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Lampiran 1. Hasil Wawancara 

1.  Partisipan   : Cherry Fanda 

Usia   : 42 Tahun 

No. KK  : 016 

Bekerja   : Saat ini sedang berlayar di Belanda (PT. Delphine Cornar 

Indonesia) 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok H No.04 RT. 007 RW. 014 

Hari/tanggal : Selasa, 02  Juli 2019 

Pukul   : Mengikuti waktu istirahat 

Data hasil wawancara Ayah 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

1. 

Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya, namun dalam kehidupan 

sehari-hari lebih sering istri 

yang melakukannya. Sebab, 

saya tidak intens setiap hari 

berkumpul dengan keluarga 

dikarenakan tugas pekerjaan 

  

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

Ketika akan tidur malam, 

terjadi di dalam kamar 

  

3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 

Saya menceritakan tokoh-

tokoh Alkitab seperti Raja 

Daud, Samson, dan Nabi 

Nuh 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

Ya, saat saya berlayar 

melalui telepon ataupun 

video call, saat anak bisa, 

mengingat kembali secara 

lengkap. Jika 
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(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

memungkinkan, saya akan 

belikan atau bawakan kado 

sebagai reward, ketika saya 

turun berlayar. Dan juga 

berupa nasihat, jangan lupa 

berdoa saat mau makan dan 

mau tidur, serta rajin 

belajar. 

Sedangkan, saat saya berada 

di rumah saya 

mengingatkan lewat 

berperilaku saya sehari-hari 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

 

Ya, contoh setiap kali anak 

melakukan kenakalan –

kenakalan kecil, dengan 

tidak serta merta saya 

marahi secara langsung, 

sebisa mungkin saya tanya 

alasan ya kemudian beri 

nasihat 

  2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

Makan bersama, mengajak 

jalan –jalan dan bermain 

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

Memberi gambaran kepada 

anak, jika kamu bersikap 

seperti ini, maka yang kamu 

alami akan seperti ini. 
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mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Untuk itu, sebagai orang tua 

harus mendengarkan 

penjelasan dari anak. Apa 

yang terjadi pada dirinya, 

tidak untuk menghakimi 

anak 

 

  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Memberi nasihat, namun 

dicontohkan secara 

langsung kepada anak. 

Contoh ketika anak dengan 

tidak sengaja memecahkan 

gelas di rumah. yang saya 

lakukan dari segi 

komunikasi secara verbal : 

memintanya untuk lebih 

berhati-hati 

Komunikasi secara 

nonverbal : meminta anak 

untuk membawakan sapu 

dan pengki baru saya yang 

akan mengangkat dan 

membereskan pecahan gelas 

tersebut  

3. 

 

 
Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah anda merasakan 

kesepian, ketika melewati 

hari-hari penting dalam 

keluarga anda bahkan 

perayaan-perayaan Gereja 

Terkadang ya merasakan 

kesepian, tetapi ini menjadi 

resiko atau konsekuensi 

dalam pekerjaan saya 

sebagai seorang pelaut, yang 

sudah menjadi tugas 
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tidak dapat hadir di tengah-

tengah keluarga ? 

tanggung jawab saya 

sebagai kepala keluarga 

  2. Apakah anda merasa, 

waktu anda untuk 

berkomunikasi dengan 

anak menjadi terhambat 

karena pekerjaan sebagai 

pelaut ? 

Tidak, disebabkan pelaut 

adalah pekerjaan yang 

mendukung saya untuk 

memenuhi kebutuhan anak-

anak dan bagi saya anak-

anak adalah priotitas 

  3. Pernahkah, keluarga 

merasakan luapan emosi 

anda dalam pekerjaan ? 

Tidak, kalau pun benar-

benar sedang tidak sesuai 

hati, saya lebih baik untuk 

tidak menelpon atau video 

call keluarga 

 

2.  Partisipan  : Adelia Debby Mordenansy Fanda - Titalessy 

Usia   : 38 Tahun 

No. KK  : 016 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok H No.04 RT. 007 RW. 014 

Hari/tanggal : Selasa, 02  Juli 2019 

Pukul   : 12.50 – 14.00 WIB 

Data hasil wawancara Ibu 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

  

1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya 

1. Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

– Saat sebelum anak tidur 

di kamar 

– Belajar mata pelajaran 

PAK di ruang tamu 
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– Sebelum makan di meja 

makan 

  3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 

– Saat sebelum anak tidur, 

di kamar : 

mendengarkan lagu 

rohani dan menceritakan 

kisah-kisah pada Alkitab  

– Belajar mata pelajaran 

PAK di ruang tamu 

– Sebelum makan, di meja 

makan : anak wajib 

berdoa dan makan itu 

harus habis, Tuhan kasih 

atau beri harus kita 

habisin makanannya. 

Nasihat yang diberikan 

kepada anak : karena 

masih banyak orang-

orang yang 

berkekurangan. Kalau 

anak merasa 

kebanyakan, ambil saja 

sedikit-sedikit dulu 

makanannya 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

Ya, PAK yang di terima 

anak melalui mata pelajaran 

sekolah, cerita Alkitab dari 

Sekolah Minggu, menonton 

superbook dari televisi, 

termasuk pembelajaran yang 
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saya berikan di meja makan. 

Semua ini, saya hanya 

mengonfirmasi ulang 

mengenai yang anak terima 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

Ya, harus diterapkan supaya 

anak tidak berbohong 

kepada orang tua dan 

sebaliknya 

  2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

– Merapikan tempat tidur 

bersama 

– Saya yang cuci piring 

dan anak pertama 

merapikan meja makan 

– Saya mengepel, anak  

menjaga adiknya 

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Memberi gambaran kepada 

anak, jika kamu bersikap 

seperti ini, maka yang kamu 

alami akan seperti ini 

  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Dalam kehidupan sehari-

hari, saya memberikan 

teladan yang baik kepada 

anak. Seperti bertutur kata 

yang sopan, contoh kata-

kata seperti gua,elu buat 

anak-anak saya itu bahasa 

yang tidak sopan 
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3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah ada dampak yang 

di alami suami dalam 

mendidik anak, ketika 

suami bekerja sebagai 

seorang pelaut ? 

Tidak ada masalah, 

dikarenakan setiap 

keputusan yang saya ambil 

baik untuk sekolah anak 

ataupun ketika anak sakit, 

dengan melihat resiko yang 

paling kecil berdasarkan 

keputusan tersebut 

  2. Bagaimana perasaan anda 

ketika menjadi orang tua 

tunggal dalam mengurus 

anak-anak ? 

Sudah seharusnya, sebab 

secara otomatis saya harus 

bersikap lembut sebagai 

peran dari seorang ibu dan 

kadang harus bersikap tegas 

sebagai peran dari seorang 

ayah 

  3. Adakah rasa kecemburuan 

selama suami bekerja ? 

Saat ini tidak ada, tetapi 

dulu ya saat saya 

mengadung anak pertama, 

karena tidak ada sosok 

suami yang mendampingi 

 

3. Partisipan  : Evandaer Modigliany Fanda 

Usia   : 8 Tahun 

No. KK  : 016 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok H No. 04 RT. 007 RW. 014 

Hari/tanggal : Selasa, 02  Juli 2019 

Pukul   : 14.05 – 14.18 WIB 
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Data Hasil Wawancara Anak 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

 

 

1. Apakah keluarga 

melakukan Ibadah bersama 

? 

Tidak 

1. 

Komunikasi 

Dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

keluarga mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

? 

Saat sebelum tidur, di dalam 

kamar. Ibu menceritakan 

kisah– kisah Alkitab 

  3. Apa yang di ajarkan ibu 

dan ayah ? 

Ibu : menceritakan kisah 

Alkitab, seperti Yesus dan 

Nabi Nuh, sedangkan ayah 

mengingatkan saya untuk 

selalu berdoa, dan rajin 

datang Sekolah Minggu 

  4. Apakah kamu melakukan 

apa yang sudah diberikan 

orang tua kepada anak ? 

Ya 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

1. Kepada siapa kamu lebih 

terbuka bercerita ketika ada 

masalah ? 

Ibu 

  2. Masalah apa yang di 

ceritakan ? 

Kegiatan saya di sekolah, 

mata pelajaran yang saya 

ikuti dan teman di sekolah 

yang nakal denganku 

  3. Apakah ada solusi dari 

ayah dan ibu, 

penyelesaiannya seperti apa 

? 

Ya, memberikan gambaran 

atas tindakan yang akan 

saya mau lakukan atau 

ambil 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah kamu merasa 

sedih, ketika melewati hari 

paskah dan natal tanpa 

ayah ? 

Tidak sedih, karena di saat 

papa pulang bawa kado 
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  2. Apakah kamu merasa 

kurang puas, dengan waktu 

yang sebentar bertemu 

dengan ayah ? 

Tidak puas, saya lebih suka 

berbulan-bulan. Ayah dan 

saya suka makan, dan ketika 

ayah pulang kita pasti 

makanan kesukaan kita 

 

  

3. Apakah kamu merasa 

kesepian karena tidak 

hadirnya sosok ayah di 

rumah ? 

Tidak kesepian, dikarena 

masih ada ibu. Tetapi kalau 

ibu dan ayah pergi baru, 

saya merasa kesepian 

 

  4. Ketika ayah, pulang ke 

rumah kegiatan seperti apa 

yang sangat kamu ingin 

lakukan bersama dengan 

ayah ? 

Saya ingin makan bersama 

dengan ayah, tetapi 

semenjak ayah kena 

serangan menjadi dokter 

kecil bagi ayah 

 

4. Partisipan  : James Santo Pangau 

Usia   : 40 Tahun 

No. KK  : 048 

Bekerja   : Saat ini sedang berlayar di lautan Bengkulu (PT. Nusantara 

Terminal Terpadu) 

Alamat Rumah : Kampung Beting Indah No. 31 RT. 016 RW. 009  

Hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019 

Pukul   : Mengikuti waktu istirahat 

Data Hasil Wawancara Ayah 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

  1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya 

1. 

Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

Saat saya berada ditengah 

anak-anak baik di rumah, 

ataupun lewat video call 
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  3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 

Jangan lupa ke Sekolah 

Minggu, harus dengar-

dengaran sama ibu, menjaga 

adik dan selalu mendoakan 

ayah yang lagi bekerja di 

laut 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

Sering, untuk mengingatkan 

anak-anak supaya selalu 

berdoa 

  1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

 

Ya 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

Kegiatan seperti video call, 

melihat keadaan kabar anak-

anak ataupun telepon jika 

sinyal tidak kuat untuk 

video call 

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Menegur dengan cara baik-

baik dan menasihati anak 

jikalau berbuat sesuatu hal 

yang mungkin itu salah 

anak-anak, bagaimana 

meminta maaf ketika kita 

berbuat kesalahan 

  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Dengan memberikan kasih 

sayang, perhatian saya 

kepada anak-anak lewat 

memberikan ciuman kening 

anak, jika saya di rumah. 

namun, jika saya kerja 

hanya bisa dilakukan 

melalui telepon ataupun 

video call namun memberi 

perhatian lewat kata-kata 

seperti ayah sayang kakak 
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dan adik, ayah merindukan 

kakak dan adik 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah anda merasakan 

kesepian, ketika melewati 

hari-hari penting dalam 

keluarga anda bahkan 

perayaan-perayaan Gereja 

tidak dapat hadir di tengah-

tengah keluarga ? 

Ya, pasti saya merasakan 

kesepian 

 

  2. Apakah anda merasa, 

waktu anda untuk 

berkomunikasi dengan 

anak menjadi terhambat 

karena pekerjaan sebagai 

pelaut ? 

Ya 

  3. Pernahkah, keluarga 

merasakan luapan emosi 

anda dalam pekerjaan ? 

Ya, pernah jika suasana hati 

sedang tidak menyenangkan 

 

5.  Partisipan  : Izora Cislia Pangau - Ombuh 

Usia   : 30 Tahun 

No. KK  : 048 

Alamat Rumah : Kampung Beting Indah No. 31 RT. 016 RW. 009 

Hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019 

Pukul   : 16.53 – 18.00 WIB 

Data Hasil Wawancara Ibu 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

1. 

Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

Saat saya berada bersama 

dengan anak-anak, jadi 

dimana saja 

 

3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 
Berdoa adalah satu hal yang 

paling penting dalam hidup 

sehari-hari, contohnya saat 
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bangun pagi, untuk jangan 

lupa mengucap syukur 

kepada Tuhan yang sudah 

memberikan kesempatan 

untuk menikmati napas 

hidup. Contoh lainnya, 

harus menjadi anak yang 

menghormati orang tua, 

menyanyangi sesama, 

terlebih takut akan takut 

akan Tuhan. Selain itu, saat 

saat memandikan anak 

sekalipun. 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

Sering, untuk mengingatkan 

anak untuk selalu berdoa 

  1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

Ya 

 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Dalam kehidupan sehari-
hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

Ketika anak-anak bermain. 

Saya mengajarkan, untuk 

tidak bertengkar saat 

bermain ya, karena Tuhan 

Yesus nanti nangis kalau 

melihat kalian pada 

bertengkar. Kakak harus 

senantiasa sayang dan 

melindungi adik 

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Ketika anak saya melakukan 

kesalahan terhadap adik, 

orang tua, teman-temannya 

bahkan orang lain jangan 

lupa untuk meminta maaf. 

Dampaknya bagi anak saya 

telah menjadi sebuah 
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kebiasaan bagi dirinya, 

sebelum saya tegur. Anak 

selalu mengatakan dan 

melakukan minta maaf atas 

perbuatannya 

  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Saya harus memberikan 

contoh yang baik untuk 

anak-anak saya. Dalam 

komunikasi verbal : dalam 

hal bertutur kata, dan 

membangun relasi dengan 

sesama. 

Dalam komunikasi 

nonverbal : saya merangkul 

bahkan memeluk anak-anak 

ketika anak-anak bersedih 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah ada dampak yang 

di alami suami dalam 

mendidik anak, ketika 

suami bekerja sebagai 

seorang pelaut ? 

Ada 

  2. Bagaimana perasaan anda 

ketika menjadi orang tua 

tunggal dalam mengurus 

anak-anak ? 

Dalam mengurus, mendidik 

dan membesarkan anak 

seorang diri saja (berhubung 

suami bekerja sebagai 

pelaut) dan tidak mudah. 

Saya selalu merasakan saat 

dimana saya membutuhkan 

bantuan suami saya, sedih 

rasanya, apalagi jikalau 

anak-anak kondisi saya 

sakit. Kehadiran seorang 

suami itu selalu didambakan 

istri pelaut 

  3. Adakah rasa kecemburuan 

selama suami bekerja ? 
Tidak pernah, sebab 

pegangan hidup dalam 
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rumah tangga senantiasa 

takut akan Tuhan 

 

6.  Partisipan  : Jericho Pedro Joshua Pangau 

Usia   : 7 Tahun 

No. KK  : 048 

Alamat Rumah : Kampung Beting Indah No. 31 RT. 016 RW. 009 

Hari/tanggal : Rabu, 03  Juli 2019 

Pukul   : 18.00 – 18.10 WIB 

Data Hasil Wawancara Anak 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

 
 

4. Apakah keluarga 

melakukan Ibadah bersama 

? 

Ya 

1. 

Komunikasi 

Dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

5. Pada saat apa dan dimana 

keluarga mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

? 

Pada saat berada dekat 

dengan orang tua  

  6. Apa yang di ajarkan ibu 

dan ayah ? 

Hal berdoa 

 

  7. Apakah kamu melakukan 

apa yang sudah diberikan 

orang tua kepada anak ? 

Ya, saya melakukan berdoa, 

tetapi harus dingatkan 

kembali oleh orang tua 

  
1. Kepada siapa kamu lebih 

terbuka bercerita ketika ada 

masalah ? 

Ibu 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Masalah apa yang di 

ceritakan ? 
Tentang kejadian yang saya 

jalani di lingkungan 

sekolah. Misalnya, ada 

teman yang mengganggu 

saya, pada saat belajar di 

ruang kelas 
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  3. Apakah ada solusi dari 

ayah dan ibu, 

penyelesaiannya seperti apa 

? 

Ibu sering menasihati saya, 

jika ada teman yang 

mengganggu saya, yang 

harus saya lakukan ialah 

harus menjauhi temen 

tersebut. Dan memaafkan 

teman, jika teman tersebut 

berbuat salah kepada saya 

baik dilakukan secara 

sengaja atau pun tidak 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah kamu merasa 

sedih, ketika melewati 

hari paskah dan natal 

tanpa ayah ? 

Ya, saya merasa sedih tanpa 

ayah biasanya kami 

sekeluarga, pergi 

menggunakan sepeda motor 

saat mau ke Gereja dan 

mengantarkan sekolah 

Minggu. Sebab, ibu tidak 

bisa mengendarai sepeda 

motor 

 

  2. Apakah kamu merasa 

kurang puas, dengan 

waktu yang sebentar 

bertemu dengan ayah ? 

Kehadiran ayah sangat 

berarti bagi saya dan adik. 

Terutama bagi ibu juga 

merasa terbantu 

  

3. Apakah kamu merasa 

kesepian karena tidak 

hadirnya sosok ayah di 

rumah ? 

Ya 

  4. Ketika ayah, pulang ke 

rumah kegiatan seperti 

apa yang sangat kamu 

ingin lakukan bersama 

dengan ayah ? 

Ayah memberikan cium 

kening untuk saya dan pergi 

ke Gereja bersama atau 

mengantarkan sekolah 

Minggu  

 

7.  Partisipan  : Julius Steward Lakburlawal 

Usia   : 46 Tahun 

No. KK  : 058 
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Bekerja   : Saat ini sedang berlayar di Jepang (PT. Kawoori Lintas 

Samudra) 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok F No. 15 RT. 005 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : Mengikuti waktu istirahat  

Data Hasil Wawancara Ayah 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

1. Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

1. Apakah anda 

mengajarkan Pendidikan 

Agama Kristen (PAK) 

kepada anak ? 

Ya 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama 

Kristen (PAK) ? 

Saat memulai dan 

mengakhiri aktivitas di 

rumah 

3. Apa yang diajarkan 

kepada anak ? 
Berdoa dan bernyanyi buku 

kidung ceria untuk anak-

anak 

4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama 

Kristen (PAK) yang 

sudah diberikan kepada 

anak ? 

Ya, tentunya. Saat 

berkomunikasi via telepon 

ataupun video call. 

mengingatkan untuk tidak 

lupa berdoa, dan 

menyanyikan lagu-lagu 

yang terdapat pada kidung 

ceria untuk anak-anak yang 

pernah dinyanyikan bersama 

  1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

 

Ya 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

Saat bekerja hanya melalui 

video call, tetapi saat berada 

di rumah mengantarkan 

anak pergi ke sekolah 

Minggu dan  
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tidur siang bersama 

3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Saya memberi nasihat 

kepada anak namun tidak di 

depan umum, tetapi saya 

mengajak anak untuk masuk 

ke dalam rumah saat ingin 

menegur atas kelakuan anak 

yang kurang baik, jadi saya 

tidak langsung memarahi 

anak saya didepan banyak 

orang 

4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Bersikap sopan saat ibadah 

berlangsung, seperti anak 

harus duduk diam, mau 

bernyanyi tanpa malu dan 

mau mendengarkan firman 

Tuhan di Ibadah Sekolah 

Minggu maupun di Gereja 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah anda merasakan 

kesepian, ketika melewati 

hari-hari penting dalam 

keluarga anda bahkan 

perayaan-perayaan Gereja 

tidak dapat hadir di tengah-

tengah keluarga ? 

Ya, tentunya 

2. Apakah anda merasa, 

waktu anda untuk 

berkomunikasi dengan 

anak menjadi terhambat 

karena pekerjaan sebagai 

pelaut ? 

Tidak juga, dikarenakan 

zaman sudah canggih, jadi 

semua mudah untuk 

berkomunikasi. Tetapi jika 

sinyal susah baru dapat 

terhambat 

3. Pernahkah, keluarga 

merasakan luapan emosi 

anda dalam pekerjaan ? 

Pernah, disaat istri dan 

anak-anak kurang disiplin 

 

8.  Partisipan  : Yohana Lakburlawal 

Usia   : 34 Tahun 
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No. KK  : 058 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok F No. 15 RT. 005 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04  Juli 2019 

Pukul   : 14.00 – 14.55 WIB 

Data Hasil Wawancara Ibu 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

  
1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya 

1. 

Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

Saat mau melakukan 

aktivitas, dan kapan saja. 

Seperti sebelum makan, 

sebelum tidur, dan hendak 

berpergian ke luar rumah 

  3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 
Harus berdoa terlebih 

dahulu dan saat makan sikap 

anak harus yang benar. 

Tidak bercanda, bersyukur 

atas makanan yang ada dan 

harus di habisin 

makanannya 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

Ya, terus menerus 

diingatkan supaya anak-

anak melakukan. Namun, 

anak pertama tanpa, 

diingatkan sudah mulai 

melakukan sendiri, sudah 

mnejadi kebiasaan 

  1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

Ya 

2. 
Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

Merapikan rumah bersama 

dan menggantikan tugas 

suami seperti mengantarkan 

anak pergi ke sekolah 
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Minggu dan tidur siang 

bersama 

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Saya memberi nasihat 

kepada anak namun tidak di 

depan umum, tetapi saya 

mengajak anak untuk masuk 

ke dalam rumah saat ingin 

menegur atas kelakuan anak 

yang kurang baik, jadi saya 

tidak langsung memarahi 

anak saya didepan banyak 

orang 

  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Lewat tutur kata dan 

tindakan yang saya 

perlihatkan kepada anak-

anak 

  

1. Apakah ada dampak yang 

di alami suami dalam 

mendidik anak, ketika 

suami bekerja sebagai 

seorang pelaut ? 

Ya, sebab sudah menjadi 

resiko dari suami yang 

bekerja sebagai pelaut. 

Seperti saat susah sinyal, 

komunikasi menjadi 

terhambat 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

2. Bagaimana perasaan anda 

ketika menjadi orang tua 

tunggal dalam mengurus 

anak-anak ? 

Ya, tentuny. Saat saya 

melahirkan anak pertama 

suami tidak hadir sampai 

anak tersebut berusia 4 

bulan. Begitupun saat saya 

melahirkan anak kedua, 

suami tidak hadir sampai 

anak tersebut berusia 1 

bulan 

  3. Adakah rasa kecemburuan 

selama suami bekerja ? 
Tidak ada, usia pernikahan 

saya 11 tahun dan saya 

percaya dengan tipe kapal 

yang benar 
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9.  Partisipan  : Regina Fintje Lakburlawal 

Usia   : 9 Tahun 

No. KK  : 058 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok F No. 15 RT. 005 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 15.00 – 15.10 WIB 

Data Hasil Wawancara Anak 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

1. Komunikasi 

Dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

1. Apakah keluarga 

melakukan Ibadah bersama 

? 

Ya, dalam hal berdoa 

  

2. Pada saat apa dan dimana 

keluarga mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

? 

Saat memulai dan 

mengakhiri aktivitas di 

rumah 

  

3. Apa yang di ajarkan ibu 

dan ayah ? 
Berdoa dan bernyanyi lagu-

lagu  rohani yang terdapat 

dalam kidung ceria 

  
4. Apakah kamu melakukan 

apa yang sudah diberikan 

orang tua kepada anak ? 

Ya  

  
1. Kepada siapa kamu lebih 

terbuka bercerita ketika ada 

masalah ? 

Ibu 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Masalah apa yang di 

ceritakan ? 
Yang terjadi di sekolah, 

ketika bermain dan belajar 

dengan teman 

  3. Apakah ada solusi dari 

ayah dan ibu, 

penyelesaiannya seperti apa 

? 

Selalu mengalah apapun 

yang terjadi, sebab 

kesabaran itu penting  

  1. Apakah kamu merasa 

sedih, ketika melewati hari 

Sedih, sebab ayah banyak 

mengerjakan tugasnya di 
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paskah dan natal tanpa ayah 

? 

kapal jadi tidak bisa ambil 

cuti 

 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

2. Apakah kamu merasa 

kurang puas, dengan waktu 

yang sebentar bertemu 

dengan ayah ? 

Ya, kurang puas dengan 

waktu yang sebentar 

  

3. Apakah kamu merasa 

kesepian karena tidak 

hadirnya sosok ayah di 

rumah ? 

Ya, jika ayah kontrak 

kerjanya panjang 

  4. Ketika ayah, pulang ke 

rumah kegiatan seperti apa 

yang sangat kamu ingin 

lakukan bersama dengan 

ayah ? 

Saya mau mengobrol 

dengan ayah tanpa harus 

menunggu sinyal yang kuat, 

makan bersama dan 

berpergian bersama 

 

10. Partisipan  : Damianus Dalita 

Usia   : 44 Tahun 

No. KK  : 017 

Bekerja   : Saat ini sedang berlayar di Lampung (PT. WNS Kelapa 

Gading) 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok B No. 02 RT. 004 RW.004 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : Mengikuti waktu istirahat 

Data Hasil Wawancara Ayah 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

  1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya 

1. 

Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

– Saat pagi sebelum 

sarapan pukul 05.30 

WIB, dirumah 

– Saat malam hari, sehabis 

belajar, di ruang tamu  

  3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 

– Saat pagi sebelum 

sarapan pukul 05.30 
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WIB, dirumah : harus 

berdoa dan baca Alkitab 

– Saat malam hari, sehabis 

belajar, di ruang tamu : 

saya atau istri 

menceritakan maksud 

dari setiap pembacaan 

Alkitab, dengan bahasa 

yang mudah di mengerti 

anak dan jadinya anak 

balik bertanya. Maka 

terjadilah diskusi 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

Tentunya, bahkan setiap kali 

membaca Alkitab, saya dan 

istri bertanya apakah sudah 

bisa mengerti apa tidak 

tentang bacaan pagi ini. 

Apabila tidak mengerti 

harus baca ulang dan 

diceritakan kembali. Ini 

akan dilakukan malam 

harinya. Sebab, waktu pagi 

tidak ada waktu karena takut 

terlambat pergi ke sekolah 

  1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

 

Ya 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

Pada saat mau tidur 

bersama, makan bersama 

dan jalan-jalan di sekitar 

komplek 

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Memberi gambaran kepada 

anak, jika kamu bersikap 

seperti ini, maka yang kamu 

alami akan seperti ini 

  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Memperlihatkan kejujuran 

yang saya lakukan, melalui 

komunikasi via video call. 

Saat video call berlangsung 

akan kelihatan yang terjadi. 

Contoh kalau saya sedang 

lelah atau tidak, dan anak 
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ketika berbicara apakah 

gugup (sedang berbohong) 

atau tidak 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah anda merasakan 

kesepian, ketika melewati 

hari-hari penting dalam 

keluarga anda bahkan 

perayaan-perayaan Gereja 

tidak dapat hadir di tengah-

tengah keluarga ? 

Ya, tentunya 

  2. Apakah anda merasa, 

waktu anda untuk 

berkomunikasi dengan 

anak menjadi terhambat 

karena pekerjaan sebagai 

pelaut ? 

Ya 

  3. Pernahkah, keluarga 

merasakan luapan emosi 

anda dalam pekerjaan ? 

Tidak pernah 

 

11. Partisipan  : Sri Sulastri Radja – Dalita 

Usia   : 44 Tahun 

No. KK  : 017 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok B No. 02 RT. 004 RW.004 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 16.25 – 17.25 WIB 

Data Hasil Wawancara Ibu 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

  

1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya 

1. 

Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

Kapan pun dan dimana pun, 

sebab Firman Tuhan siang 

malam harus diajarkan 

kepada anak-anak melalui 

komunikasi, hampir sering 

setiap jam terjadi 

Pendidikan Agama Kristen 

yang diajarkan kepada anak-

anak. Seumpama, lebih dari 

3 kali dalam sehari 
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  3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 

– Lewat tingkah laku dan 

tutur kata yang saya 

contohkan 

 

– Waktu pagi emosi 

kepada anak-anak, 

namun sore hari saya 

minta maaf kepada 

anak-anak 

 

– Jika anak mendapatkan 

perlakuan tidak baik 

oleh teman di sekolah, 

saya akan mengajarkan 

anak saya untuk tidak 

membalas perilaku 

temannya. Namun 

menjelaskan bahwa itu 

haknya Tuhan untuk 

membalas, meskipun 

kamu tidak salah sebab 

Tuhan pasti menegakkan 

keadilan 

 

– Saat malam hari, sehabis 

belajar, di ruang tamu : 

istri atau saya 

menceritakan maksud 

dari setiap pembacaan 

Alkitab, dengan bahasa 

yang mudah di mengerti 

anak dan jadinya anak 

balik bertanya. Maka 

terjadilah diskusi. Atau 

ketika suami bekerja, 

saya membacakan kisah-

kisah pada Alkitab 

untuk anak-anak dengar 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

Tentunya, setiap hari. 

Bahkan setiap kali membaca 

Alkitab, saya dan suami 

(jika berada di rumah) 

bertanya apakah sudah bisa 

mengerti apa tidak tentang 

bacaan pagi ini. Apabila 

tidak mengerti harus baca 
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ulang dan diceritakan 

kembali. Ini akan dilakukan 

malam harinya. Sebab, 

waktu pagi tidak ada waktu 

karena takut terlambat pergi 

ke sekolah 

  1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

Ya 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

Story telling mengenai 

kisah-kisah pada Alkitab, 

berdoa bersama dan 

menonton superbook 

bersama 

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Mendengarkan penjelasan 

dari anak terlebih dahulu, 

dan baru saya memberikan 

pengertian atas perbuatan 

yang telah dilakukan 

tersebut 

  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Memberi teladan, lewat 

tingkah laku dan tutur kata 

yang saya contohkan. 

Seperti, pergi ke Gereja, 

sebab Tuhan sudah kasih 

hidup untuk kita, Tuhan 

hanya mau untuk kita masuk 

ke rumah Tuhan 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah ada dampak yang 

di alami suami dalam 

mendidik anak, ketika 

suami bekerja sebagai 

seorang pelaut ? 

Ya, tentunya 

  2. Bagaimana perasaan anda 

ketika menjadi orang tua 

tunggal dalam mengurus 

anak-anak ? 

Saya pun terkadang merasa 

lelah dan jenuh, sebab 

selama 13 tahun usia 

pernikahan. Saya hanya 

seorang diri untuk 

melakukan segala sesuatu 

dalam mengurus keluarga, 

seperti membereskan 

rumah, mengasuh, anak, dan 

lain-lain. Dan saya hanyalah 

manusia biasa yang 

memiliki keterbatasan 
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(sambil meneteskan air 

mata) 

  3. Adakah rasa kecemburuan 

selama suami bekerja ? 

Tidak 

 

12.  Partisipan  : Dominic Lukas Dalita 

Usia   : 9 Tahun 

No. KK  : 017 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok B No. 02 RT. 004 RW.004 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 17.30 – 17.40 WIB 

Data Hasil Wawancara Anak 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

 

 

1. Apakah keluarga 

melakukan Ibadah bersama 

? 

Ya 

1. 

Komunikasi 

Dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

keluarga mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

? 

Setiap saat dan dimana saja 

  3. Apa yang di ajarkan ibu 

dan ayah ? 

Hal-hal yang baik, seperti 

kebiasaan sebelum 

berangkat sekolah  dan 

sebelum mau tidur, selalu 

berdoa dan membaca 

Alkitab bahkan berdiskusi 

bersama 

  4. Apakah kamu melakukan 

apa yang sudah diberikan 

orang tua kepada anak ? 

Ya, dilakukan 

  

1. Kepada siapa kamu lebih 

terbuka bercerita ketika ada 

masalah ? 

Ibu 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Masalah apa yang di 

ceritakan ? 

Teman yang berbuat salah 

kepada saya atau pun 

sebaliknya 

  3. Apakah ada solusi dari 

ayah dan ibu, 

penyelesaiannya seperti apa 

? 

Ya, seperti saya tidak boleh 

membalas perilaku teman 

yang bersikap buruk dengan 

saya. Sebab, pembalasan 

adalah hak Tuhan, meskipun 
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saya tidak salah sebab 

Tuhan pasti menegakkan 

keadilan 

  

1. Apakah kamu merasa 

sedih, ketika melewati hari 

paskah dan natal tanpa 

ayah ? 

Tidak, karena sudah terbiasa 

 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

2. Apakah kamu merasa 

kurang puas, dengan waktu 

yang sebentar bertemu 

dengan ayah ? 

Kurang puas, karena kalau 

ayah ada di rumah waktunya 

terasa sebentar  

 

  

3. Apakah kamu merasa 

kesepian karena tidak 

hadirnya sosok ayah di 

rumah ? 

Iya tentunya, karena tidak 

ada ayah di rumah 

 

  4. Ketika ayah, pulang ke 

rumah kegiatan seperti apa 

yang sangat kamu ingin 

lakukan bersama dengan 

ayah ? 

Diskusi mengenai 

pembacaan Alkitab, berdoa 

bersama, kadang kala 

bercanda dengan ayah dan 

berenang bersama 

 

13.  Partisipan  : Leonardo Markus Andries 

Usia   : 39 Tahun 

No. KK  : 063 

Bekerja   : Saat ini sedang tidak bekerja sebagai pelaut 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok J No. 02 RT. 008 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 18.00 – 18.55 WIB 

Data Hasil Wawancara Ayah 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

  1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya 

1. 

Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

– Saat memainkan 

ukulele, di rumah 

– Saat melihat pengemis, 

di jalan 

– Saat sedang video call, 

di tempat kerja 
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– Saat sebelum tidur, di 

dalam kamar 

  3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 

– Saat memainkan 

ukulele, di rumah : saya 

bermain ukulele sambil 

bernyanyi dan 

mengekspresikan wajah 

saya juga. Misalnya 

bernyanyi lagu kingkong 

badannya besar, namun 

dengan sengaja saya 

menggantikan kata asli 

dari lagu tersebut. 

Sehingga saya dapat 

melihat apakah anak 

saya fokus dan ternyata 

anak saya langsung 

memperbaiki lirik yang 

tadi dinyanyikan salah 

 

– Saat melihat pengemis 

di jalan : memberi 

penjelasan kepada anak, 

bersyukur kamu masih 

punya ayah dan ibu serta 

tempat tinggal yang 

layak. Sehingga tidak 

ada alasan untuk tidak 

bersyukur kepada Tuhan 

 

– Saat sedang video call di 

tempat kerja : saya 

sambil memantau anak-

anak ketika berdoa mau 

makan, tidur dan 

berangkat sekolah. 

Apakah mereka 

sungguh-sungguh atau 

tidak; ketika hari 

Minggu, anak harus 

datang Sekolah Minggu; 

dan ketika mengikuti 

kebaktian sektor anak 

harus duduk diam 

Ketika saya menelpon 

anak-anak pada waktu 
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malam hari, dan saat 

anak-anak mau tidur 

saya akan meminta anak 

pertama untuk pimpin 

doa buat adik 

 

– Saat sebelum tidur,di 

dalam kamar : jika saya 

di rumah ataupun tidak 

selalu berdoa bersama, 

apalagi saat kondisi 

pada salah satu anggota 

keluarga ada yang 

sedang sakit. Berdoa 

bersama tidak selalu 

dipimpin oleh saya dan 

istri, anak-anak pun 

turut terlibat dalam 

memimpin doa bersama 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

Ya, saat video call baik saat 

di rumah untuk mengikuti 

Sekolah Minggu dan Ibadah 

sektor 

  
1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan 

anak ? 

Ya 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

– Saat memainkan 

ukulele, saya juga 

mengajari anak pertama 

saya 

– Ketika saya di rumah, 

tepat saat mau tidur. 

Saya harus berada di 

posisi tengah, tempat 

tidur 

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Memberikan pengertian atau 

gambaran kepada anak, 

bahwa setiap kali bermain 

tidak selalu menang terus, 

dan jangan bertengkar 

dengan adik. Harus bermain 

sama-sama, kalaupun tetap 

bertengkar saya akan 
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mengambil mainan tersebut 

supaya tidak berebutan dan 

bertengkar 

  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Meminta anak untuk rajin 

berdoa, mengikuti Ibadah di 

Sekolah Minggu maupun di 

sektor bersama ibunya 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah anda merasakan 

kesepian, ketika melewati 

hari-hari penting dalam 

keluarga anda bahkan 

perayaan-perayaan Gereja 

tidak dapat hadir di tengah-

tengah keluarga ? 

Tidak, sebab semakin 

terbiasa akan konsekuensi 

yang di terima atas 

pekerjaan sebagai pelaut. 

Namun pernah merasa 

kesepian, pada saat baru 

menikah sampai anak 

pertama berusia 1 tahun 

  2. Apakah anda merasa, 

waktu anda untuk 

berkomunikasi dengan 

anak menjadi terhambat 

karena pekerjaan sebagai 

pelaut ? 

Pekerjaan bukan hambatan, 

justru kalau tidak bekerja 

yang dapat menjadi 

hambatan. Apapun 

pekerjaannya memiliki 

konsekuensi, termasuk 

pekerjaan sebagai pelaut 

  3. Pernahkah, keluarga 

merasakan luapan emosi 

anda dalam pekerjaan ? 

Tidak pernah, sebab prinsip 

saya dasar dalam sebuah 

keluarga ialah iman rumah 

tangga seperti apa yang 

dibangun dalam keluarga 

tersebut 

 

14.  Partisipan  : Yolanda Sisca Cicilia Andries - Mangala 

Usia   : 37 Tahun 

No. KK  : 063 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok J No. 02 RT. 008 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 
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Pukul   : 19.00  –  20.00 WIB 

Data Hasil Wawancara Ibu 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

  

1. Apakah anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) kepada anak ? 

Ya 

1. 

Komunikasi 

dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

anda mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) ? 

– Saat mau makan, di 

meja makan 

– Saat anak bermain, di 

lapangan komplek 

– Saat anak menonton 

film passion of Christ 

dari sekolah, di rumah 

– Saat sebelum tidur, di 

dalam kamar 

  3. Apa yang diajarkan kepada 

anak ? 

– Saat mau makan, di 

meja makan : anak harus 

berdoa makan, serta 

bersyukur ayah masih 

diberi pekerjaan. Jadi, 

jangan sia-siakan 

perjuangan ayah untuk 

mencari uang dan 

wujudkan itu dengan 

makanan di habiskan 

– Saat anak bermain, di 

lapangan komplek : saya 

mengajarkan kepada 

anak untuk berteman 

dengan siapa saja, tanpa 

melihat agama, suku dan 

golongan. Rasa toleransi 

pun diajarakan dan 

dilakukan oleh anak 

saya, terlihat anak saya 

mau mengantarkan 

temannya ke Mesjid 

untuk sholat magrib 

– Saat anak menonton 

film passion of Christ 

dari sekolah, ketika di 

rumah :  anak saya 

langsung mengatakan 

kasihan Tuhan Yesus 

dipukul, sambil peluk 
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saya dan saya memberi 

nasihat kepada anak 

saya, itu semua Tuhan 

Yesus lakukan untuk 

kita makanya kamu 

jangan nakal ya, nak 

– Saat sebelum 

tidur,didalam kamar : 

jika ada suami di rumah 

ataupun tidak selalu 

berdoa bersama, apalagi 

saat kondisi pada salah 

satu anggota keluarga 

ada yang sedang sakit. 

Berdoa bersama tidak 

selalu dipimpin oleh 

saya dan suami, anak-

anak pun turut terlibat 

dalam memimpin doa 

bersama 

  4. Pernahkah anda 

mengingatkan kembali 

komunikasi dalam 

Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) yang sudah 

diberikan kepada anak ? 

Ya 

  1. Apakah anak terbuka untuk 

berkomunikasi dengan anak 

? 

Ya  

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Dalam kehidupan sehari-

hari untuk membangun 

komunikasi terjalin baik, 

hal atau kegiatan seperti 

apa yang anda lakukan 

bersama anak ? 

Bermain bersama anak, saat 

anak belajar (memberikan 

stimulus : anak ibu 

semuanya bisa, sambil 

menunjukkan mimik wajah 

yang gembira), dan 

mengantarkan anak ke 

sekolah maupun les 

berenang  

  3. Bagaimana cara anda 

menegur atau memberikan 

solusi, ketika anak 

mengalami masalah atau 

terkena masalah ? 

Memberi gambaran kepada 

anak, jika kamu bersikap 

seperti ini, maka yang kamu 

alami akan seperti ini 
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  4. Bagaimana anda 

membangun citra diri yang 

baik bagi anak, melalui 

komunikasi verbal maupun 

nonverbal ? 

Ketulusan yang saya 

tujukkan kepada anak dalam 

mengasuh dan mengurus 

anak-anak 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah ada dampak yang 

di alami suami dalam 

mendidik anak, ketika 

suami bekerja sebagai 

seorang pelaut ? 

Ya, sebab sepenuhnya di 

tanggung untuk mendidik 

anak ada pada saya sebagai 

seorang ibu 

 

  2. Bagaimana perasaan anda 

ketika menjadi orang tua 

tunggal dalam mengurus 

anak-anak ? 

Tentu merasa kewalahan, 

disaat anak-anak 

membutuhkan sosok ayah 

  3. Adakah rasa kecemburuan 

selama suami bekerja ? 

Tidak, biarpun jauh 

bersyukur masih bisa video 

call. Dan dasar kepercayaan 

dalam rumah tangga ialah 

iman rumah tangga seperti 

apa yang dibangun dalam 

keluarga 

 

15.  Partisipan  : Matthew Adriano Andries 

Usia   : 6 Tahun 

No. KK  : 063 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok Blok J No. 02 RT. 008 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 20. 05 – 20.17 WIB 

Data Hasil Wawancara Anak 

No. Sub Fokus Pertanyaan Jawaban 

 
 

1. Apakah keluarga 

melakukan Ibadah bersama 

? 

Ya, berdoa bersama 

sebelum tidur 

1. 

Komunikasi 

Dalam 

Pendidikan 

Agama 

Kristen 

2. Pada saat apa dan dimana 

keluarga mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen 

? 

Saat sebelum tidur, di dalam 

kamar  
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3. Apa yang di ajarkan ibu 

dan ayah ? 

Yang diajarkan oleh ayah 

dan ibu, ialah berdoa 

bersama sebelum tidur. Baik 

pada saat ayah di rumah 

ataupun melalui video call 

jika waktu nya tepat ketika 

mau tidur. Jika tidak tepat 

pun, di lakukan bersama 

ibu. Kadang kala saya yang 

pimpin dalam doa bersama, 

namun juga ayah dan ibu, 

kita saling bergantian 

  4. Apakah kamu melakukan 

apa yang sudah diberikan 

orang tua kepada anak ? 

Ya 

  
1. Kepada siapa kamu lebih 

terbuka bercerita ketika ada 

masalah ? 

Ibu 

2. 

Komunikasi 

orang tua 

dan anak 

2. Masalah apa yang di 

ceritakan ? 
Teman yang nakal dengan 

saya, ketika badan saya 

tidak enak, ketika rebutan 

mainan dengan adik dan 

ditegur oleh ibu guru di 

sekolah 

  3. Apakah ada solusi dari 

ayah dan ibu, 

penyelesaiannya seperti apa 

? 

Ya, ibu dan ayah selalu 

mengatakan : memberikan 

pengertian atau gambaran 

kepada saya, bahwa setiap 

kali bermain tidak selalu 

menang terus, dan jangan 

rebutan mainan dengan adik 

3. 

Kondisi dan 

situasi pada 

keluarga 

pelaut 

1. Apakah kamu merasa 

sedih, ketika melewati hari 

paskah dan natal tanpa 

ayah ? 

Sedih, karena merasa 

kehilangan pada saat mau 

tidur 
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2. Apakah kamu merasa 

kurang puas, dengan waktu 

yang sebentar bertemu 

dengan ayah ? 

Tidak terlalu sedih, karena 

yang penting ayah masih 

bisa di rumah  

 

  

3. Apakah kamu merasa 

kesepian karena tidak 

hadirnya sosok ayah di 

rumah ? 

Merasa kesepian, ketika 

saya bangun tidur 

 

  4. Ketika ayah, pulang ke 

rumah kegiatan seperti apa 

yang sangat kamu ingin 

lakukan bersama dengan 

ayah ? 

Bermain ukulele dan tidur 

bersama ayah 

 

Lampiran 2. Dokumentasi saat wawancara 

1.  Partisipan   : Cherry Fanda 

Usia   : 42 Tahun 

No. KK  : 016 

Bekerja   : Saat ini sedang berlayar di Belanda (PT. Delphine Cornar 

Indonesia) 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok H No.04 RT. 007 RW. 014 

Hari/tanggal : Selasa, 02  Juli 2019 

Pukul   : Mengikuti waktu istirahat 
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2. Partisipan  : Adelia Debby Mordenansy Fanda - Titalessy 

Usia   : 38 Tahun 

No. KK  : 016 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok H No.04 RT. 007 RW. 014 

Hari/tanggal : Selasa, 02  Juli 2019 

Pukul   : 12.50 – 14.00 WIB 

 

 

3. Partisipan  : Evandaer Modigliany Fanda 

Usia   : 8 Tahun 

No. KK  : 016 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok H No. 04 RT. 007 RW. 014 

Hari/tanggal : Selasa, 02  Juli 2019 

Pukul   : 14.05 – 14.18 WIB 
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4. Partisipan  : James Santo Pangau 

Usia   : 40 Tahun 

No. KK  : 048 

Bekerja   : Saat ini sedang berlayar di lautan Bengkulu (PT. Nusantara 

Terminal Terpadu) 

Alamat Rumah : Kampung Beting Indah No. 31 RT. 016 RW. 009  

Hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019 

Pukul   : Mengikuti waktu istirahat 

 

 

5.  Partisipan  : Izora Cislia Pangau - Ombuh 

Usia   : 30 Tahun 

No. KK  : 048 

Alamat Rumah : Kampung Beting Indah No. 31 RT. 016 RW. 009 

Hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019 

Pukul   : 16.53 – 18.00 WIB 
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6.  Partisipan  : Jericho Pedro Joshua Pangau 

Usia   : 7 Tahun 

No. KK  : 048 

Alamat Rumah : Kampung Beting Indah No. 31 RT. 016 RW. 009 

Hari/tanggal : Rabu, 03  Juli 2019 

Pukul   : 18.00 – 18.10 WIB 

 

 

7.  Partisipan  : Julius Steward Lakburlawal 

Usia   : 46 Tahun 

No. KK  : 058 

Bekerja   : Saat ini sedang berlayar di Jepang (PT. Kawoori Lintas 

Samudra) 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok F No. 15 RT. 005 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : Mengikuti waktu istirahat 
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8.  Partisipan  : Yohana Lakburlawal 

Usia   : 34 Tahun 

No. KK  : 058 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok F No. 15 RT. 005 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04  Juli 2019 

Pukul   : 14.00 – 14.55 WIB 

 

 

9. Partisipan  : Regina Fintje Lakburlawal 

Usia   : 9 Tahun 

No. KK  : 058 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok F No. 15 RT. 005 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 15.00 – 15.07 WIB 
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10. Partisipan  : Damianus Dalita 

Usia   : 44 Tahun 

No. KK  : 017 

Bekerja   : Saat ini sedang berlayar di Lampung (PT. WNS Kelapa 

Gading) 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok B No. 02 RT. 004 RW.004 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : Mengikuti waktu istirahat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Partisipan  : Sri Sulastri Radja – Dalita 

Usia   : 44 Tahun 

No. KK  : 017 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok B No. 02 RT. 004 RW.004 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 16.25 – 17.25 WIB 
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12.  Partisipan  : Dominic Lukas Dalita 

Usia   : 9 Tahun 

No. KK  : 017 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok B No. 02 RT. 004 RW.004 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 17. 30 – 17.40 WIB 

 

 

13. Partisipan  : Leonardo Markus Andries 

Usia   : 39 Tahun 

No. KK  : 063 

Bekerja   : Saat ini sedang tidak bekerja sebagai pelaut 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok J No. 02 RT. 008 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 18.00 – 18.55 WIB 
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14. Partisipan  : Yolanda Sisca Cicilia Andries - Mangala 

Usia   : 37 Tahun 

No. KK  : 063 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok J No. 02 RT. 008 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 19.00  –  20.00 WIB 

 

 

15. Partisipan  : Matthew Adriano Andries 

Usia   : 6 Tahun 

No. KK  : 063 

Alamat Rumah : Komplek Deperla Blok Blok J No. 02 RT. 008 RW. 014 

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2019 

Pukul   : 20. 05 – 20.17 WIB 
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Lampiran 3. Daftar Nama Kartu Keluarga Sektor IX GPIB Jemaat Petra 

 

No. 

KK 
Nama Kepala Keluarga 

 

No. 

KK 
Nama Kepala Keluarga 

001 ADRI SUPIT  061 LENA MARIA RADJAPONO 

002 AGUSTINA HUSNAH IDAT  062 LENNY ENGGELINA KAMBEY 

003 

AGUSTINUS DOMINGGUS 

HALUNDAKA  
063 LEONARDO MARKUS ANDRIES 

004 

AGUSTINUS JULIANUS 

WEKEN  
064 LUCIO BREYN QUE 

005 ALBERT FREDERIK ANDRIES  065 MANOPO MARKUS NANGON 

006 
ALBERTINA RADJA LEO DIMA 

 
066 

MARGARETA JOKBET DIMA - 

LAKBURLAWAL 

007 ALEXANDER DULWAHID  067 MARIO OKTAVIANUS PATTY 

008 ALFRED DJAMI  068 MARKUS LUTHER KAMBEY 

009 ALFRED JOHAN PIERITSZ  069 FRANS AWIYARA 

010 ANEKE MEYTI SIOW SINGAL  070 MERRY MARIA RATSINA 

011 ANTHONY MARBUNGA  071 MESAK HALUNDAKA 

012 ASRIT POLUAKAN LAHOPE  072 MEZAK ADRIANS DONGGALA 

013 AYUB NGEFAK  073 NATHANIEL WADU 

014 

CHARLOTHA LAHAWIA 

LESIANGI  
074 NICOLAS IZADOR RADJAPONO 

015 

CHASMIATI CHRISTIN 

PANGAU  
075 

NINE DEISEL CHRISTIAN 

KAMBEY 

016 
CHERRY FANDA 

 
076 

OKTOVIANA SANGGILI 

PARIHALA 

017 DAMIANUS DALITA  077 PUDJI LESTARI WENNO 

018 DANNER NAINGGOLAN  078 RETA OKTAVIANE LATUHIHIN 

019 DAVID FRANSISKO LAHAWIA  079 ROBBY ROBERT WAHANI 
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020 DJUMRAH DJULIA NGEFAK  080 ROSWITA ROISAH HOLLE 

021 

DOLFIENTJE LAKBURLAWAL 

SAUKOLY  
081 ROYKE ADRIAN WENNO 

022 DOMINGGUS JACOBZ  082 RUDY LAKBURLAWAL 

023 EDDYSON BOE BOE  083 RULAND PAULUS WEKEN 

024 
EDWIN SETIOSO 

 
084 

RUTH ELIZABETH METEKOHY - 

LEHEBA 

025 EFRAIM TONCY RIRIMASSE  085 SAMUEL SLAMET PAMBUDI 

026 ELIAS HALUNDAKA  086 SIMON AWIYARA 

027 ELKY ERIKSON SINNY  087 SAMUEL SLAMET PAMBUDI 

028 

ENOS BENYAMIN 

WUNGKANA  
088 SONNY ANDRIANTO ULUS 

029 

EVERHARDUS MOSES ALBERT 

TERSEMAN  
089 SONNY STEPEHEN PALPIA 

030 FAISAL TAUFAN  090 STEFANUS SUSANTO 

031 FEKY STEVEN NANGON  091 STEFEN FERDINANDUS WENNO 

032 FERDINAN TITING  092 STEVANUS LATURAKE 

033 FERDINAND ROLLY DAY  093 STEVANUS ONG TEK SIN 

034 

FIETJE M. KARUNDENG 

KAUNANG  
094 

THOMAS ALEXANDER 

ONARELY 

035 

FRANSINA W. C. LATUHIHIN 

BEBENA  
095 HARIMA FEODORA ONARELY 

036 
FREDRIK KEDDAH 

 
096 

THOMAS ALEXANDER 

ONARELY 

037 

FRIDA ARIANI TITALESSY-

WENNO  
097 TRISNA WANDA 

038 GEORGE J. DAY  098 VIOLETA DAY 

039 HANANIEL CHARLES MANU  099 WAHYU ADIE MOESONO 

040 HENDRIK ONNY PANTOUW  100 WELMINTJE KUDJI DOKEPAH 

041 HERLY A.F. LOTULUNG  101 WILSON SONI SASEBOHE 
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042 HERMAN DIMPUDUS  102 YANCE  ROOS 

043 HERMANUS FERDY HUKOM  103 YANEMAN SIWALETTE 

044 IJAH MOESONO  104 YAYAH SUPIYAH 

045 IMANUEL ROHY BUNGA  105 YERRY YEFERSON BIRE HERE 

046 JACOBUS NESIMNASI  106 YOHANA DAY RAHIKOTEN 

047 

JACONIAS A. A. 

LAKBURLAWAL  
107 

YUSTINA DEWI YULI     

SATGIYATI 

048 JAMES SANTO PANGAU  108 YUSUF THOMAS 

049 

JAN ADVENDERSON 

CHRISTIAN WEKEN  
109 ZWENGLI HALUNDAKA 

050 JEMMY RINGGO KAMBEY  110 LEONALDO HAURISSA 

051 JENNY SILVIA PANGAU  111   

052 JERIANUS IDAT  112   

053 JIMMY KAMBEY  113   

054 JOHAN KAMBEY  114   

055 

JONAS HERMAN A. 

LATUHIHIN  
115   

056 JONNY HEMATANG   116   

057 JULIUS KAMBEY  117   

058 

JULIUS STEWARD 

LAKBURLAWAL  
118   

059 KAREL AGUSTINUS SAUKOLY  119   

060 

Dra. KATHERINA 

MARGARETHA SAUKOLY   
120   
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