Ibu  rias? 

Itee 
  iya ku doakan juga la yak an biar tenang dia disana kan udah 

cantik ku buat  

Iter   Hal apa yang membuat Ibu  memilih pekerjaan ini? 

Itee 
  ya karena menolong orang kan ibu suka juga merias kan 

udah 10 tahun juga ibu jadi bilal jenazah yaudah sekalian la  

Iter 
  Apakah pekerjaan sekarang sudah sesuai dengan minat dan 

bakat Ibu ? 

Itee   ya sudah  

Iter   Pernahkan Ibu  menginginkan pekerjaan lain? 

Itee   gak pernah (menggelengkan kepala) 

Iter   kenapa bu? 

Itee 
  ibu kan udah lama jadi rias jenazah orang juga udah tau 

ngapain cari kerja lain kan ibu juga suka merias  

Iter 
  Apakah Ibu  pernah belajar dalam melakukan riasan dengan 

orang  lain? 

Itee   ya pernah la kan dulu ibu belajar salon  

Iter   oh iya ya ibu dulu pernah belajar salon 

Itee    iya (mengangguk) 

Iter   Menurut Ibu  bagaimana kemampuan merias Ibu ? 

Itee   ya menurut ibu udah bagus la kemapuan rias ibu  

Iter   jadi menurut ibu kemapuan rias ibu sudah bagus la ya ? 

Itee   iya udah la kan ibu pernah belajar salon dulunya  

Iter 
  Menurut Ibu  apa saja keahlian yang dibutuhkan untuk 

menjadi  perias jenazah? 

Itee 

  ya harus bisa la rias kalau gak bisa rias kek mana mau rias 

jenazah sama ya harus berani kalu penakut mana bisa jadi 

perias jenazah yakan   

Iter 
  Apakah tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan 

keahlian  yang Ibu  miliki? 

Itee   iya sudah kan tugas ibu hanya merias dia biar cantik  

Iter   Bagaimana cara Ibu  merahasiakan keberadaan jenazah? 

Itee 

  kek mana ya gak ada pula ibu rahasiakan kalau ada yang 

nanyak kayak mana ibu rias jenazah ya ibu bilang la biasanya 

jenazah yang ibu rias itu ya korban kecelakan  

Iter   Apakah Ibu  tawar-menawar masalah merias jenazah? 

Itee 
  gak, gak ada tawar-menawar ya kalau ada minta dirias ya ibu 

rias  

Iter   oh gak ada ya ibu tawar-menawat untuk merias ? 

Itee   gak (menggelengkan kepala) 

Iter   Bagaimana cara Ibu  mengatasi jika ada jenazah yang Ibu  
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rias  yang bayarannya tidak sesuai bayaran Ibu ? 

Itee 
  ya ibu ikhlas la kan ini kerjanya bantu orang jadi ibu ikhlas 

kalau tidak dibayar namanya bantu orang kan  

Iter   ibu ikhlas tidak dibayar? 

Itee   iya ibu ikhlas walaupun gak dibayar  

Iter 
  Seberapa yakin Ibu  dengan kekuatan tuhan dalam pekerjaan 

ini? 

Itee 
  ya yakin la kalau gak diberikannya keberanian sama ibu 

mana berani ibu rias jenazah  

Iter   jadi ibu menyakini kekuatan tuhan dalam pekerjaan ibu? 

Itee   ya iya la yakin  

Iter 
  Sejauh mana Ibu  dapat memandang  manusia dari sisi 

ketuhanan? 

Itee 
  ya kek mana ya keyakinan orang kan beda-beda ya kan jadi 

ya keyakinan masing-masing la kita yakini  

Iter  Seberapa besar dukungan keluarga Ibu ? 

Itee   ya besar kali la dukungan keluarga sama ibu  

Iter   Pentingkah dukungan keluarga bagi Ibu ? 

Itee   ya penting la dukungan keluarga sama ibu  

Iter   jadi penting la ya buat ibu dukungan keluarga? 

Itee   iya penting la jadi semangat kita kalau ada yang dukung kan  

Iter 
  Adakah keluarga yang menolak profesi Ibu  sebagai perias 

jenazah? 

Itee   gak ada (menggelengkan kepala) 

Iter 
  Selain keluarga adakah orang lain yang mendukung profesi 

Ibu ? 

Itee 
  selain keluarga hmm gak ada yang dukung jadi perias 

jenazah 

Iter   jadi selain keluarga tdk ada yang mendukung profesi ibu? 

Itee   iya gak ada  

Iter   Apakah Ibu  bekerja karena desakan ekonomi? 

Itee   gak (mengelengkan kepala) 

Iter   jadi bukan karena desakan ekonomi ya bu? 

Itee 
  ya bukan la kalau karena ekonomi gak mau ibu dari dulu jadi 

bilal jenazah terus jadi rias jenazah  

Iter 

  Apakah berprofesi sebagai perias jenazah karena 

dilingkungan tidak ada yang berprofesi sebagai perias 

jenazah? 

Itee 
  iya karena salon pun dibayar mahal kesini rias jenazah gak 

mau dia takut sama jenazah  

Iter 
  Apakah lingkungan tempat tinggal Ibu  memerlukan perias 

jenazah dalam peristiwa kematian? 

Itee 
  iya perlu la kalau gak perlu tukang rias jenazah mana la ibu 

disini  

Iter   Apakah Ibu  tinggal dibudaya dan tradisi yang memerlukan 
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profesi perias jenazah?  

Itee 
  iya (mengangguk) kan disini banyak yang beragama Kristen 

jadi kalau orang itu meninggal biasanya dirias  

Iter   Kebudayaan yang ada didaerah Ibu ? 

Itee 
  ya banyaknya disini yang gak agama islam kalau islam kan 

gak dirias disini banyaknya nasrani jadi dirias  

Iter 
  Bagaimana pIbu ngan kebudayaan yang berada didaerah 

menuntut seseorang untuk berprofesi sebagai perias jenazah? 

Itee 

  iya karena kan orang ini kalau meninggal dirias biar cantik 

pulang ketuhannya jadi sebelum dimakamkan biasanya dirias 

dulu  

Iter   oh begitu ya bu 

Itee   iya (mengangguk) 

Iter   bu maaf ya mengganggu waktunya 

Itee   gak apa kan lagi santai juga lagi gak ada kerjaan  

Iter   terimakasih ya bu sudah mau membantu 

Itee   iya sama-sama ya semoga bermanfaat ya   

Iter 
  iya bu sekali lagi terimakasih banyak ya bu, kalau begitu 

saya permisi ya bu 

Itee   iya iya hati-hati dijalan ya nak 

Iter   iya bu 
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File 2 

Wawancara 2 Responden 2  

(W2R2) 

 

Inisial     : IBU SALBIAH   

Hari/ Tanggal   : Kamis, 31 Maret 2017 

Jam    : 14.00 s/d 15.00 WIB 

Tempat   :  Rumah Sakit  

 

KODING  SUBJEK TANYA JAWAB 

W2R2.001 Iter   assalamualaikum bu 

W2R2.002 Itee   waalaikumsalam, masuk la duduk 

W2R2.003 Iter   iya bu, apa kabar bu? 

W2R2.004 Itee   Alhamdulillah sehat 

W2R2.005 Iter   ibu sudah makan siang? 

W2R2.006 Itee   sudah (mengangguk) 

W2R2.007 Iter   ibu sedang apa? Saya ganggu ibu ya hehe 

W2R2.008 Itee 
  ah gak lagi santai aja ini kan gak ada jenazah yang 

mau dirias, jadi sampai mana semalam kita bahas  

W2R2.009 Iter   kita lanjut saja ya bu wawancaranya  

W2R2.010 Itee   hah iya lanjut la  

W2R2.011 Iter   Bagaimana Ibu  meyakini kebesaran tuhan? 

W2R2.012 Itee 

  yakin la sama kebesaran allah rasanya kebesaran 

tuhan itu kekuasaan allah itu tidak ada yang bisa 

nandingi dial ah maha pencipta  

W2R2.013 Iter   Bagaimana Ibu  memandang agama Ibu ? 

W2R2.014 Itee 

  agama kita itu la ya kita yakini kita jalani agama 

ya masing-masing ya sesuai keyakinan masing-

masing la kita doa sama tuhan kita  

W2R2.015 Iter   Apakah Ibu  berdoa sebelum bekerja? 

W2R2.016 Itee 

  ya harus la sebelum kerja berdoa dulu walaupun 

yang kit arias itu beda keyakinan kan agama 

masing-masing tuhan itu satu jalannya aja yang 

beda-beda  

W2R2.017 Iter 

  Apa yang Ibu  lakukan apabila Ibu  dipanggil 

merias jenazah sementara ada urusan pribadi yang 

lebih penting? 

W2R2.018 Itee   hmm kerjakan dulu tugas ibu 

W2R2.019 Iter   kenapa tidak urusan pribadi dahulu bu? 

W2R2.020 Itee 
  iya ibu kerjakan la tugas ibu dulu itu kan tanggung 

jawab ibu baru urusan pribadi  

W2R2.021 Iter   Bagaimana menurut Ibu  lingkungan kerja disini ? 

W2R2.022 Itee   bagus 
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W2R2.023 Iter   bagus bagaimana bu? 

W2R2.024 Itee 
  yak arena udah lama disini enak ibu rasa nyaman 

la disini 

W2R2.025 Iter 
  Bagaimana kepuasan Ibu  terhadap bayaran yang 

diterima sebagai perias jenazah? 

W2R2.026 Itee 
  puas la ya kek mana ya walaupun sedikit kalau 

kita ikhlas jadi berkah sama kita ilmu ikhlas aja ibu  

W2R2.027 Iter 
  Apa yang mendasari sehingga Ibu  merasa 

pekerjaan ini menarik  untuk dikerjakan? 

W2R2.028 Itee 
  ya namanya merias ya menarik la kan udah hoby 

jadi menarik la buat ibu  

W2R2.029 Iter 
  Jika Ibu  tidak dibayar setelah merias jenazah 

bagaimana pandangan Ibu  tentang hal itu? 

W2R2.030 Itee 

  ikhlas la ibu setelah merias gak dibayar kan 

nolong juga jadi berkah la buat ibu udah nolong 

orang  

W2R2.031 Iter   Menurut Ibu  bagaimana riasan yang Ibu  buat ? 

W2R2.032 Itee 

  ya menurut ibu cantik la riasan ibu karena kan siap 

dirias orang itu bilang cantiknya bangga la ibu 

jadinya  

W2R2.033 Iter 
  Bagaimana prinsip-prinsip padangan hidup Ibu  

dengan pekerjaan yang sedang Ibu  lakukan? 

W2R2.034 Itee 

  jalan hidup kita ya udah beda rejeki kita juga udah 

beda udah diatur sama yang diatas ya kalau ibu jadi 

perias jenazah ya ibu bangga la orang lain gak 

berani ibu berani  

W2R2.035 Iter 
  Apakah ada perubahan riasan selama bekerja 

sebagai perias jenazah? 

W2R2.036 Itee 

  dulu kan jenazah itu gak dirias seram la apalagi 

kalu minanggal dia karena kecelakan sekarang 

dirias udah cantik la dia udah dirias tidak seram lagi  

W2R2.037 Iter 
  Bagaimana tahap-tahap menjalin kerja sama 

menjadi perias disini? 

W2R2.038 Itee 

  ya dulu kan gak ada orang yang mau rias jenazah 

disini salon pun disuru rias disini gak mau di takut 

jadi ibu kan udah 30 tahun jadi bilal jenazah dan 

suka juga ibu merias jadi pas ibu ditawarin kerja 

disini ya ibu mau la sampai la sekarang  

W2R2.039 Iter 
  Bagaimana pendapat Ibu  apabila pemilik jenazah 

meminta untuk  dirias sesuai keinginan? 

W2R2.040 Itee 

  ya ibu lakukan sesuai keinginan pemilik jenazah 

karena kan ada yang minta jangan tebal kali katanya 

yaudah ibu buat la  

W2R2.041 Iter   Bagaimana Ibu  mengurus alat riasan? 

W2R2.042 Itee   ya kalau udah siap ibu bersihkan terus simpan lagi 
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la ketempatnya ibu buat tulisan “khusus mayat 

jangan dipakai” takutnya nanti ada pula yang pakai 

hancur la wajahnya kan ini bekas formalin 

W2R2.043 Iter 
  Apakah Ibu  datang langsung ketempat jenazah 

atau meminta jenazah datang ketempat Ibu ? 

W2R2.044 Itee 

  ya kalau dipanggil rias jenazah tempat lain ibu 

datang ya namanya ibu kerja disini jenazah la yang 

datang ketempat ibu  

W2R2.045 Iter 
  oh jadi ibu bersedia juga jika dipanggil merias 

ditempat lain? 

W2R2.046 Itee   bersedia la kenapa tidak  

W2R2.047 Iter 
  Jika meninggalnya tengah malam apakah Ibu  

bersedia untuk merias? 

W2R2.048 Itee 
  bersedia la kan ibu tinggal disini jadi ya kapan aja 

bersedia  

W2R2.049 Iter   oh jadi ibu kapan aja bersedia ya? 

W2R2.050 Itee 
  iya kayak tadi malam jam 2 malam ibu rias 

jenazahnya   

W2R2.051 Iter   jam 2 malam bu? Sama siapa bu riasnya? 

W2R2.052 Itee 

  iya jam 2 malam ya sendiri la mau sama siapa  

mana ada yang berani lagian kalau ditemani buat 

ribet aja mending sendiri rias dia buat cantik dia 

senang keluarga 

W2R2.053 Iter 
  Bagaimana cara Ibu  merias jenazah dalam kondisi 

yang tidak  sempurna? 

W2R2.054 Itee 

  ya gimana ya ya kalau misalnya kepalanya udah 

hancur kan udah dijahit dulu sama orang ini baru la 

ibu rias ya gak ada masalah tetap ibu rias dia biar 

gak seram  

W2R2.055 Iter 
  caranya bagaimana bu biar tidak terlihat seram 

begitu? 

W2R2.056 Itee 

  ya kayak biasa ibu rias la kayak kita pakai make 

up la ibu kasi alas bedaknya terus bedaknya kayak 

kita biasa la  

W2R2.057 Iter 
  Apakah waktu yang diberikan cukup untuk 

menyelesaikan tugas- tugas dalam merias jenazah? 

W2R2.058 Itee   waktunya tidak ditentui untuk rias jenazah  

W2R2.059 Iter   oh tidak ditentukan watunya ya bu? 

W2R2.060 Itee   iya gak ditemtukan waktunya  

W2R2.061 Iter 
  Apakah pekerjaan yang diberikan dapat 

diselesaikan dengan baik  dan tepat waktu? 

W2R2.062 Itee 

  iya ibu selesaikan dengan baik pas la waktunya 

pas ambulace dia cantik pulang ketuhannya 

keluarga pun senang  

W2R2.063 Iter   Bagaimana motivasi Ibu  dalam menjalani 
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pekerjaan ini? 

W2R2.064 Itee 

  ya namanya ibu suka yang namanya merias ya 

kalau merias jenazah ini kan nolong orang jadi 

berkah buat kita itu la yang buat ibu termotivasi  

W2R2.065 Iter   Seberapa semangat Ibu  mengerjakannya? 

W2R2.066 Itee 
  ya semangat kali la kan kalau udah cantik dia udah 

tenang  

W2R2.067 Iter 
  Apakah Ibu  kesulitan dalam mengerjakan apa 

yang Ibu  lakukan? 

W2R2.068 Itee 

  ya gak ada kesulitannya ya kadang kesulitannya ya 

kalau ambulan uda datang sementara belum siap dia 

pakai kutek ya gitu aja la kesulitannya  

W2R2.069 Iter   jadi bagaimana cara ibu mengatasinya? 

W2R2.070 Itee 
  ya ibu bilang la jangan cepat kali datang 

ambulannya gitu aja sih  

W2R2.071 Iter 
  oh jadi ibu bilang jangan cepat kali ambulan 

datang? 

W2R2.072 Itee 

  iya ibu bilang jangan cepat kali datang kan mau 

dirias dulu dia cantik  ya jadinya gak cepat kali 

ambulannya datang  

W2R2.073 Iter 
  Apakah Ibu  merasa senang saat melakukan 

pekerjaan sebagai  perias jenazah? 

W2R2.074 Itee 

  oh ya senang kali la kan emang ibu suka yang 

namanya merias ibu juga udah lama jadi bilal pas 

ada yang minta dirias ya sekalian ibu senang kan 

kerjanya juga nolong orang jadi berkah buat kita  

W2R2.075 Iter   jadi ibu senang la ya merias jenazah? 

W2R2.076 Itee 
  ya senang la kalau gak senang gak mungkin ibu 

jadi perias jenazah ya kan ? 

W2R2.077 Iter   haha iya bu  

W2R2.078 Iter 
  Apa kegiatan yang Ibu  lakukan disela-sela waktu 

yang Ibu  miliki? 

W2R2.079 Itee 
  ya gak ada la duduk-duduk aja nunggu jenazah 

yang mau dirias  

W2R2.080 Iter   duduk-duduk aja buk? 

W2R2.081 Itee 

  iya duduk-duduk aja la nunggu jenazah mana bisa 

kemana-mana nanti kalu ada jenazah yang mau 

dirias ibu gak ada kan kasihan jenazahnya  

W2R2.082 Iter 
  Kemana Ibu  menghabiskan waktu diluar jam 

kerja? 

W2R2.083 Itee   gak ada ya disini aja ibu gak kemana-mana  

W2R2.084 Iter   disini saja bu? 

W2R2.085 Itee 
  iya la disini aja paling kalau ada jenazah yang mau 

dirias dirumahnya baru la pergi kesana  

W2R2.086 Iter   Bersama siapa Ibu  menghabiskan waktu diluar 
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jam kerja? 

W2R2.087 Itee   ya kayak gini la sendiri disini  

W2R2.088 Iter 
  Pernahkan pekerjaan yang Ibu  lakukan membuat 

Ibu  kurang  dalam menikmati hidup ini? 

W2R2.089 Itee   gak pernah (menggelengkan kepala) 

W2R2.090 Iter 
  Bagaimana Ibu  memIbu ng terhadap diri Ibu  dan 

orang lain terhadap pekerjaan ini? 

W2R2.091 Itee 
  bangga sama diri sendiri orang lain  takut sama 

jenazah aku berani  

W2R2.092 Iter 
  Bagaimana perasaan Ibu  jika sewaktu-waktu, Ibu  

tidak  mendapat imbalan apakah Ibu  bersedia? 

W2R2.093 Itee   bersedia (mengangguk) 

W2R2.094 Iter   kenapa bu? 

W2R2.095 Itee 
  ya namanya ibu kerja nolong orang kalau dikasi ya 

diterima gak juga yaudah gak apa  

W2R2.096 Iter   Apakah Ibu  bersedia merias diluar kota? 

W2R2.097 Itee 
  merias diluar kota ya bersedia la (mengangguk) 

kan udah tugas kita ya jadi dimana aja bersedia  

W2R2.098 Iter 
  Apakah Ibu  bersedia merias jenazah dimalam 

hari? 

W2R2.099 Itee 
  malah udah bias arias jenazah malam  

(mengangguk) sendiri pun  ibu meriasnya  

W2R2.100 Iter 
  Bagaimana perasaan Ibu  saat merias jenazah 

dalam kondisi yang  tidak sempurna? 

W2R2.101 Itee 
  ya sedih  la kan namanya juga manusia udah 

bentuknyan tidak sempurna gitu kan kasihan  

W2R2.102 Iter   Apakah Ibu  berdoa sebelum merias jenazah? 

W2R2.103 Itee   iya la berdoa berdoa itu harus  

W2R2.104 Iter   Apakah Ibu  mendoakan jenazah yang Ibu  rias? 

W2R2.105 Itee 
  iya ku doakan juga la yak an biar tenang dia disana 

kan udah cantik ku buat  

W2R2.106 Iter 
  Hal apa yang membuat Ibu  memilih pekerjaan 

ini? 

W2R2.107 Itee 

  ya karena menolong orang kan ibu suka juga 

merias kan udah 10 tahun juga ibu jadi bilal jenazah 

yaudah sekalian la  

W2R2.108 Iter 
  Apakah pekerjaan sekarang sudah sesuai dengan 

minat dan bakat Ibu ? 

W2R2.109 Itee   ya sudah  

W2R2.110 Iter   Pernahkan Ibu  menginginkan pekerjaan lain? 

W2R2.111 Itee   gak pernah (menggelengkan kepala) 

W2R2.112 Iter   kenapa bu? 

W2R2.113 Itee 

  ibu kan udah lama jadi rias jenazah orang juga 

udah tau ngapain cari kerja lain kan ibu juga suka 

merias  
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W2R2.114 Iter 
  Apakah Ibu  pernah belajar dalam melakukan 

riasan dengan orang  lain? 

W2R2.115 Itee   ya pernah la kan dulu ibu belajar salon  

W2R2.116 Iter   oh iya ya ibu dulu pernah belajar salon 

W2R2.117 Itee    iya (mengangguk) 

W2R2.118 Iter   Menurut Ibu  bagaimana kemampuan merias Ibu ? 

W2R2.119 Itee   ya menurut ibu udah bagus la kemapuan rias ibu  

W2R2.120 Iter 
  jadi menurut ibu kemapuan rias ibu sudah bagus la 

ya ? 

W2R2.121 Itee   iya udah la kan ibu pernah belajar salon dulunya  

W2R2.122 Iter 
  Menurut Ibu  apa saja keahlian yang dibutuhkan 

untuk menjadi perias jenazah? 

W2R2.123 Itee 

  ya harus bisa la rias kalau gak bisa rias kek mana 

mau rias jenazah sama ya harus berani kalu penakut 

mana bisa jadi perias jenazah yakan   

W2R2.124 Iter 
  Apakah tanggung jawab yang diberikan sesuai 

dengan keahlian  yang Ibu  miliki? 

W2R2.125 Itee 
  iya sudah kan tugas ibu hanya merias dia biar 

cantik  

W2R2.126 Iter 
  Bagaimana cara Ibu  merahasiakan keberadaan 

jenazah? 

W2R2.127 Itee 

  kek mana ya gak ada pula ibu rahasiakan kalau 

ada yang nanyak kayak mana ibu rias jenazah ya 

ibu bilang la biasanya jenazah yang ibu rias itu ya 

korban kecelakan  

W2R2.128 Iter 
  Apakah Ibu  tawar-menawar masalah merias 

jenazah? 

W2R2.129 Itee 
  gak, gak ada tawar-menawar ya kalau ada minta 

dirias ya ibu rias  

W2R2.130 Iter   oh gak ada ya ibu tawar-menawat untuk merias ? 

W2R2.131 Itee   gak (menggelengkan kepala) 

W2R2.132 Iter 

  Bagaimana cara Ibu  mengatasi jika ada jenazah 

yang Ibu  rias  yang bayarannya tidak sesuai 

bayaran Ibu ? 

W2R2.133 Itee 

  ya ibu ikhlas la kan ini kerjanya bantu orang jadi 

ibu ikhlas kalau tidak dibayar namanya bantu orang 

kan  

W2R2.134 Iter   ibu ikhlas tidak dibayar? 

W2R2.135 Itee   iya ibu ikhlas walaupun gak dibayar  

W2R2.136 Iter 
  Seberapa yakin Ibu  dengan kekuatan tuhan dalam 

pekerjaan ini? 

W2R2.137 Itee 
  ya yakin la kalau gak diberikannya keberanian 

sama ibu mana berani ibu rias jenazah  

W2R2.138 Iter 
  jadi ibu menyakini kekuatan tuhan dalam 

pekerjaan ibu? 
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W2R2.139 Itee   ya iya la yakin  

W2R2.140 Iter 
  Sejauh mana Ibu  dapat memandang  manusia dari 

sisi ketuhanan? 

W2R2.141 Itee 
  ya kek mana ya keyakinan orang kan beda-beda ya 

kan jadi ya keyakinan masing-masing la kita yakini  

W2R2.142 Iter  Seberapa besar dukungan keluarga Ibu ? 

W2R2.143 Itee   ya besar kali la dukungan keluarga sama ibu  

W2R2.144 Iter   Pentingkah dukungan keluarga bagi Ibu ? 

W2R2.145 Itee   ya penting la dukungan keluarga sama ibu  

W2R2.146 Iter   jadi penting la ya buat ibu dukungan keluarga? 

W2R2.147 Itee 
  iya penting la jadi semangat kita kalau ada yang 

dukung kan  

W2R2.148 Iter 
  Adakah keluarga yang menolak profesi Ibu  

sebagai perias jenazah? 

W2R2.149 Itee   gak ada (menggelengkan kepala) 

W2R2.150 Iter 
  Selain keluarga adakah orang lain yang 

mendukung profesi Ibu ? 

W2R2.151 Itee 
  selain keluarga hmm gak ada yang dukung jadi 

perias jenazah 

W2R2.152 Iter 
  jadi selain keluarga tdk ada yang mendukung 

profesi ibu? 

W2R2.153 Itee   iya gak ada  

W2R2.154 Iter   Apakah Ibu  bekerja karena desakan ekonomi? 

W2R2.155 Itee   gak (mengelengkan kepala) 

W2R2.156 Iter   jadi bukan karena desakan ekonomi ya bu? 

W2R2.157 Itee 
  ya bukan la kalau karena ekonomi gak mau ibu 

dari dulu jadi bilal jenazah terus jadi rias jenazah  

W2R2.158 Iter 

  Apakah berprofesi sebagai perias jenazah karena 

dilingkungan tidak ada yang berprofesi sebagai 

perias jenazah? 

W2R2.159 Itee 
  iya karena salon pun dibayar mahal kesini rias 

jenazah gak mau dia takut sama jenazah  

W2R2.160 Iter 

  Apakah lingkungan tempat tinggal Ibu  

memerlukan perias jenazah dalam peristiwa 

kematian? 

W2R2.161 Itee 
  iya perlu la kalau gak perlu tukang rias jenazah 

mana la ibu disini  

W2R2.162 Iter 
  Apakah Ibu  tinggal dibudaya dan tradisi yang 

memerlukan profesi perias jenazah?  

W2R2.163 Itee 

  iya (mengangguk) kan disini banyak yang 

beragama Kristen jadi kalau orang itu meninggal 

biasanya dirias  

W2R2.164 Iter   Kebudayaan yang ada didaerah Ibu ? 

W2R2.165 Itee 
  ya banyaknya disini yang gak agama islam kalau 

islam kan gak dirias disini banyaknya nasrani jadi 
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dirias  

W2R2.166 Iter 

  Bagaimana pIbu ngan kebudayaan yang berada 

didaerah menuntut seseorang untuk berprofesi 

sebagai perias jenazah? 

W2R2.167 Itee 

  iya karena kan orang ini kalau meninggal dirias 

biar cantik pulang ketuhannya jadi sebelum 

dimakamkan biasanya dirias dulu  

W2R2.168 Iter   oh begitu ya bu 

W2R2.169 Itee   iya (mengangguk) 

W2R2.170 Iter   bu maaf ya mengganggu waktunya 

W2R2.171 Itee   gak apa kan lagi santai juga lagi gak ada kerjaan  

W2R2.172 Iter   terimakasih ya bu sudah mau membantu 

W2R2.173 Itee   iya sama-sama ya semoga bermanfaat ya   

W2R2.174 Iter 
  iya bu sekali lagi terimakasih banyak ya bu, kalau 

begitu saya permisi ya bu 

W2R2.175 Itee   iya iya hati-hati dijalan ya nak 

W2R2.176 Iter   iya bu 
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File 3 

Wawancara 2 Responden 2  

(W2R2) 

 

Inisial     : IBU SALBIAH   

Hari/ Tanggal   : Kamis, 31 Maret 2017 

Jam    : 14.00 s/d 15.00 WIB 

Tempat   :  Rumah Sakit  

 

KODING  SUBJEK 
TANYA 

JAWAB 

PADATAN/F

AKTUAL 

SIMPULAN 

TEMA KATEGORI 

W2R2.001 Iter 

  

assalamualaikum 

bu 
  

Pembukaan 

wawancara 

W2R2.002 Itee 

  

waalaikumsalam, 

masuk la duduk 

W2R2.003 Iter 
  iya bu, apa kabar 

bu? 
  

Pembukaan 

wawancara 
W2R2.004 Itee 

  Alhamdulillah 

sehat 

W2R2.005 Iter 
  ibu sudah makan 

siang? 
  

Pembukaan 

wawancara 
W2R2.006 Itee 

  sudah 

(mengangguk) 

W2R2.007 Iter 

  ibu sedang apa? 

Saya ganggu ibu 

ya hehe 

  
Pembukaan 

wawancara 

W2R2.008 Itee 

  ah gak lagi 

santai aja ini kan 

gak ada jenazah 

yang mau dirias, 

jadi sampai mana 

semalam kita 

bahas  

W2R2.009 Iter 

  kita lanjut saja 

ya bu 

wawancaranya  
  

Pembukaan 

wawancara 

W2R2.010 Itee   hah iya lanjut la  

W2R2.011 Iter 

  Bagaimana Ibu  

meyakini 

kebesaran tuhan? 

IBU 

SALBIAH   

meyakini 

Kecerdasan 

spiritual  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation  
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W2R2.012 Itee 

  yakin la sama 

kebesaran allah 

rasanya kebesaran 

tuhan itu 

kekuasaan allah 

itu tidak ada yang 

bisa nandingi dial 

ah maha pencipta  

kebesaran 

tuhan  

W2R2.013 Iter 

  Bagaimana Ibu  

memandang 

agama Ibu ? 
IBU 

SALBIAH   

memIbu ng 

agamanya itu 

yang 

diyakininya  

Kecerdasan 

spiritual  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R2.014 Itee 

  agama kita itu la 

ya kita yakini kita 

jalani agama ya 

masing-masing ya 

sesuai keyakinan 

masing-masing la 

kita doa sama 

tuhan kita  

W2R2.015 Iter 

  Apakah Ibu  

berdoa sebelum 

bekerja? 

IBU 

SALBIAH   

berdoa 

sebelum 

bekerja  

Kecerdasan 

spiritual  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R2.016 Itee 

  ya harus la 

sebelum kerja 

berdoa dulu 

walaupun yang 

kit arias itu beda 

keyakinan kan 

agama masing-

masing tuhan itu 

satu jalannya aja 

yang beda-beda  

W2R2.017 Iter 

  Apa yang Ibu  

lakukan apabila 

Ibu  dipanggil 

merias jenazah 

sementara ada 

urusan pribadi 

yang lebih 

penting? 

IBU 

SALBIAH   

mendahulukan 

pekerjaannya 

dari pada 

urusan 

pribadinya  

Passion for 

People  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.018 Itee 
  hmm kerjakan 

dulu tugas ibu 

W2R2.019 Iter 

  kenapa tidak 

urusan pribadi 

dahulu bu? 

   

W2R2.020 Itee   iya ibu kerjakan    
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la tugas ibu dulu 

itu kan tanggung 

jawab ibu baru 

urusan pribadi  

W2R2.021 Iter 

  Bagaimana 

menurut Ibu  

lingkungan kerja 

disini ? 

Lingkungan 

kerja IBU 

SALBIAH   

bagus  

Passion for 

people  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.022 Itee   bagus 

W2R2.023 Iter 
  bagus 

bagaimana bu? 

   

W2R2.024 Itee 

  yak arena udah 

lama disini enak 

ibu rasa nyaman 

la disini 

   

W2R2.025 Iter 

  Bagaimana 

kepuasan Ibu  

terhadap bayaran 

yang diterima 

sebagai perias 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

merasa puas 

dengan 

bayaran yang 

diterima  

Passion for 

people  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.026 Itee 

  puas la ya kek 

mana ya 

walaupun sedikit 

kalau kita ikhlas 

jadi berkah sama 

kita ilmu ikhlas 

aja ibu  

W2R2.027 Iter 

  Apa yang 

mendasari 

sehingga Ibu  

merasa pekerjaan 

ini menarik 

 untuk 

dikerjakan? 

Pekerjaan ini 

menarik 

karena hoby 

IBU 

SALBIAH   

merias  

Unstoppable 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.028 Itee 

  ya namanya 

merias ya 

menarik la kan 

udah hoby jadi 

menarik la buat 

ibu  

W2R2.029 Iter 

  Jika Ibu  tidak 

dibayar setelah 

merias jenazah 

bagaimana 

pandangan Ibu  

IBU 

SALBIAH   

ikhlas jika 

tidak dibayar 

karena 

unstoppable 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
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tentang hal itu? pekerjaannya 

menolong 

menjadi 

berkah buat 

dirinya   

W2R2.030 Itee 

  ikhlas la ibu 

setelah merias 

gak dibayar kan 

nolong juga jadi 

berkah la buat ibu 

udah nolong 

orang  

   

W2R2.031 Iter 

  Menurut Ibu  

bagaimana riasan 

yang Ibu  buat ? 

IBU 

SALBIAH   

merasa 

riasannya 

cantik karena 

mendapat 

pujian setelah 

selesai merias 

jenazah. 

Integritas  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R2.032 Itee 

  ya menurut ibu 

cantik la riasan 

ibu karena kan 

siap dirias orang 

itu bilang 

cantiknya bangga 

la ibu jadinya  

W2R2.033 Iter 

  Bagaimana 

prinsip-prinsip 

padangan hidup 

Ibu  dengan 

pekerjaan yang 

sedang Ibu  

lakukan? 
IBU 

SALBIAH   

merasa bangga 

menjadi perias 

jenazah karena 

sudah diatur 

oleh Tuhan  

Integritas  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.034 Itee 

  jalan hidup kita 

ya udah beda 

rejeki kita juga 

udah beda udah 

diatur sama yang 

diatas ya kalau 

ibu jadi perias 

jenazah ya ibu 

bangga la orang 

lain gak berani 

ibu berani  

W2R2.035 Iter 

  Apakah ada 

perubahan riasan 

selama bekerja 

sebagai perias 

jenazah? 

Dahulu 

jenazah itu 

tidak dirias 
sekarang dirias 

agar tidak 

terlihat seram  

Integritas  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.036 Itee   dulu kan jenazah 
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itu gak dirias 

seram la apalagi 

kalu minanggal 

dia karena 

kecelakan 

sekarang dirias 

udah cantik la dia 

udah dirias tidak 

seram lagi  

W2R2.037 Iter 

  Bagaimana 

tahap-tahap 

menjalin kerja 

sama menjadi 

perias disini? 
IBU 

SALBIAH   

dipanngil 

untuk merias 

jenazah karena 

tidak ada yang 

mau merias 

jenazah 

ditempat dia 

bekerja 

sekarang  

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.038 Itee 

  ya dulu kan gak 

ada orang yang 

mau rias jenazah 

disini salon pun 

disuru rias disini 

gak mau di takut 

jadi ibu kan udah 

30 tahun jadi bilal 

jenazah dan suka 

juga ibu merias 

jadi pas ibu 

ditawarin kerja 

disini ya ibu mau 

la sampai la 

sekarang  

W2R2.039 Iter 

  Bagaimana 

pendapat Ibu  

apabila pemilik 

jenazah meminta 

untuk  dirias 

sesuai keinginan? 

IBU 

SALBIAH   

melakukan 

riasan sesuai 

keinginan 

pemilik 

jenazah  

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.040 Itee 

  ya ibu lakukan 

sesuai keinginan 

pemilik jenazah 

karena kan ada 

yang minta 

jangan tebal kali 

katanya yaudah 

ibu buat la  

W2R2.041 Iter 

  Bagaimana Ibu  

mengurus alat 

riasan? 

IBU 

SALBIAH   

membersihkan 

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
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alat riasan 

setelah 

memakainya 

dan disimpan 

kembali  

W2R2.042 Itee 

  ya kalau udah 

siap ibu bersihkan 

terus simpan lagi 

la ketempatnya 

ibu buat tulisan 

“khusus mayat 

jangan dipakai” 

takutnya nanti ada 

pula yang pakai 

hancur la 

wajahnya kan ini 

bekas formalin 

 

 

 

W2R2.043 Iter 

  Apakah Ibu  

datang langsung 

ketempat jenazah 

atau meminta 

jenazah datang 

ketempat Ibu ? 

IBU 

SALBIAH   

datang 

ketempat 

jenazah yang 

ingin dirias 

dan menunggu 

jenazah yang 

ingin dirias  

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.044 Itee 

  ya kalau 

dipanggil rias 

jenazah tempat 

lain ibu datang ya 

namanya ibu 

kerja disini 

jenazah la yang 

datang ketempat 

ibu  

W2R2.045 Iter 

  oh jadi ibu 

bersedia juga jika 

dipanggil merias 

ditempat lain? 

 

 

 

W2R2.046 Itee 
  bersedia la 

kenapa tidak  
 

 
 

W2R2.047 Iter 

  Jika 

meninggalnya 

tengah malam 

apakah Ibu  

bersedia untuk 

merias? 

IBU 

SALBIAH   

bersedia 

merias jenazah 

tengah malam  

Disiplin  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.048 Itee 
  bersedia la kan 

ibu tinggal disini 
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jadi ya kapan aja 

bersedia  

W2R2.049 Iter 

  oh jadi ibu 

kapan aja 

bersedia ya? 

   

W2R2.050 Itee 

  iya kayak tadi 

malam jam 2 

malam ibu rias 

jenazahnya   

   

W2R2.051 Iter 

  jam 2 malam 

bu? Sama siapa 

bu riasnya? 

   

W2R2.052 Itee 

  iya jam 2 malam 

ya sendiri la mau 

sama siapa  mana 

ada yang berani 

lagian kalau 

ditemani buat 

ribet aja mending 

sendiri rias dia 

buat cantik dia 

senang keluarga 

   

W2R2.053 Iter 

  Bagaimana cara 

Ibu  merias 

jenazah dalam 

kondisi yang 

tidak  sempurna? 
IBU 

SALBIAH   

tetap merias 

jenazah 

dengan kondisi 

tidak sempurna 

seperti orang 

lain memakai 

make up  

Profesional  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.054 Itee 

  ya gimana ya ya 

kalau misalnya 

kepalanya udah 

hancur kan udah 

dijahit dulu sama 

orang ini baru la 

ibu rias ya gak 

ada masalah tetap 

ibu rias dia biar 

gak seram  

W2R2.055 Iter 

  caranya 

bagaimana bu 

biar tidak terlihat 

seram begitu? 

   

W2R2.056 Itee 

  ya kayak biasa 

ibu rias la kayak 

kita pakai make 

up la ibu kasi alas 

bedaknya terus 
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bedaknya kayak 

kita biasa la  

W2R2.057 Iter 

  Apakah waktu 

yang diberikan 

cukup untuk 

menyelesaikan 

tugas- tugas 

dalam merias 

jenazah? 

Tidak ada 

waktu untuk 

merias jenazah  

Profesional  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.058 Itee 

  waktunya tidak 

ditentui untuk rias 

jenazah  

 

 

 

W2R2.059 Iter 

  oh tidak 

ditentukan 

watunya ya bu? 

   

W2R2.060 Itee 

  iya gak 

ditemtukan 

waktunya  

   

W2R2.061 Iter 

  Apakah 

pekerjaan yang 

diberikan dapat 

diselesaikan 

dengan baik 

 dan tepat 

waktu? 
IBU 

SALBIAH   

menyelesaikan 

pekerjaan 

dengan baik  

Profesional  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.062 Itee 

  iya ibu 

selesaikan dengan 

baik pas la 

waktunya pas 

ambulace dia 

cantik pulang 

ketuhannya 

keluarga pun 

senang  

W2R2.063 Iter 

  Bagaimana 

motivasi Ibu  

dalam menjalani 

pekerjaan ini? 

Menolong 

yang menjadi 

motivasi IBU 

SALBIAH    

Bersemangat  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.064 Itee 

  ya namanya ibu 

suka yang 

namanya merias 

ya kalau merias 

jenazah ini kan 

nolong orang jadi 

berkah buat kita 

itu la yang buat 
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ibu termotivasi  

W2R2.065 Iter 

  Seberapa 

semangat Ibu  

mengerjakannya? 

IBU 

SALBIAH   

sangat 

bersemangat 

mengerjakan 

tugasnya  

Bersemangat  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R2.066 Itee 

  ya semangat kali 

la kan kalau udah 

cantik dia udah 

tenang  

 

W2R2.067 Iter 

  Apakah Ibu  

kesulitan dalam 

mengerjakan apa 

yang Ibu  

lakukan? 
IBU 

SALBIAH   

kesulitan jika 

ambulance 

datang terlalu 

cepat  

Bersemangat  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.068 Itee 

  ya gak ada 

kesulitannya ya 

kadang 

kesulitannya ya 

kalau ambulan 

uda datang 

sementara belum 

siap dia pakai 

kutek ya gitu aja 

la kesulitannya  

W2R2.069 Iter 

  jadi bagaimana 

cara ibu 

mengatasinya? 

 

  

W2R2.070 Itee 

  ya ibu bilang la 

jangan cepat kali 

datang 

ambulannya gitu 

aja sih  

 

  

W2R2.071 Iter 

  oh jadi ibu 

bilang jangan 

cepat kali 

ambulan datang? 

 

  

W2R2.072 Itee 

  iya ibu bilang 

jangan cepat kali 

datang kan mau 

dirias dulu dia 

cantik  ya jadinya 

gak cepat kali 

ambulannya 

datang  

 

  

W2R2.073 Iter 

  Apakah Ibu  

merasa senang 

saat melakukan 

IBU 

SALBIAH   

merasa senang 

Bersemangat  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
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pekerjaan sebagai  

perias jenazah? 

melakukan 

pekerjaannya  

W2R2.074 Itee 

  oh ya senang 

kali la kan emang 

ibu suka yang 

namanya merias 

ibu juga udah 

lama jadi bilal pas 

ada yang minta 

dirias ya sekalian 

ibu senang kan 

kerjanya juga 

nolong orang jadi 

berkah buat kita  

W2R2.075 Iter 

  jadi ibu senang 

la ya merias 

jenazah? 

  

 

W2R2.076 Itee 

  ya senang la 

kalau gak senang 

gak mungkin ibu 

jadi perias 

jenazah ya kan ? 

  

 

W2R2.077 Iter   haha iya bu     

W2R2.078 Iter 

  Apa kegiatan 

yang Ibu  lakukan 

disela-sela waktu 

yang Ibu  miliki? 

IBU 

SALBIAH   

tidak 

melakukan apa 

pun  disela 

waktu yang dia 

miliki  

Menikmati 

hidup 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.079 Itee 

  ya gak ada la 

duduk-duduk aja 

nunggu jenazah 

yang mau dirias  

W2R2.080 Iter 
  duduk-duduk aja 

buk? 

   

W2R2.081 Itee 

  iya duduk-duduk 

aja la nunggu 

jenazah mana bisa 

kemana-mana 

nanti kalu ada 

jenazah yang mau 

dirias ibu gak ada 

kan kasihan 

jenazahnya  

   

W2R2.082 Iter 

  Kemana Ibu  

menghabiskan 

waktu diluar jam 

kerja? 

IBU 

SALBIAH   

tidak pergi 

kemana pun 

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



W2R2.083 Itee 

  gak ada ya disini 

aja ibu gak 

kemana-mana  

untuk 

menghabiskan 

waktu diluar 

jam kerjanya  

W2R2.084 Iter   disini saja bu?    

W2R2.085 Itee 

  iya la disini aja 

paling kalau ada 

jenazah yang mau 

dirias dirumahnya 

baru la pergi 

kesana  

   

W2R2.086 Iter 

  Bersama siapa 

Ibu  

menghabiskan 

waktu diluar jam 

kerja? 

IBU 

SALBIAH   

menghabiskan 

waktu diluar 

jam kerja 

sendiri  

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.087 Itee 
  ya kayak gini la 

sendiri disini  

W2R2.088 Iter 

  Pernahkan 

pekerjaan yang 

Ibu  lakukan 

membuat Ibu  

kurang 

 dalam 

menikmati hidup 

ini? 

Pekerjaan yang 

IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

membuat 

dirinya kurang 

menikmati 

hidup   

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.089 Itee 

  gak pernah 

(menggelengkan 

kepala) 

W2R2.090 Iter 

  Bagaimana Ibu  

memIbu ng 

terhadap diri Ibu  

dan orang lain 

terhadap 

pekerjaan ini? 

IBU 

SALBIAH   

merasa bangga 

dengan 

pekerjaan yang 

dimilikinya 

karena orang 

lain tidak 

berani dengan 

jenazah 

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.091 Itee 

  bangga sama diri 

sendiri orang lain  

takut sama 

jenazah aku 

berani  

W2R2.092 Iter 

  Bagaimana 

perasaan Ibu  jika 

sewaktu-waktu, 

Ibu  tidak 

 mendapat 

imbalan apakah 

IBU 

SALBIAH   

bersedia 

merias jika 

tidak mendapat 

imbalan 

Melayani  

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
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Ibu  bersedia? 

W2R2.093 Itee 
  bersedia 

(mengangguk) 

W2R2.094 Iter   kenapa bu?    

W2R2.095 Itee 

  ya namanya ibu 

kerja nolong 

orang kalau dikasi 

ya diterima gak 

juga yaudah gak 

apa  

   

W2R2.096 Iter 

  Apakah Ibu  

bersedia merias 

diluar kota? 
IBU 

SALBIAH   

bersedia 

merias diluar 

kota 

Melayani 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 
W2R2.097 Itee 

  merias diluar 

kota ya bersedia 

la (mengangguk) 

kan udah tugas 

kita ya jadi 

dimana aja 

bersedia  

W2R2.098 Iter 

  Apakah Ibu  

bersedia merias 

jenazah dimalam 

hari? 
IBU 

SALBIAH   

bersedia 

merias 

dimalam hari 

Melayani 

Ciri-ciri 

Calling 

Orientation 

W2R2.099 Itee 

  malah udah bias 

arias jenazah 

malam  

(mengangguk) 

sendiri pun  ibu 

meriasnya  

W2R2.100 Iter 

  Bagaimana 

perasaan Ibu  saat 

merias jenazah 

dalam kondisi 

yang  tidak 

sempurna? 

IBU 

SALBIAH   

merasa sedih 

saat merias 

jenazah dalam 

kondisi yang 

tidak sempurna  

Transce 

guiding force 

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.101 Itee 

  ya sedih  la kan 

namanya juga 

manusia udah 

bentuknyan tidak 

sempurna gitu 

kan kasihan  

W2R2.102 Iter 

  Apakah Ibu  

berdoa sebelum 

merias jenazah? 

IBU 
SALBIAH   

berdoa 

sebelum 

Transce 

guiding force 

Dimensi  

Calling 

Orientation 
W2R2.103 Itee   iya la berdoa 
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berdoa itu harus  merias jenazah  

W2R2.104 Iter 

  Apakah Ibu  

mendoakan 

jenazah yang Ibu  

rias? 

IBU 

SALBIAH   

mendoakan 

jenazah yang 

dia rias  

Transce 

guiding force  

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.105 Itee 

  iya ku doakan 

juga la yak an 

biar tenang dia 

disana kan udah 

cantik ku buat  

   

W2R2.106 Iter 

  Hal apa yang 

membuat Ibu  

memilih 

pekerjaan ini? 

Yang membuat 

IBU 

SALBIAH   

memilih 

pekerjaan 

sebagai perias 

karena 

menolong dan 

sudah 30 tahun 

juga menjadi 

bilal jenazah  

Transce 

guiding force 

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.107 Itee 

  ya karena 

menolong orang 

kan ibu suka juga 

merias kan udah 

10 tahun juga ibu 

jadi bilal jenazah 

yaudah sekalian 

la  

W2R2.108 Iter 

  Apakah 

pekerjaan 

sekarang sudah 

sesuai dengan 

minat dan bakat 

Ibu ? 

Pekerjaan IBU 

SALBIAH   

sekarang sudah 

sesuai dengan 

minat dan 

bakat  

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.109 Itee   ya sudah  

W2R2.110 Iter 

  Pernahkan Ibu  

menginginkan 

pekerjaan lain? 

IBU 

SALBIAH   

tidak 

menginginkan 

pekerjaan lain 

Person-

Envirotment-

Fit 

Dimensi  

Calling 

Orientation 
W2R2.111 Itee 

  gak pernah 

(menggelengkan 

kepala) 

W2R2.112 Iter   kenapa bu?    

W2R2.113 Itee 

  ibu kan udah 

lama jadi rias 

jenazah orang 

juga udah tau 

ngapain cari kerja 

lain kan ibu juga 

suka merias  

   

W2R2.114 Iter 
  Apakah Ibu  

pernah belajar 

IBU 

SALBIAH   

Person-

Envirotment-

Dimensi  

Calling 
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dalam melakukan 

riasan dengan 

orang  lain? 

pernah 

melakukan 

riasan dengan 

orang lain  

Fit  Orientation 

W2R2.115 Itee 

  ya pernah la kan 

dulu ibu belajar 

salon  

W2R2.116 Iter 

  oh iya ya ibu 

dulu pernah 

belajar salon 

   

W2R2.117 Itee 
   iya 

(mengangguk) 

   

W2R2.118 Iter 

  Menurut Ibu  

bagaimana 

kemampuan 

merias Ibu ? 

Menurut IBU 

SALBIAH   

kemampuan 

riasnya sudah 

bagus  

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.119 Itee 

  ya menurut ibu 

udah bagus la 

kemapuan rias ibu  

W2R2.120 Iter 

  jadi menurut ibu 

kemapuan rias ibu 

sudah bagus la ya 

? 

   

W2R2.121 Itee 

  iya udah la kan 

ibu pernah belajar 

salon dulunya  

   

W2R2.122 Iter 

  Menurut Ibu  

apa saja keahlian 

yang dibutuhkan 

untuk menjadi 

 perias 

jenazah? 

Menurut IBU 

SALBIAH   

yang 

dibutuhkan 

menjadi perias 

jenazah bisa 

merias dan 

memiliki 

keberanian 

Person-

Environment-

Fit 

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.123 Itee 

  ya harus bisa la 

rias kalau gak 

bisa rias kek 

mana mau rias 

jenazah sama ya 

harus berani kalu 

penakut mana 

bisa jadi perias 

jenazah yakan   

W2R2.124 Iter 

  Apakah 

tanggung jawab 

yang diberikan 

sesuai dengan 

keahlian 

 yang Ibu  

Tanggung 

jawab yang 

diberikan 

sudah sesuai 

keahlian IBU 

SALBIAH   

Person-

Environtment

-Fit 

Dimensi  

Calling 

Orientation 
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miliki? 

W2R2.125 Itee 

  iya sudah kan 

tugas ibu hanya 

merias dia biar 

cantik  

W2R2.126 Iter 

  Bagaimana cara 

Ibu  merahasiakan 

keberadaan 

jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

tidak 

merahasiakan 

keberadaan 

jenazah 

Sense and 

meaning 

value driven 

behavior  

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.127 Itee 

  kek mana ya gak 

ada pula ibu 

rahasiakan kalau 

ada yang nanyak 

kayak mana ibu 

rias jenazah ya 

ibu bilang la 

biasanya jenazah 

yang ibu rias itu 

ya korban 

kecelakan  

W2R2.128 Iter 

  Apakah Ibu  

tawar-menawar 

masalah merias 

jenazah? 
IBU 

SALBIAH   

tidak tawar-

menawar saaat 

merias  

Sense and 

meaning 

value driven 

behavior  

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.129 Itee 

  gak, gak ada 

tawar-menawar 

ya kalau ada 

minta dirias ya 

ibu rias  

W2R2.130 Iter 

  oh gak ada ya 

ibu tawar-

menawat untuk 

merias ? 

   

W2R2.131 Itee 

  gak 

(menggelengkan 

kepala) 

   

W2R2.132 Iter 

  Bagaimana cara 

Ibu  mengatasi 

jika ada jenazah 

yang Ibu  rias 

 yang 

bayarannya tidak 

sesuai bayaran 

Ibu ? 

IBU 

SALBIAH   

ikhlas jika 

tidak dibayar  

Sense and 

meaning 

value driven 

behavior  

Dimensi  

Calling 

Orientation 

W2R2.133 Itee 
  ya ibu ikhlas la 

kan ini kerjanya 
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bantu orang jadi 

ibu ikhlas kalau 

tidak dibayar 

namanya bantu 

orang kan  

W2R2.134 Iter 
  ibu ikhlas tidak 

dibayar? 

   

W2R2.135 Itee 

  iya ibu ikhlas 

walaupun gak 

dibayar  

   

W2R2.136 Iter 

  Seberapa yakin 

Ibu  dengan 

kekuatan tuhan 

dalam pekerjaan 

ini? 

IBU 

SALBIAH   

meyakini 

kekuatan tuhan 

dalam 

pekerjaan  

Pengaruh 

teologis atau 

keimanan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation  
W2R2.137 Itee 

  ya yakin la kalau 

gak diberikannya 

keberanian sama 

ibu mana berani 

ibu rias jenazah  

W2R2.138 Iter 

  jadi ibu 

menyakini 

kekuatan tuhan 

dalam pekerjaan 

ibu? 

   

W2R2.139 Itee   ya iya la yakin     

W2R2.140 Iter 

  Sejauh mana Ibu  

dapat memandang  

manusia dari sisi 

ketuhanan? 
IBU 

SALBIAH   

memandang 

keyakinan 

setiap orang 

berbeda-beda  

Pengaruh 

teologis atau 

keimanan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation W2R2.141 Itee 

  ya kek mana ya 

keyakinan orang 

kan beda-beda ya 

kan jadi ya 

keyakinan 

masing-masing la 

kita yakini  

W2R2.142 Iter 

 Seberapa besar 

dukungan 

keluarga Ibu ? 

Dukungan 

keluarga IBU 

SALBIAH   

sangat besar 

terhadap 

profesinya  

Kondisi 

keluarga atau 

relasi dalam 

keluarga  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation 
W2R2.143 Itee 

  ya besar kali la 

dukungan 

keluarga sama ibu  

W2R2.144 Iter 

  Pentingkah 

dukungan 

keluarga bagi Ibu 

Dukungan 

keluarga 

penting buat 

Kondisi 

keluarga atau 

relasi dalam 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

UNIVERSITAS MEDAN AREA



? IBU 

SALBIAH   

keluarga  hi Calling 

Orientation 

W2R2.145 Itee 

  ya penting la 

dukungan 

keluarga sama ibu  

W2R2.146 Iter 

  jadi penting la 

ya buat ibu 

dukungan 

keluarga? 

   

W2R2.147 Itee 

  iya penting la 

jadi semangat kita 

kalau ada yang 

dukung kan  

   

W2R2.148 Iter 

  Adakah keluarga 

yang menolak 

profesi Ibu  

sebagai perias 

jenazah? 

Tidak ada 

keluarga yang 

menolak 

profesi IBU 

SALBIAH   

sebagai perias 

jenazah  

Kondisi 

keluarga atau 

relasi dalam 

keluarga  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation 

W2R2.149 Itee 

  gak ada 

(menggelengkan 

kepala) 

W2R2.150 Iter 

  Selain keluarga 

adakah orang lain 

yang mendukung 

profesi Ibu ? 

Selain 

keluarga tidak 

ada yang 

mendukung 

profesi IBU 

SALBIAH    

Kondisi 

keluarga atau 

relasi 

keluarga  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation W2R2.151 Itee 

  selain keluarga 

hmm gak ada 

yang dukung jadi 

perias jenazah 

W2R2.152 Iter 

  jadi selain 

keluarga tdk ada 

yang mendukung 

profesi ibu? 

   

W2R2.153 Itee   iya gak ada     

W2R2.154 Iter 

  Apakah Ibu  

bekerja karena 

desakan 

ekonomi? 

IBU 

SALBIAH   

bekerja 

sebagai perias 

jenazah bukan 

karena desakan 

ekonomi  

Kondisi 

lingkungan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation W2R2.155 Itee 

  gak 

(mengelengkan 

kepala) 

W2R2.156 Iter 

  jadi bukan 

karena desakan 

ekonomi ya bu? 

  

 

W2R2.157 Itee 

  ya bukan la 

kalau karena 

ekonomi gak mau 

  

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ibu dari dulu jadi 

bilal jenazah terus 

jadi rias jenazah  

W2R2.158 Iter 

  Apakah 

berprofesi sebagai 

perias jenazah 

karena 

dilingkungan 

tidak ada yang 

berprofesi sebagai 

perias jenazah? 

IBU 

SALBIAH   

menjadi perias 

jenazah karena 

dilingkungan 

tidak ada yang 

berprofesi 

sebagai perias 

jenazah  

Kondisi 

lingkungan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation 

W2R2.159 Itee 

  iya karena salon 

pun dibayar 

mahal kesini rias 

jenazah gak mau 

dia takut sama 

jenazah  

W2R2.160 Iter 

  Apakah 

lingkungan 

tempat tinggal Ibu  

memerlukan 

perias jenazah 

dalam peristiwa 

kematian? 

Lingkungan 

IBU 

SALBIAH   

memerlukan 

perias jenazah  

Kondisi 

lingkungan  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation 

W2R2.161 Itee 

  iya perlu la 

kalau gak perlu 

tukang rias 

jenazah mana la 

ibu disini  

W2R2.162 Iter 

  Apakah Ibu  

tinggal dibudaya 

dan tradisi yang 

memerlukan 

profesi perias 

jenazah?  

IBU 

SALBIAH   

tinggal di 

budaya dan 

tradisi yang 

memerlukan 

perias jenazah  

Kondisi 

lingkungan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation 

W2R2.163 Itee 

  iya 

(mengangguk) 

kan disini banyak 

yang beragama 

Kristen jadi kalau 

orang itu 

meninggal 

biasanya dirias  

W2R2.164 Iter 

  Kebudayaan 

yang ada didaerah 

Ibu ? 

Kebudayaan di 

daerah IBU 

SALBIAH   

Budaya  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru
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W2R2.165 Itee 

  ya banyaknya 

disini yang gak 

agama islam 

kalau islam kan 

gak dirias disini 

banyaknya 

nasrani jadi dirias  

jenazah dirias 

sebelum 

dimakamkan  

hi Calling 

Orientation 

W2R2.166 Iter 

  Bagaimana 

pandangan 

kebudayaan yang 

berada didaerah 

menuntut 

seseorang untuk 

berprofesi sebagai 

perias jenazah? 

Pandangan 

kebudayaan di 

daerah IBU 

SALBIAH   

menuntut 

seseorang 

menjadi perias 

jenazah  

Budaya  

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Calling 

Orientation 

W2R2.167 Itee 

  iya karena kan 

orang ini kalau 

meninggal dirias 

biar cantik pulang 

ketuhannya jadi 

sebelum 

dimakamkan 

biasanya dirias 

dulu  

W2R2.168 Iter   oh begitu ya bu    

W2R2.169 Itee 
  iya 

(mengangguk) 
 

  

W2R2.170 Iter 

  bu maaf ya 

mengganggu 

waktunya 

 

 
Penutup 

wawancara 

W2R2.171 Itee 

  gak apa kan lagi 

santai juga lagi 

gak ada kerjaan  

W2R2.172 Iter 

  terimakasih ya 

bu sudah mau 

membantu 

 

 
Penutup 

wawancara 

W2R2.173 Itee 

  iya sama-sama 

ya semoga 

bermanfaat ya   

W2R2.174 Iter 

  iya bu sekali lagi 

terimakasih 

banyak ya bu, 

kalau begitu saya 

permisi ya bu 

 

 
Penutup 

wawancara 

W2R2.175 Itee 
  iya iya hati-hati 

dijalan ya nak 
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W2R2.176 Iter   iya bu 
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LEMBAR OBSERVASI  

 

Inisial   : RT 

Hari/ Tanggal   : Jumat, 1 April  2017 

Waktu   : 17.00 s/d 17.59 WIB 

Tempat  : Rumah Sakit 

 

No Hal-hal yang diobservasi Keterangan 

1 Penampilan fisik responden  

Berpakaian rapi, rambut 

tertata rapi, menggunakan 

baju berwarna putih 

celana berwarna hitam  

2 Setting wawancara 
Ruang tunggu pasien 

rumah sakit  

3 Sikap responden selama wawancara  

Terbuka, dapat diarahkan 

dan dapat diajak bekerja 

sama  

4 Hal-hal yang mengganggu saat wawancara 
Ramainya  orang diruang 

tunggu rumah sakit  

5 Hal-hal yang sering dilakukan responden  Tertawa, tersenyum 
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File 1 

Wawancara Informan 2 dari Responden 2  

(W1I2) 

Inisial    : RT  

Hari/ Tanggal   : Jumat, 1 April 2017 

Waktu   : 17.00 s/d 17.59 WIB 

Tempat  : Rumah Sakit  

 

SUBJEK  TANYA JAWAB 

Iter   assalamualaikum bu? 

Itee   waalaikumsalam  

Iter   boleh kenalan sama ibu on iya Siapa nama ibu ?  

Itee   boleh, nama saya RT 

Iter   Berapa usia Ibu?  

Itee   usia ku udah 49 tahun  

Iter   Apa pekerjaan Ibu?  

Itee   ya bersih-bersih la disini  

Iter   sudah lama ibu kerja disini? 

Itee   udah la udah 10 tahunan kerja bersih-bersih disini 

Iter   udah lama ya bu? 

Itee   iya udah lama la disini namanya kerja kan  

Iter   Sudah berapa lama Ibu  mengenal responden?  

Itee   ya udah 6 tahuna la kenal ibu IBU SALBIAH   disini   

Iter   Apa yang Ibu  ketahui tentang responden?  

Itee 
  ibu tinggal disini dia kerjanya ya mandikan jenazah rias juga 

jenazah disini 

Iter 
  Coba jelaskan bagaimana kehidupan responden yang Ibu  

ketahui?  

Itee 
  ibu IBU SALBIAH   ini oranyanya pemberani dia berani itu 

malam-malam rias jenazah sendiri dulunya kan dia katanya bilal 
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jenazah  

Iter   Apakah Ibu  mengetahui pekerjaan responden?  

Itee 
  iya tau ibu IBU SALBIAH   kerjanya ya tukang mandikan 

jenazah rias jenazah itu la kerja ibu itu  

Iter   Yang Ibu  ketahui sudah berapa lama responden bekerja disini ?  

Itee 
  ya udah 6 tahunan la ibu IBU SALBIAH   kerja disini dulunya 

dia bilal jenazah itu sebelum disini  

Iter   Apa yang dilakukan responden sebelum merias ? 

Itee 
  ya sebelum merias ibu IBU SALBIAH   memakai 

perlengkapannya baru dilakukannya kerjanya  

Iter   Apa yang dilakukan responden sesudah merias? 

Itee 
  ya gimana ya ibu IBU SALBIAH   bersihkan alat riasannya terus 

menyimpan alat riasnnya  

Iter   Apa yang dilakukan responden jika tidak merias? 

Itee 

  ya santai aja la duduk-duduk nunggu jenazah mana bisa ibu itu 

kemana-mana harus ditempatnya la jadi kalau ada jenazah yang 

mau dirias gak payah dicari e,ang diruangnnya dia  

Iter   Bagaimana sikap responden saat bekerja? 

Itee   semangat la dia ornagnya kalau bekerja  

Iter   Bagaimana hubungan responden dengan rekan kerja? 

Itee   baik, baik ibu itu orangnya  

Iter 
  Menurut Ibu  bagaimana masyarakat memIbu ng kehidupan 

responden? 

Itee 
  orang-orang disini manggil ibu itu kan ibu mayat ya salut la lihat 

ibu itu berani aku dibayar jutaan pun gak berani aku  

Iter 
  Menurut Ibu , apa yang membuat responden bertahan dipekerjaan 

sekarang? 

Itee 

  ya kan  ibu ini udah jadi bilal jenazah udah 30 tahun lagian ibu 

ini juga bisa merias mungkin udah dijiwainnya untuk pekerjaan 

sebagai perias jenazah   

Iter   Apakah responden ini orang yang baik?  

Itee   ya ibu IBU SALBIAH   itu orangnya baik la baik kali pun  
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Iter   Menurut Ibu , bagaimana responden memIbu ng agamanya? 

Itee 
  wah rajin kali la ibu ini sholatnya gak pernah tinggal kan ibu ini 

sudah Haji juga  

Iter   Apakah responden adalah orang yang dapet dipercaya?  

Itee   iya dapat ibu IBU SALBIAH   ini dapat dipercaya  

Iter   dipercaya dalam hal apa bu? 

Itee 
  iya kan kalau cerita sma ibu IBU SALBIAH   gak mau dia cerita-

cerita sama yang lain  

Iter   Apakah menurut Ibu  responden orang yang sabar?  

Itee   iya la ibu IBU SALBIAH   ini sabar kali orangnya  

Iter    Ibu  deskripsikan bagaimana kepribadian responden?  

Itee   ibu IBU SALBIAH   ini orangnya baik la semangat kalau bekerja  

Iter  Setau Ibu  responden pernah tidak putus asa?  

Itee   gak pernah  

Iter   Apakah responden sering terlihat bersemangat?  

Itee   kalau semangat ya semangat kali la ibu ini  

Iter   Menurut Ibu , bagaimana risaan yang dibuat responden? 

Itee   ya bagus la riasan ibu ini keluarga jenazah pun bilang cantik  

Iter   Bagaimana responden mengurus alat-alat riasan? 

Itee 
  ya dibersihkan ibu IBU SALBIAH   ini la alat riasannya terus di 

simpannya kembali ketempatnya  

Iter   Apa kelakuan responden yang aneh ketika terjadi suatu masalah?  

Itee   gak ada yang aneh kok  

Iter   Menurut Ibu  responden suka menyendiri atau tidak?  

Itee   gak suka menyendiri ibu itu setau ku kok  

Iter   Bagaimana interaksi sosial responden?  

Itee 
  ya ibu itu baik la sama orang-orang disini mau menolong orang 

lain ya kayak rias jenazah itu la  

Iter   Pernah tidak Ibu  melihat responden tertawa?  

Itee   ya pernah la  

Iter   Apakah Ibu  pernah melihat responden menangis?  

Itee   gak pernah  

Iter   Bagaimana cara responden merias jenazah dalam kondisi yang 
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tidak sempurna? 

Itee 
  kayak mana ku bilang ya kan gak boleh masuk gak boleh lihat 

waktu diruang jenazah jadi ibu itu la yang didalam rias jenazah  

Iter   Pernakah responden mengeluh?  

Itee   gak pernah  

Iter 
  Apakah responden sering cerita kepada Ibu  tentang  

pekerjaannya? 

Itee 

  ya kadang mau juga ibu itu cerita korban kecelakaan udah gak 

ada bentuknya udah dijahit-jahit la gak ada lagi bentuknya 

diriasnya juga  

Iter   Jadi kami ini gak mengganggu kan bu hehe  

Itee 

  Enggaklah orang saya pun udah gak ada kerjaan lagi kok ini 

nyantai nyantai aja  

   

Iter 
Makasih banyak ya bu udah mau bersedia buat diwawancara hari 

ini, ini bu ada sedikit cemilan dari saya   

Itee   Aduh gak usah repot repot  

Iter   Gak apa apa bu itu ada sedikit rejeki  

Itee   Iya nak terimakasih  

Iter   saya permisi pulang dulu ya bu 

Itee   iya nak hati-hati ya  

Iter   iya bu, assalamualaikum bu 

Itee   waalaikum salam  
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File 2  

Wawancara Informan 2 dari Responden 2  

(W1I2) 

Inisial    : RT  

Hari/ Tanggal   : Jumat, 1 April 2017 

Waktu   : 17.00 s/d 17.59 WIB 

Tempat  : Rumah Sakit  

 

KODING SUBJEK  TANYA JAWAB 

W1I2.001 Iter   assalamualaikum bu? 

W1I2.002 Itee   waalaikumsalam  

W1I2.003 Iter 
  boleh kenalan sama ibu on iya Siapa nama 

ibu ?  

W1I2.004 Itee   boleh, nama saya RT 

W1I2.005 Iter   Berapa usia Ibu?  

W1I2.006 Itee   usia ku udah 49 tahun  

W1I2.007 Iter   Apa pekerjaan Ibu?  

W1I2.008 Itee   ya bersih-bersih la disini  

W1I2.009 Iter   sudah lama ibu kerja disini? 

W1I2.010 Itee 
  udah la udah 10 tahunan kerja bersih-bersih 

disini 

W1I2.011 Iter   udah lama ya bu? 

W1I2.012 Itee   iya udah lama la disini namanya kerja kan  

W1I2.013 Iter 
  Sudah berapa lama Ibu  mengenal 

responden?  

W1I2.014 Itee 
  ya udah 6 tahuna la kenal ibu IBU 

SALBIAH   disini   

W1I2.015 Iter   Apa yang Ibu  ketahui tentang responden?  

W1I2.016 Itee 
  ibu tinggal disini dia kerjanya ya mandikan 

jenazah rias juga jenazah disini 

W1I2.017 Iter   Coba jelaskan bagaimana kehidupan 
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responden yang Ibu  ketahui?  

W1I2.018 Itee 

  ibu IBU SALBIAH   ini oranyanya 

pemberani dia berani itu malam-malam rias 

jenazah sendiri dulunya kan dia katanya 

bilal jenazah  

W1I2.019 Iter 
  Apakah Ibu  mengetahui pekerjaan 

responden?  

W1I2.020 Itee 

  iya tau ibu IBU SALBIAH   kerjanya ya 

tukang mandikan jenazah rias jenazah itu la 

kerja ibu itu  

W1I2.021 Iter 
  Yang Ibu  ketahui sudah berapa lama 

responden bekerja disini ?  

W1I2.022 Itee 

  ya udah 6 tahunan la ibu IBU SALBIAH   

kerja disini dulunya dia bilal jenazah itu 

sebelum disini  

W1I2.023 Iter 
  Apa yang dilakukan responden sebelum 

merias ? 

W1I2.024 Itee 

  ya sebelum merias ibu IBU SALBIAH   

memakai perlengkapannya baru 

dilakukannya kerjanya  

W1I2.025 Iter 
  Apa yang dilakukan responden sesudah 

merias? 

W1I2.026 Itee 

  ya gimana ya ibu IBU SALBIAH   

bersihkan alat riasannya terus menyimpan 

alat riasnnya  

W1I2.027 Iter 
  Apa yang dilakukan responden jika tidak 

merias? 

W1I2.028 Itee 

  ya santai aja la duduk-duduk nunggu 

jenazah mana bisa ibu itu kemana-mana 

harus ditempatnya la jadi kalau ada jenazah 

yang mau dirias gak payah dicari e,ang 

diruangnnya dia  

W1I2.029 Iter   Bagaimana sikap responden saat bekerja? 

W1I2.030 Itee   semangat la dia ornagnya kalau bekerja  

W1I2.031 Iter 
  Bagaimana hubungan responden dengan 

rekan kerja? 
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W1I2.032 Itee   baik, baik ibu itu orangnya  

W1I2.033 Iter 
  Menurut Ibu  bagaimana masyarakat 

memIbu ng kehidupan responden? 

W1I2.034 Itee 

  orang-orang disini manggil ibu itu kan ibu 

mayat ya salut la lihat ibu itu berani aku 

dibayar jutaan pun gak berani aku  

W1I2.035 Iter 
  Menurut Ibu , apa yang membuat 

responden bertahan dipekerjaan sekarang? 

W1I2.036 Itee 

  ya kan  ibu ini udah jadi bilal jenazah udah 

30 tahun lagian ibu ini juga bisa merias 

mungkin udah dijiwainnya untuk pekerjaan 

sebagai perias jenazah   

W1I2.037 Iter   Apakah responden ini orang yang baik?  

W1I2.038 Itee 
  ya ibu IBU SALBIAH   itu orangnya baik 

la baik kali pun  

W1I2.039 Iter 
  Menurut Ibu , bagaimana responden 

memIbu ng agamanya? 

W1I2.040 Itee 
  wah rajin kali la ibu ini sholatnya gak 

pernah tinggal kan ibu ini sudah Haji juga  

W1I2.041 Iter 
  Apakah responden adalah orang yang dapet 

dipercaya?  

W1I2.042 Itee 
  iya dapat ibu IBU SALBIAH   ini dapat 

dipercaya  

W1I2.043 Iter   dipercaya dalam hal apa bu? 

W1I2.044 Itee 

  iya kan kalau cerita sma ibu IBU 

SALBIAH   gak mau dia cerita-cerita sama 

yang lain  

W1I2.045 Iter 
  Apakah menurut Ibu  responden orang 

yang sabar?  

W1I2.046 Itee 
  iya la ibu IBU SALBIAH   ini sabar kali 

orangnya  

W1I2.047 Iter 
   Ibu  deskripsikan bagaimana kepribadian 

responden?  

W1I2.048 Itee 
  ibu IBU SALBIAH   ini orangnya baik la 

semangat kalau bekerja  

W1I2.049 Iter  Setau Ibu  responden pernah tidak putus 
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asa?  

W1I2.050 Itee   gak pernah  

W1I2.051 Iter 
  Apakah responden sering terlihat 

bersemangat?  

W1I2.052 Itee   kalau semangat ya semangat kali la ibu ini  

W1I2.053 Iter 
  Menurut Ibu , bagaimana risaan yang 

dibuat responden? 

W1I2.054 Itee 
  ya bagus la riasan ibu ini keluarga jenazah 

pun bilang cantik  

W1I2.055 Iter 
  Bagaimana responden mengurus alat-alat 

riasan? 

W1I2.056 Itee 

  ya dibersihkan ibu IBU SALBIAH   ini la 

alat riasannya terus di simpannya kembali 

ketempatnya  

W1I2.057 Iter 
  Apa kelakuan responden yang aneh ketika 

terjadi suatu masalah?  

W1I2.058 Itee   gak ada yang aneh kok  

W1I2.059 Iter 
  Menurut Ibu  responden suka menyendiri 

atau tidak?  

W1I2.060 Itee   gak suka menyendiri ibu itu setau ku kok  

W1I2.061 Iter   Bagaimana interaksi sosial responden?  

W1I2.062 Itee 

  ya ibu itu baik la sama orang-orang disini 

mau menolong orang lain ya kayak rias 

jenazah itu la  

W1I2.063 Iter 
  Pernah tidak Ibu  melihat responden 

tertawa?  

W1I2.064 Itee   ya pernah la  

W1I2.065 Iter 
  Apakah Ibu  pernah melihat responden 

menangis?  

W1I2.066 Itee   gak pernah  

W1I2.067 Iter 
  Bagaimana cara responden merias jenazah 

dalam kondisi yang tidak sempurna? 

W1I2.068 Itee 

  kayak mana ku bilang ya kan gak boleh 

masuk gak boleh lihat waktu diruang 

jenazah jadi ibu itu la yang didalam rias 

jenazah  

W1I2.069 Iter   Pernakah responden mengeluh?  
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W1I2.070 Itee   gak pernah  

W1I2.071 Iter 
  Apakah responden sering cerita kepada Ibu  

tentang  pekerjaannya? 

W1I2.072 Itee 

  ya kadang mau juga ibu itu cerita korban 

kecelakaan udah gak ada bentuknya udah 

dijahit-jahit la gak ada lagi bentuknya 

diriasnya juga  

W1I2.073 Iter   Jadi kami ini gak mengganggu kan bu hehe  

W1I2.074 Itee 

  Enggaklah orang saya pun udah gak ada 

kerjaan lagi kok ini nyantai nyantai aja  

   

W1I2.075 Iter 

Makasih banyak ya bu udah mau bersedia 

buat diwawancara hari ini, ini bu ada sedikit 

cemilan dari saya   

W1I2.076 Itee   Aduh gak usah repot repot  

W1I2.077 Iter   Gak apa apa bu itu ada sedikit rejeki  

W1I2.078 Itee   Iya nak terimakasih  

W1I2.079 Iter   saya permisi pulang dulu ya bu 

W1I2.080 Itee   iya nak hati-hati ya  

W1I2.081 Iter   iya bu, assalamualaikum bu 

W1I2.082 Itee   waalaikum salam  
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File 3 

Wawancara Informan 2 dari Responden 2  

(W1I2) 

Inisial    : RT  

Hari/ Tanggal   : Jumat, 1 April 2017 

Waktu   : 17.00 s/d 17.59 WIB 

Tempat  : Rumah Sakit  

 

KODING SUBJEK TANYA JAWAB 

PADATAN/

FAKTUAL 

SIMPULAN 

TEMA KATEGORI 

W1I2.001 Iter 
  assalamualaikum 

bu?   
Pembukaan 

wawancara 

W1I2.002 Itee   waalaikumsalam  

W1I2.003 Iter 

  boleh kenalan 

sama ibu on iya 

Siapa nama ibu ?  Informan 

bernama RT 
Nama  

Identitas 

informan  

W1I2.004 Itee 
  boleh, nama saya 

RT 

W1I2.005 Iter   Berapa usia Ibu?  RT sudah 

berusia 49 

tahun 

Usia  
Identitas 

informan  W1I2.006 Itee 
  usia ku udah 49 

tahun  

W1I2.007 Iter 
  Apa pekerjaan 

Ibu?  
RT bekerja 

bersih-bersih 

di rumah 

sakit  

Pekerjaan  
Identitas 

informan  
W1I2.008 Itee 

  ya bersih-bersih la 

disini  

W1I2.009 Iter 
  sudah lama ibu 

kerja disini? RT sudah 10 

tahun 

menjalani 

profesinya  

Pekerjaan  Identitas   

W1I2.010 Itee 

  udah la udah 10 

tahunan kerja 

bersih-bersih disini 

W1I2.011 Iter   udah lama ya bu?    

W1I2.012 Itee 
  iya udah lama la 

disini namanya 
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kerja kan  

W1I2.013 Iter 

  Sudah berapa 

lama Ibu  mengenal 

responden?  
RT mengenal 

ibu IBU 

SALBIAH   

sudah 6 tahun  

 Identitas  

W1I2.014 Itee 

  ya udah 6 tahuna 

la kenal ibu IBU 

SALBIAH   disini   

W1I2.015 Iter 

  Apa yang Ibu  

ketahui tentang 

responden?  

RT 

mengetahui 

pekerjaan 

IBU 

SALBIAH   

sebagai 

perias 

jenazah  

Pekerjaan  Identitas  

W1I2.016 Itee 

  ibu tinggal disini 

dia kerjanya ya 

mandikan jenazah 

rias juga jenazah 

disini 

W1I2.017 Iter 

  Coba jelaskan 

bagaimana 

kehidupan 

responden yang Ibu  

ketahui?  
Menurut RT, 

IBU 

SALBIAH   

orangnya 

pemberani  

Latar 

belakang 

responden  

Identitas  

W1I2.018 Itee 

  ibu IBU 

SALBIAH   ini 

oranyanya 

pemberani dia 

berani itu malam-

malam rias jenazah 

sendiri dulunya kan 

dia katanya bilal 

jenazah  

W1I2.019 Iter 

  Apakah Ibu  

mengetahui 

pekerjaan 

responden?  

IBU 

SALBIAH   

bertugas 

untuk 

memandikan 

jenazah serta 

merias 

jenazah  

Pekerjaan  
Identitas 

responden 

W1I2.020 Itee 

  iya tau ibu IBU 

SALBIAH   

kerjanya ya tukang 

mandikan jenazah 
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rias jenazah itu la 

kerja ibu itu  

W1I2.021 Iter 

  Yang Ibu  ketahui 

sudah berapa lama 

responden bekerja 

disini ?  

IBU 

SALBIAH   

bekerja 

sebagai 

perias 

jenazah 

sudah 6 tahun 

sebelum 

menjadi 

perias 

jenazah IBU 

SALBIAH   

berprofesi 

sebagai bilal 

jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1I2.022 Itee 

  ya udah 6 tahunan 

la ibu IBU 

SALBIAH   kerja 

disini dulunya dia 

bilal jenazah itu 

sebelum disini  

W1I2.023 Iter 

  Apa yang 

dilakukan 

responden sebelum 

merias ? 

IBU 

SALBIAH   

memakai 
perlengkapan 

sebelum 

merias 

jenazah 

 
Perias 

jenazah  

W1I2.024 Itee 

  ya sebelum merias 

ibu IBU SALBIAH   

memakai 

perlengkapannya 

baru dilakukannya 

kerjanya  

W1I2.025 Iter 

  Apa yang 

dilakukan 

responden sesudah 

merias? 

IBU 

SALBIAH   

membersihka

n alat 

riasannya 

setelah 

selesai merias  

Disiplin  

Ciri-ciri 

calling 

orientation 

W1I2.026 Itee 

  ya gimana ya ibu 

IBU SALBIAH   

bersihkan alat 

riasannya terus 

menyimpan alat 

riasnnya  

W1I2.027 Iter 

  Apa yang 

dilakukan 

responden jika 

tidak merias? 

Menurut RT 

jika tidak 

merias IBU 

SALBIAH   

duduk santai 

Menikmati 

hidup  

Ciri-ciri 

calling 

orientation 

W1I2.028 Itee   ya santai aja la 
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duduk-duduk 

nunggu jenazah 

mana bisa ibu itu 

kemana-mana 

harus ditempatnya 

la jadi kalau ada 

jenazah yang mau 

dirias gak payah 

dicari e,ang 

diruangnnya dia  

menunggu 

jenazah 

W1I2.029 Iter 

  Bagaimana sikap 

responden saat 

bekerja? 
IBU 

SALBIAH   

bersemangat 

saat bekerja  

Bersemanga

t  

Ciri-ciri 

calling 

orientation  

W1I2.030 Itee 

  semangat la dia 

ornagnya kalau 

bekerja  

W1I2.031 Iter 

  Bagaimana 

hubungan 

responden dengan 

rekan kerja? 

Hubungan 

IBU 

SALBIAH   

dengan rekan 

kerja baik  

Passion for 

people  

Ciri-ciri 

calling 

orientation  

W1I2.032 Itee 
  baik, baik ibu itu 

orangnya  

W1I2.033 Iter 

  Menurut Ibu  

bagaimana 

masyarakat 

memIbu ng 

kehidupan 

responden? 

Masyarakan 

memanggil 

IBU 

SALBIAH   

ibu mayat 

karena berani 

merias 

jenazah  

Pekerjaan  
Perias 

jenazah  

W1I2.034 Itee 

  orang-orang disini 

manggil ibu itu kan 

ibu mayat ya salut 

la lihat ibu itu 

berani aku dibayar 

jutaan pun gak 

berani aku  

W1I2.035 Iter 

  Menurut Ibu , apa 

yang membuat 

responden bertahan 

dipekerjaan 

sekarang? 

IBU 

SALBIAH   

bertahan 

sebagai 

perias 

jenazah 

karena 

pekerjaan 
Perias 

jenazah 

W1I2.036 Itee   ya kan  ibu ini 
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udah jadi bilal 

jenazah udah 30 

tahun lagian ibu ini 

juga bisa merias 

mungkin udah 

dijiwainnya untuk 

pekerjaan sebagai 

perias jenazah   

sebelumnya 

profesi IBU 

SALBIAH   

sebagai bilal 

jenazah dan 

IBU 

SALBIAH   

juga bisa 

merias  

W1I2.037 Iter 

  Apakah 

responden ini orang 

yang baik?  IBU 

SALBIAH   

orang yang 

baik  

Latar 

belakang 

responden  

Identitas  

W1I2.038 Itee 

  ya ibu IBU 

SALBIAH   itu 

orangnya baik la 

baik kali pun  

W1I2.039 Iter 

  Menurut Ibu , 

bagaimana 

responden memIbu 

ng agamanya? IBU 

SALBIAH   

rajin sholat  

Kecedasan 

spiritual  

Ciri-ciri 

calling 

orientation  

W1I2.040 Itee 

  wah rajin kali la 

ibu ini sholatnya 

gak pernah tinggal 

kan ibu ini sudah 

Haji juga  

W1I2.041 Iter 

  Apakah 

responden adalah 

orang yang dapet 

dipercaya?  

IBU 

SALBIAH   

adalah orang 

yang dapat 

dipercaya  

Latar 

belakang 

responden  

Identitas  

W1I2.042 Itee 

  iya dapat ibu IBU 

SALBIAH   ini 

dapat dipercaya  

W1I2.043 Iter 
  dipercaya dalam 

hal apa bu? 
   

W1I2.044 Itee 

  iya kan kalau 

cerita sma ibu IBU 

SALBIAH   gak 

mau dia cerita-

cerita sama yang 

lain  
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W1I2.045 Iter 

  Apakah menurut 

Ibu  responden 

orang yang sabar?  

Menurut RT, 

IBU 

SALBIAH   

adalah orang 

yang sabar 

Latar 

belakang 

responden  

Identitas 

W1I2.046 Itee 

  iya la ibu IBU 

SALBIAH   ini 

sabar kali orangnya  

W1I2.047 Iter 

   Ibu  deskripsikan 

bagaimana 

kepribadian 

responden?  

IBU 

SALBIAH   

orang yang 

baik dan 

bersemangat 

dalam 

bekerja  

Latar 

belakang 

responden  

Identitas  

W1I2.048 Itee 

  ibu IBU 

SALBIAH   ini 

orangnya baik la 

semangat kalau 

bekerja  

W1I2.049 Iter 

 Setau Ibu  

responden pernah 

tidak putus asa?  

IBU 

SALBIAH   

tidak pernah 

putus asa  

  

W1I2.050 Itee   gak pernah     

W1I2.051 Iter 

  Apakah 

responden sering 

terlihat 

bersemangat?  

IBU 

SALBIAH   

terlihat 

bersemangat 

saat bekerja 

Bersemanga

t  

Ciri-ciri 

calling 

orientation  

W1I2.052 Itee 

  kalau semangat ya 

semangat kali la 

ibu ini  

   

W1I2.053 Iter 

  Menurut Ibu , 

bagaimana risaan 

yang dibuat 

responden? Riasan IBU 

SALBIAH   

bagus  

Integritas  

Ciri-ciri 

calling 

orientation  

W1I2.054 Itee 

  ya bagus la riasan 

ibu ini keluarga 

jenazah pun bilang 

cantik  

W1I2.055 Iter 

  Bagaimana 

responden 

mengurus alat-alat 

riasan? 

Cara IBU 

SALBIAH   

mengurus 

alat riasannya 

Disiplin  

Ciri-ciri 

calling 

orientation  
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W1I2.056 Itee 

  ya dibersihkan ibu 

IBU SALBIAH   

ini la alat riasannya 

terus di simpannya 

kembali 

ketempatnya  

dengan cara 

membersihka

n alat riasan 

setelah 

digunakan 

lalu 

menyimpan 

kembali 

ketempatnya  

W1I2.057 Iter 

  Apa kelakuan 

responden yang 

aneh ketika terjadi 

suatu masalah?  

   

W1I2.058 Itee 
  gak ada yang aneh 

kok  
   

W1I2.059 Iter 

  Menurut Ibu  

responden suka 

menyendiri atau 

tidak?  

   

W1I2.060 Itee 

  gak suka 

menyendiri ibu itu 

setau ku kok  

   

W1I2.061 Iter 

  Bagaimana 

interaksi sosial 

responden?  

   

W1I2.062 Itee 

  ya ibu itu baik la 

sama orang-orang 

disini mau 

menolong orang 

lain ya kayak rias 

jenazah itu la  

   

W1I2.063 Iter 

  Pernah tidak Ibu  

melihat responden 

tertawa?  

   

W1I2.064 Itee   ya pernah la     

W1I2.065 Iter 

  Apakah Ibu  

pernah melihat 

responden 

menangis?  

   

W1I2.066 Itee   gak pernah     

W1I2.067 Iter 

  Bagaimana cara 

responden merias 

jenazah dalam 

RT tidak 

mengetahui 

cara IBU 

Professional  Ciri-ciri 

calling 
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kondisi yang tidak 

sempurna? 

SALBIAH   

merias 

jenazah 

dalam 

kondisi yang 

tidak 

sempurna 

karena selain 

perias 

jenazah tidak 

diperbolehka

n masuk 

keruangan 

jenazah  

orientation  

W1I2.068 Itee 

  kayak mana ku 

bilang ya kan gak 

boleh masuk gak 

boleh lihat waktu 

diruang jenazah 

jadi ibu itu la yang 

didalam rias 

jenazah  

W1I2.069 Iter 

  Pernakah 

responden 

mengeluh?  

   

W1I2.070 Itee   gak pernah     

W1I2.071 Iter 

  Apakah 

responden sering 

cerita kepada Ibu  

tentang  

pekerjaannya? 

   

W1I2.072 Itee 

  ya kadang mau 

juga ibu itu cerita 

korban kecelakaan 

udah gak ada 

bentuknya udah 

dijahit-jahit la gak 

ada lagi bentuknya 

diriasnya juga  

   

W1I2.073 Iter 

  Jadi saya ini  

mengganggu kan 

bu hehe  

  
Penutup 

wawancara 

W1I2.074 Itee 

  Enggaklah orang 

saya pun udah gak 

ada kerjaan lagi 

kok ini nyantai 

nyantai aja  

   

W1I2.075 Iter 

Makasih banyak ya 

bu udah mau 

bersedia buat 
diwawancara hari 

ini, ini bu ada 
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sedikit cemilan dari 

saya   

W1I2.076 Itee 
  Aduh gak usah 

repot repot  
   

W1I2.077 Iter 

  Gak apa apa bu 

itu ada sedikit 

rejeki    
Penutup 

wawancara 

W1I2.078 Itee 
  Iya nak 

terimakasih  

W1I2.079 Iter 
  saya permisi 

pulang dulu ya bu 
  

Penutup 

wawancara  
W1I2.080 Itee 

  iya nak hati-hati 

ya  

W1I2.081 Iter 

  iya bu, 

assalamualaikum 

bu 
  

Penutup 

wawancara  

W1I2.082 Itee   waalaikum salam  
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Lampiran D 

Dokumentasi  

Responden I 
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Responden II 
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