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Subyek 1

Nama : RDK

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 28 tahun

Pekerjaan       : Wiraswasta

No. Pertanyaan Jawaban Tema Analisis

1. Selamat siang, mbak Siang

2. Terimakasih mbak sudah mau

meluangkan waktu untuk

wawancara, bisa saya

langsung mulai dengan

pertanyaannya ya mbak

Hehehe iya dik sama-sama, seneng

bisa mbantu. Iya dik silahkan

3. Pertama saya mau

menanyakan tentang masa

Mmm kalo sebagian besar sih saya

habiskan di Jakarta dan di Bekasi
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kecil mbak. Dimana mbak

menghabiskan masa kecil

mbak ?

dik, baru pas SMP saya pindah ke

Magelang dik.

4. Bisa mbak ceritain tentang

lingkungan di sekitar mbak ?

Lingkungan saya waktu kecil ya gitu

itu dik. Tetangga sekitar saya

orangnya baik-baik. Anak-anaknya

juga baik-baik dik, kita sering main

bareng dik. Main sepedaan, main

masak-masakan, bentengan. Ya

mainannya anak-anak kecil gitu dik.

Hahaha

5. Kalo keluarga mbak sendiri

gimana ?

Mmm kalo keluarga saya sih

lumayan dik. Ibu saya sangat baik,

suportif. Kalo bapak saya ya juga

baik dik tapi lebih galak gitu.
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Hehehe

6. Bisa diceritain lebih lanjut

mbak ?

Ya keluarga saya demokratis sih dik.

Saya dibebaskan untuk menentukan

pilihan tapi sebelumnya juga diskusi

dulu dik. Kalo emang pilihan saya

sekiranya baik ya orang tua

mendukung-mendukung aja sih dik.

7. Oo ok mbak. Cita-cita mbak

waktu kecil itu apa mbak ?

Mmm cita-cita saya dari dulu pengen

jadi guru dik khususnya guru TK.

8. Alesannya kenapa mbak,

mbak pengen jadi guru TK ?

Soalnya saya suka sama anak kecil.

Seneng banget bisa kumpul sama

anak-anak kecil gitu dik.

9. Pekerjaan mbak sekarang

apa?

Eemmm saya sedang mencoba-coba

berwiraswasta

10. Kalo boleh tau berwiraswasta Saya nyoba-nyoba jualan baju gitu
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apa mbak ? dik, baru kecil-kecilan aja sih

ehehehe

11. Oo, makna bekerja bagi

mbak itu apa sih ?

Emmm bagi saya bekerja itu sih

kewajiban dik karena tuntutan

dari lingkungan sekitar. Terutama

sih ibu saya ya dik yang

mengharuskan anaknya yang

perempuan harus bisa menghasilkan

uang sendiri.

Bekerja sebagai

tuntutan

lingkungan

terutama dari

ibu

Super ego

12. Setelah mbak menikah dan

memiliki anak, apakah makna

bekerja bagi mbak masih

sebagai suatu kewajiban ?

Eeemmm udah enggak sih dik,

karena sekarang kan udah

berkeluarga dan memiliki anak

kewajiban saya ya berubah.

Sekarang ya saya berkewajiban

untuk merawat anak dan ngerawat
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suami saya sebagai seorang ibu. gitu

dik

13. Jadi, ketika mbak sudah

berkeluarga dan memiliki

anak, bekerja bukan menjadi

kewajiban ya ?

Iya dik, sekarang kan sudah

berkeluarga, jadi bekerja bukan jadi

prioritas saya. Apalagi udah punya

anak saya jadi lebih seneng ngurus

anak saya dik termasuk ngeusahain

ngasih ASI dik. Lebih seneng

banget kalo bisa sampe ASI

Eksklusif. Hehehe

Perasaan senang

ketika

mengusahakan

ASI Eksklusif

Id

14. Ketika baru memiliki anak,

apakah mbak memilih untuk

tetap bekerja atau berhenti

bekerja dan fokus mengurus

anak ?

Eemmm waktu awal-awal kelahiran

anak saya, masih tetep kerja dik. tapi

akhirnya saya milih brenti kerja aja.
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15. Kenapa mbak milih brenti

bekerja ?

Saya mau fokus ngurus anak saya

dik. Kalo masih kerja sambil ngurus

anak saya, saya gak kuat dik

kecapekan ehehehe. Lagian saya

lebih senang bisa ngurus anak saya.

Saya senang bisa jadi guru, tapi saya

lebih seneng bisa fokus ngurus anak

saya. Kalo saya tetep kerja, saya gak

bisa fokus ngurus anak dik.

16. Menurut mbak, makna

bekerja bagi orang penting

disekitar mbak gimana ?

Eemmm maksudnya orang penting

tu gimana dik ?

17. Maksud saya orang yang

menjadi panutan untuk mbak

atau nilai atau norma

Oo kalo orang penting disekitar

saya itu memaknai bekerja

sebagai kewajiban dik soalnya udah

Pendapat orang

disekitar subyek

bahwa bekerja

Super ego



84

masyarakat disekitar mbak ? berkeluarga kan kebutuhannya

semakin banyak kebutuhannya.

adalah sebuah

kewajiban

18. Mbak merasa senang bekerja

atau mengurus anak sih

mbak?

Eemmm kalo saya sih lebih seneng

ngurus anak saya dik

Mengurus anak

merupakan

prinsip

kesenangan pada

subyek

Id

19. Kenapa gitu mbak ? Iya dik, soalnya saya dari dulu suka

sama anak-anak kecil jadi setelah

saya menikah pengen cepet punya

anak dan sekarang dikasih

kesempatan sama Tuhan punya anak

sendiri ya pasti seneng banget. dik

hehehehe

Menyukai anak

kecil sejak dulu

Id

20. O iya ya mbak..hehe..apakah Iya sih dik, saya usahain ngasih ASI
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mbak berusaha memberikan

ASI Eksklusif untuk bayi

mbak ?

Eksklusif hehehe

21. Makna ASI Eksklusif bagi

mbak itu apa ? bisa tolong

dijelasin

Eeemmm menurut saya, ASI

Eksklusif itu memberikan ASI

kepada bayi selama enam bulan

22. Oo jadi menurut mbak ASI

Eksklusif itu ngasih ASI

untuk bayi selama 6 bulan ?

Iya dik

23. Ada penjelasan lain ? O iya dik, saya di kasih tau temen

saya, dia baca artikel dan buku

tentang ASI Eksklusif gitu. Temen

saya itu ngasih tau kalo ASI

Eksklusif itu bayi Cuma diberi ASI

selama enam bulan tanpa makanan
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atau minuman lain selain obat-

obatan. Gitu dik hehehe

24. Apa mbak tau manfaat ASI

Eksklusif bagi bayi ?

Eemmmm kalo katanya orang tua

sih bagus mbak untuk bayi hehehe

Pendapat orang

tua menjadi

panutan bagi

subyek

Super ego

25. Bisa dijelasin gak mbak

bagusnya gimana ?

Eeemmm ya baik sih dik. Katanya

kan bagus dik ya jadi saya percaya

dan nurut aja.

26. Oooo.. apa mbak pernah baca

artikel atau buku tentang ASI

Eksklusif ?

Gak pernah dik saya males baca

hahahah. Kata orang tua saya ASI

Eksklusif itu bagus ya saya nyoba

berusaha ngasih ASI Eksklusif ke

anak saya dik hehehe. Paling ya

cuma dijelasin sama temen saya

Pendapat orang

tua menjadi

panutan bagi

subyek

Super ego
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yang tadi itu

27. Kalo menurut orang penting

di sekitar mbak tentang ASI

Eksklusif itu gimana ?

Eeemmmm kayak tadi itu mbak,

orang tua saya bilang ASI Eksklusif

itu bagus. Ya waktu ibu-ibu sekitar

rumah saya tau kalo saya hamil

pada bilang gini dik, wah mau punya

anak ya mbak di usahain kasih ASI

Eksklusif. ASI Eksklusif bagus

mbak biar anaknya sehat.

Saran dari ibu-

ibu sekitar

rumah menjadi

panutan bagi

subyek

Super ego

28. Kalo buat mbak sendiri

ngasih ngeusahain ASI

Eksklusif itu sebagai

kewajiban atau keperluan ?

Mmm ya keperluan ya dik soalnya

kan saya seneng dik bisa

ngeusahain ngasih ASI Eksklusif

soalnya kan saya mau ngasih yang

terbaik buat anak saya dik.

Mengusahakan

ASI Eksklusif

adalah keperluan

dan membawa

perasaan senang

Id

29. Berarti lingkungan sekitar Iyaa dik, jadi saya semakin semangat
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mbak mendukung pemberian

ASI Eksklusif ya ?

buat ngusahain ASI Eksklusif dik

hehehe

30. Waahhh enak ya udah dapet

dukungan gitu dari

lingkungan sekitar

Iya dik.hehe

31. Apa yang mbak lakuin untuk

ngusahain ngasih ASI

Eksklusif ke bayi mbak ?

Mmmm ya saya berusaha

ngeluangin waktu untuk ngasih

ASI dik. Apalagi kan saya lagi sibuk

mulai wiraswasta jadi ya agak susah

sih dik hehehe

Tindakan

konkret untuk

mengusahakan

ASI Eksklusif

Ego

32. Ada hambatan gak mbak

ngusahain ASI Eksklusif dan

sambil wiraswasta ?

Ya jelas ada dik. Ngerintis usaha ini

kan nyita waktu saya dik. Harus

nyari baju-baju, nyiapin untuk dijual

online kan harus difoto satu-satu.

Udah nyita waktu dan tenaga dik.
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33. Trus kalo ada hambatan gitu

muncul pertentangan dalam

diri mbak gak mbak ?

Eeemmm ya ada dik, satu sisi

pengen ngusahain ngurus anak

termasuk bisa ASI Eksklusif tapi

di satu sisi pengen wiraswasta dik.

Wiraswasta sendiri biar punya uang

sendiri dik gak cuma ngandelin uang

dari suami aja hehehe

Pertentangan

antara keinginan

untuk mengurus

anak

(memberikan

ASI Eksklusif)

dan bekerja

Konflik intrapersonal

34. Ooo trus apa yang mbak

lakuin buat ngatasin

pertentangan tadi ?

Ya saya minta tolong adik saya dik

buat ngurus rumah. Jadi kan

lumayan dik ada yang ngebantuin

mberesin rumah sama momong anak

saya jadi saya gak terlalu capek.

Hehe. Kan lumayan tu dik bisa

manfaatin adik sendiri. Hahahah

Meminta

bantuan adik

Tawanan altruistik

35. Dengan minta tolong ke adik Ya efektif dik kan saya jadi saya gak
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mbak gitu cukup efektif gak

untuk mengatasi pertentangan

yang mbak alami ?

terlalu capek jadi masih bisa kasih

ASI hehehe

36. Kalo begitu, mbak ngerasa

manfaatin adik mbak gak sih?

Eeemmmmm gimana ya dik, ya

termasuk manfaatin adik juga sih

dik. Hahahha

Penegasan

memanfaatkan

adik

Tawanan Altruistik

37. Kalo peran suami mbak

sendiri gimana mbak

khususnya mengenai

dukungan yang diberikan

dalam usaha mbak untuk

memberikan ASI Eksklusif ?

Emmm ya suami saya ya gitu itu dik.

Kan ya lagi ngerintis usaha gitu dik,

tempat makan kecil-kecilan ya jadi

lebih sibuk di warung dik daripada

bantuin saya ngejaga anak atau

beresin rumah. Sebenernya saya

lebih seneng kalo ada suami di

rumah jadi bisa bantuin beresin

rumah jadi kan saya gak kecapekan



91

banget dik. Tapi kenyataanya gak

bantuin kok dik. Trus akhirnya saya

manggil adik saya buat bantuin.

Kalo udah capek kan ya males buat

ngasih ASI gitu dek. Ditambah lagi

ASI nya jadi dikit gitu dik. Online

shop saya jadi gak keurus juga dik.

Meminta

bantuan adik

Tawanan Altruistik

38. Ooo gitu ya mbak, kalo gitu

perasaan mbak jadi gimana ?

Ya jadi kayak makan buah

simalakama gitu dik. Satu sisi

pengen tetep bisa ngasih ASI juga

bisa ngurusin online shop. Dua

pilihan yang sama-sama sulit dik.

Hahaha

Subjek

dihadapkan pada

dua pilihan yang

sulit

Konflik intrapersonal

39. Jadi saat ini mbak

dihadapkan pada dua pilihan

Iya dik, di satu sisi pengen

ngembangin online shop biar bisa

Dihadapkan

pada dua pilihan

Konflik intrapersonal
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yang sulit ya mbak ? ngehasilin uang sendiri dik tapi di

satu sisi saya juga pengen

berusaha bisa ngasih ASI Ekslusif

dik hehehe.

40. Kalo buat mbak sendiri

wiraswasta berbisnis online

shop itu kebutuhan atau

kewajiban mbak ?

Ya kewajiban ya dik, buat tambah-

tambah uang dik. Jadi saya punya

uang sendiri gak cuma dari suami aja

dik. Kan juga kata ibu saya

gimanapun perempuan harus bisa

ngehasilin uang sendiri.

Wiraswasta

sebagai

kewajiban

Super ego

41. Misalnya sama suami suruh

berhenti wiraswasta gimana

mbak ?

Ya gak papa sih dik, asal uang untuk

jatah saya di tambah. Hahahaha

42.

O ya mbak mau tanya lagi,

mbak berhasil ngasih ASI

Mmm, enggak e hehe. Umur lima

bulan udah saya kasih susu formula.
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Eksklusif gak sih ?

43. Alasan mbak udah ngasih

anak mbak susu formula di

usia lima bulan apa mbak ?

Gara-garanya pas ada pembeli

datang ke rumah saya nha anak saya

minta ASI. Saya lagi nanggung

jualin, ya udah saya minta tolong

adik saya biar dibuatin susu formula

biar anak saya juga anteng hehehe

44. Oo jadi mbak gagal ya

ngeusahain ngasih ASI

Eksklusif ke anak mbak ?

Iyaaa hehehe

45. Akibatnya apa buat mbak

sendiri ?

Ya jadi ngerasa bersalah sih, soalnya

kan saya ngerasa seneng kalo bisa

ngasih ASI Eksklusif tapi ternyata

gagal ya sudah. Jadi ngerasa bersalah

hehe
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Subyek 2

Nama : SOHL

Jenis kelamin: Perempuan

Usia : 29 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga (wiraswasta)

No. Pertanyaan Jawaban Tema Analisis

1. Halo mbak, apa kabar ? Kabar baik dik hehehe

2. Makakasih ya mbak mau

ngeluangin waktu buat

wawancara hari ini, mbak

lagi gak sibuk kan ?

Iya kok dik, saya lagi gak sibuk.

3. Brarti saya boleh mulai

tanya-tanya ya mbak ?

Iya silahkan dik.

4. Dimana mbak menghabiskan Saya lahir dan besar di Malang dik.
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masa kecil mbak ?

5. Bisa diceritain mbak gimana

masa kecil mbak ?

Mmmm. Orang tua saya disiplin

masalah waktu dik. Jadi tiap

kegiatan ada jatah jam-jamnya.

Misalnya jaman SD pulang sekolah

jam satu, tidur siang atau istirahat

gitu dik, jam empat mandi trus

bantuin bersih - bersih rumah dik.

Kan saya tiga bersaudara ya bagi-

bagi tugas dengan abang dan adik

saya dik. Kayak gitu dik kira-kira

masa kecil saya. Hehehe

6. Terus gimana sih lingkungan

tempat tinggal mbak waktu

masih kecil ?

Mmmm lingkungan sewaktu saya

masih kecil enak dik, di dalem

komplek itu fasilitasnya komplet,
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termasuk ada sekolahnya. Maklum

kan di komplek tentara penerbang

dik. Temen sekolah ya jadi temen

main, soalnya kan yang sekolah

disitu juga sesama anak-anak

tentara penerbang dik. Gak ada

kesenjangan kayak di kota dik,

soalnya semuanya sama dik

termasuk seragamnya, rumah, dll.

7. Apa cita-cita mbak sewaktu

mbak masih kecil ?

Cita-cita saya ingin jadi guru dik.

Ada keinginan jadi guru dik

makannya kuliah saya kuliah guru

gitu dik. Hehehe

Keinginan untuk bisa

menjadi guru

Id

8. Oo ok, ke pertanyaan

selanjutnya ya mbak? Hehehe

Iya dik, silahkan
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9. Setau saya sekarang mbak itu

seorang ibu rumah tangga

yang juga berwiraswasta ya ?

Iya bener banget dik.

10. Kalo boleh tau mbak

wiraswasta bidang apa ya ?

Mmm wiraswasta kecil-kecilan

kok dek, jual-jual baju gitu.

Lumayan dik bisa menghasilkan

uang sendiri, bisa buat tambah-

tambah uang jajan buat anak-anak.

Hehehe.

11. Mbak udah berapa lama

berwiraswasta ?

Mmmm kurang lebih setaun

belakangan ini dik.

12. Kalo buat mbak sendiri arti

bekerja itu apa ?

Ooo maksudnya arti berwiraswasta

bagi saya ?

13. Iya mbak, arti berwiraswasta

bagi mbak itu apa ?

Bagi saya wiraswasta itu untuk

ngisi waktu luang dan bisa nambah
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uang jajan dik. Jadi selain dapet

uang dari suami saya, saya juga

bisa dapet uang tambahan.

Hehehhe. Soalnya kan saya jadi

ibu rumah tangga banyak

nganggurnya. Kalo ngurus anak

kan saya yang mbantu soalnya kan

ada asisten rumah tangga. Jadi, dari

pada nganggur kan mending

berwiraswasta aja. Kan juga ada

saran dari tetangga saya untuk

ikutan berwiraswasta dik soalnya

dia tau kalo saya keluar dari

kerjaan dan jadi ibu rumah tangga.

Dia bilang lumayan buat tambah

Saran orang lain

untuk berwiraswasta

Super ego
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uang jajan anak trus saya pikir-

pikir bener juga jadi saya ikutan

wiraswasta. Hehehe

14. Kalo buat mbak sendiri

berwiraswasta itu suatu

kewajiban atau keperluan

mbak?

Kalo buat saya sih kewajiban dik,

soalnya kan kewajiban saya juga

membantu suami walaupun dalam

hal sepele. Kalo saya wiraswasta

kan saya bisa nghasilin uang

sendiri walau dikit dik tapi kan

tetep bisa nambah uang jajan dik.

Jadi selalu ada uang buat jajan.

Hehehe

Wiraswasta sebagai

sebuah kewajiban

Super ego

15. Sebelumnya mbak pernah

kerja dulu ?

Iya dik, saya pernah kerja di toko

buku. Trus setelah saya tau saya

hamil saya keluar dari pekerjaan
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dik. Mau fokus ngurus anak dik.

Hehehe

16. Ooo, kalo pendapat orang di

sekitar mbak tentang bekerja

itu gimana ?

Mmm kalo orang di sekitar saya

sih gak ngewajibin saya untuk

bekerja dik.

17. Trus lingkungan sekitar mbak

mewajibkan untuk apa mbak?

Gimana ya dik, orang sekitar sih

pengennya saya bisa ngehasilin

uang sendiri tapi ya gak dengan

kerja kantoran dik soalnya kan jam

kerjanya gak fleksibel dik. Jadi

akhirnya buat solusinya saya

diwajibkan untuk wiraswasta

biar tetep bisa ngehasilin uang

sendiri dik.

Lingkungan sekitar

mewajibkan untuk

berwiraswasta

Super ego

18. Kalo misalnya mbak disuruh Ya gak papa sih dik, soalnya kan
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brenti wiraswasta gimana

mbak ?

wiraswasta buat ngisi waktu luang

sama dikit-dikit tambah uang jajan

buat anak dik. Hehe

19. Kebetulan mbak tadi udah

nyinggung tentang ASI

Eksklusif. Hehehe. Makna

ASI Eksklusif bagi mbak itu

gimana ?

Mmm makna ASI Eksklusif bagi

saya sangat penting dik. Saya

seneng banget dik kalo sampe bisa

ngewujudin ASI Eksklusif.

ASI Eksklusif sangat

penting dan

membawa

kesenangan bagi

subyek.

Id

20. Bisa dijelasin lagi mbak

pentingnya gimana ?

Pentingnya itu karena info dari apa

yang saya baca dan info dari

temen-temen saya ASI itu

mengandung banyak vitamin dan

punya manfaat yang banyak buat

anak saya dik. Jadi saya semangat

dan seneng buat ngusahain

Perasaan senang dan

semangat

mengusahakan ASI

Id
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ngasih ASI Eksklusif Eksklusif

21. Kalo gitu, apa mbak pengen

ngeusahain bisa ngasih ASI

Eksklusif ke anak mbak ?

Ya jelas pengen dik. Gak Cuma

pengen sih dik tapi juga

ngeusahain juga. Makannya saya

keluar dari kerjaan dan milih jadi

ibu rumah tangga dan baru

berwiraswasta. Kan kalo kerja

apalagi di toko buku kayak dulu

kan keiket sama waktu kerja jadi

gak bisa ngasih ASI ke anak saya

dik.

Tindakan konkret

untuk mengusahakan

ASI Eksklusif

Ego

22. Menurut pengetahuan mbak,

pendapat orang di sekitar

mbak tentang ASI Eksklusif

gimana mbak ?

Kalo sepengetahuan saya, pendapat

orang sekitar tentang ASI Eksklusif

itu sangat penting dik, soalnya

mereka tau kalo ASI itu baik buat Mendapat anjuran Super ego
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kembang bayi dik. Makannya pada

nganjurin dan ngedukung saya

buat ngasih ASI lebih-lebih bisa

ASI Eksklusif dik.

dan dukungan untuk

mengusahakan

terwujudnya ASI

Eksklusif.

23. Kalo bagi mbak, mbak lebih

seneng berwiraswasta ato

berusaha ngasih ASI

Eksklusif?

Mmm kalo sekarang sih saya lebih

seneng ngeusahain bisa ASI

Eksklusif dik.

Perasaan senang bisa

mengusahakan

pemberian ASI

Eksklusif

Id

24. Jadi apa yang mbak lakuin

buat ngewujudinnya ?

Ya saya brenti dari kerjaan dik.

Soalnya jam kerjanya kan

mengikat gak fleksibel gitu dik jadi

saya susah yang mau ngasih ASI

dik. Kalo wiraswasta kan jamnya

lebih fleksibel.

Tindakan konkret

untuk mengusahakan

ASI Eksklusif

Ego

25. Kalo pandangan orang di Mmm kalo orang-orang di sekitar
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sekitar mbak tentang ASI

Eksklusif gimana mbak ?

saya sih ngedukung dan nyaranin

saya buat ngusahain tentang ASI

Eksklusif karena menurut mereka

ASI Eksklusif itu bagus banget

buat bayi. Katanya orang di sekitar

saya termasuk orang tua, suami

sampe tetangga saya ASI itu

penting biar daya tahan tubuh anak

saya bagus gitu dik, biar gak

gampang sakit.

Orang sekitar

mendukung dan

menyarankan untuk

mengusahakan ASI

Eksklusif

Super ego

26. Bentuk konkretnya gimana

mbak ?

Contohnya ya sampe suami saya

minta saya berhenti kerja untuk

fokus ngurus anak termasuk

berusaha ngasih ASI Eksklusif.

27. Tadi mbak bilang milih Hambatan sih ya tetep ada dek.
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berwiraswasta gara-gara

waktunya yang fleksibel tapi

masih ada hambatan gak

mbak ?

Kalo pas lagi nanggung ada yang

beli trus anak saya minta ASI gitu

dik.

28. Trus apa yang mbak lakukan? Ya saya nyelesain transaksinya

dulu dik, soalnya kan nanggung.

Hehe. Tapi saya jadi gak fokus dan

ngerasa bersalah dik. Saya bingung

dan serba salah, di satu sisi

nanggung ngejualin tapi di sisi

lain saya kan udah berkomitmen

untuk ngasih ASI ke anak saya

dik. Ngasih ASI ke anak saya kan

bukan kewajiban tapi pilihan saya

soalnya saya lebih senang untuk

Dihadapkan pada dua

hal yang berbeda

Perasaan senang bisa

Konflik

intrapersonal

Id
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ngurus anak ya termasuk ngasih

ASI dik.

mengusahakan ASI

Eksklusif

29. Untuk mengatasi hal itu, apa

yang mbak lakuin ?

Akhirnya saya manggil asisten

rumah tangga saya dik buat

ngelanjutin transaksinya dik.

Saya gak bisa fokus jadinya dik,

jadi yang nyelesain transaksinya.

Kalo saya tetep ngelanjutin

transaksinya gak bisa dik. Hahaha.

Saya milih ngasih ASI ke anak

saya. Kan kasian dik anak saya

nangis gitu gara-gara pengen ASI.

Hehe. Lagian kan ada asisten

rumah tangga, soalnya dia ngerti

gimana transaksi jual belinya, udah

Memanfaatkan

asisten rumah tangga

Tawanan altruistik
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saya ajarin juga.

30. Cukup efektif gak mbak cara

itu?

Ya efektif dik, soalnya transaksi

beres, anak saya juga jadi brenti

nangis soalnya dapet ASI. Hehe

31. Mbak mau tanya lagi, boleh

ya mbak ?

Hehe boleh,silahkan

32. Kalo boleh tahu mbak

berhasil ngeusahain ASI

Eksklusif gak sih ?

Enggak berhasil ngasih ASI

Eksklusif. Soalnya umur empat

bulan, anak saya udah saya kasih

pisang hehe

33. Alasan mbak udah ngasih

pisang ke anak mbak pas usia

empat bulan apa mbak ?

Soalnya anak saya kalo dikasih

doang masih rewel. Trus saya coba

kasih pisang ternyata suka dan gak

rewel bentar-bentar minta ASI hehe

34. Oo kalo gitu bisa dibilang Iya. Soalnya kan umur empat bulan
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mbak gagal ngasih ASI

Eksklusif ya ?

kan udah saya kasih pisang padahal

kan kalo ASI Eksklusif kan bayi

sampe umur enam bulan gak boleh

dikasih apa-apa selain ASI hehe

35. Dari kegagalan itu ada

dampaknya gak buat mbak ?

Ada sih, jadi ngerasa bersalah sih.

Soalnya dari awal kan saya pengen

ngeusahain ASI Eksklusif tapi

setelah dijalani kok ternyata gagal

hehe
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Subyek 3

Nama : AWFM

Jenis kelamin: Perempuan

Usia : 31 tahun

Pekerjaan : Pegawai swasta

No. Pertanyaan Jawaban Tema Analisis

1. Malem mbak. Makasih ya boleh

main ke rumah dan ngobrol-

ngobrol.

Iya dik sama-sama

2. Mau tanya-tanya tentang ASI

dan kerjaan mbak ya ? tapi

sebelumnya mau tanya-tanya

tentang masa kecilnya mbak

Iya dik silahkan.

3. Bisa diceritain gak mbak masa Masa kecilku, masa kecil ya
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kecilnya mbak gimana ? sama kayak ini to. Ibu juga

kerja, bapak juga kerja jadi eee

gak ada pembantu ya

bahagialah mbak. Hehe. Ya

gitu.

4. Tentang keluarga mbak? asalnya

darimana sih mbak ?

Dari Sulawesi

5. Sulawesi mana mbak ? Sulawesi Tenggara, Kendari.

6. Bisa diceritain lingkungannya

mbak ? jumlah saudaranya

Oooo. Saudara lima. Eee saya

anak ke empat ya dari lima

bersaudara.

7. Kalo saudara yang pertama ? Anak nomer satu apanya ?

usianya ?

8. Perempuan atau laki ? Ooo anak nomer satu laki-laki,

kakak saya semuanya laki-laki.
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Yang cewek adek.

9. Ooo berarti satu sampe tiga

laki-laki, empat dan lima

perempuan ?

Iya..

10. Mbak kerja di bank ya ? mbak

swasta atau pemerintah ?

Bank swasta mbak.

11. Kalo sambil punya anak. Kalo

buat mbak sendiri juga bekerja,

yang membuat mbak senang

bekerja atau memberikan ASI

mbak ?

Memberikan ASI. Saya

usahakan sampe, jangan sampe

kasih susu formula. Karena ASI

Eksklusif kan sampe enam

bulan. Tapi cuma 11 bulan

karena susah bagi waktunya.

Di kantor kan cuma istirahat

berapa jam kadang kan

frontliner kalo di tinggal susah

ASI membawa

kesenangan

Hambatan yang

dialami

Id

Konflik

intrapersonal
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juga. Gak keluar sendiri

ASInya kan.

12. Sebelas bulan tadi tanpa

campuran susu formula mbak ?

Iya mbak. Tapi temen-temen

saya malah bisa sampe dua

taun, pada hebat-hebat.

13. Kalo lingkungan rumah saya di

Magelang juga ada yang sama

kayak mbak kerja di bank tapi

gak bisa ngasih ASI Eksklusif

gitu mbak. Hehehe

O iya to ? saya emang niatin

ngeusahain ASI Eksklusif

soalnya baca-baca info-info

kalo ASI Eksklusif kan bayinya

lebih kuat daya imunnya atau

apa gitu. Hehe

14. Trus tadi kan mbak bilang untuk

bagi waktunya susah ya, untuk

menyiasatinya ngasih ASI apa

yang mbak lakuin ?

Ya biasanya itu, kalo terpaksa

stock ASI. Biasanya sebelum

berangkat kerja pagi ke kantor,

sebelum jam delapan itu aku
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udah meres. Trus nanti istirahat

satu jam tak buat meres. Trus

nanti diatas jam tiga, frontliner

kan sampe jam tiga, jam tiga

keatas meres lagi, sisanya di

rumah. Hehe. Soalnya sebisa

mungkin gak ganggu. Misalnya

kalo saya liat front linernya

sepi kan ya udah tinggal bentar,

setengah jam berapa jam yang

penting dapet satu dua botol

udah sukur.

15. Selain tadi hambatan yang jam

kerja, ada hambatan lain gak

mbak ?

Gak ada sih, temen-temen

pada ngedukung.

Dukungan dari teman

sekerja

Super ego
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16. Udah pada ngertiin ya mbak ? Iya mbak, kantor juga

mendukung, diijinin sih kalo

di tempatku. Gak ditegurkan,

dikasih waktu.

Dukungan dari tempat

kerja

Super ego

17. Oo, dikasih waktunya cuma jam

kerja, istirahatnya jam berapa

sih mbak ?

Jam dua belas, itu kan biasanya

gantian. Frontliner kan gak

boleh semuanya istirahat kan.

Istirahatnya satu-satu dari jam

dua belas sampe jam satu, jam

satu sampe jam dua. Jadi

emang gak boleh kosong.

18. Jadi untuk nyamain antara kerja

biar gak ganggu sama ngasih

ASI, gantian sama temen-temen

ya mbak waktu istirahatnya ?

Iya, dari temen-temen

ngedukung juga kan, biasanya

ada juga yang keberatan. Malah

enak-enakan, kerja malah

Dukungan dari teman

sekerja

Super ego
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pergi-pergi. Tapi untungnya

gak ada sih. Temen-temen

ngedukung.

19. Brarti temen-temennya mbak

support ya mbak.

Iya pada ngertiin. Saya bilang

“tinggal bentar ya !” Pada

jawab “ya ya” haha

Dukungan dari teman

sekerja

Super ego

20. Trus kalo lingkungan sekitar,

misalnya pandangan orang tua

atau temen kerja mungkin

tentang ASI Eksklusif gimana

mbak ?

Ngedukung sih semuanya sih.

Orang tua juga ngedukung.

Dukungan dari orang

tua

Super ego

21. Ada saran dari orang tua gak

mbak untuk ngeusahain ASI

Eksklusif ?

Mmm gak ada sih mbak,

kesadaran saya sendiri untuk

ngeusahain ngasih ASI

Eksklusif. Suami juga

Kesadaran untuk

mengusahakan ASI

Eksklusif

Ego
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ngedukung sih saya ngeusahain

ASI Eksklusif.

22. Biasanya mbak dapet info-info

tentang ASI Eksklusif itu dari

diskusi dengan teman atau

gimana ?

Biasanya sih saya baca-baca

aja. Baca-baca dari internet kan

banyak. Cari tau caranya, cara

penyimpanannya gitu kan. Dari

internet semua. Dari teman-

teman juga ada sih. Temen-

temen sesama ibu-ibu. Hehe.

Soalnya banyak sih yang

usianya sepantaran. Temen-

temen BBM, kalo sharing-

sharing tentang anak. Seneng

gitu kalo tau ada temen yang

bisa lulus kasih ASI Eksklusif
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sampe dua tahun. Haha.

23. Oo gitu ya mbak. Hehehe.

Ngomong-ngomong mbak udah

berapa lama sih bekreja ?

Saya dari 2007 .

24. Dari 2007 sampai sekarang ya

mbak ?

Iya.

25. Kalo makna bekerja bagi mbak

sendiri apa ?

Bekerja, apa ya, jadi

kewajiban sih soalnya buat

bayar cicilan-cicilan hehehe.

Kalo di rumah kan paling gak

ngapa-ngapain,  ngebosenin to.

Kalo kerja kan banyak temen

terus pendapatan juga nambah

kan. Pola pikirnya juga apa

ngikut perusahaan gitu kan.

Bekerja sebagai

kewajiban

Super ego
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Misalnya ada target, kita di

paksa untuk kejar target. Kalo

di rumah kan sama anak aja

sama suami. Kalo dikerjaan

emang lebih berat sih, bagi

waktu kan di rumah sama di

kantor kan.

26. Trus waktu tau hamil ada

kepikiran untuk fokus ngerawat

termasuki ngusahain ASI

Eksklusif untuk anak atau

kepikiran untuk tetap bisa

bekerja dan ngerawat anak mbak

apa milih untuk kerja aja mbak ?

Haha. Kalo kepikiran untuk

ngasih ASI ya ada. Soalnya kan

saya seneng dan enjoy bisa

ngeusahain ASI Eksklusif.

Tapi ya masih milih ke kerjaan.

Soalnya masih harus bayar

cicilan rumah sama mobil juga.

Hehehe. Jadi dibisa-bisain

Perasaan senang bisa

mengusahakan ASI

Eksklusif

Id
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jalanin dua-duanya kan.

Kadang juga merasa bingung

gara-garanya antara kerja

sama ngeusahain ASI

Eksklusif. Tapi ya gak

papalah saya kerja kan juga

buat nyicil cicilan-cicilan

sama tabungan masa depan

anak. Hehehe

Dua pilihan yang

berbeda

Memilih bekerja

untuk tabungan masa

depan sang anak

Konflik

intrapersonal

Rasionalisasi

27. Dua-duanya jalan tapi masih

fokus ngerawat anak termasuk

ngeusahain ASI Eksklusif

mbak?

Iya. Tapi anak saya jadi kasihan

soalnya

28. Pendapat orang sekitar tentang

pekerjaan mbak sendiri gimana?

Ya ngedukung sih. Soalnya

kan pada tau kalo saya masih

Dukungan dari

lingkungan sekitar

Super ego
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punya kewajiban untuk bayar

cicilan rumah sama mobil. Jadi

ya pada ngemaklumin sih.

Hehehe. Lagian di kantor juga

banyak ibu bekerja jadi ya

biasa aja sih.

29. Kalo makna ASI Eksklusif buat

mbak itu apa sih ?

Ya penting banget to. Penting,

trus dari segi manfaat banyak.

Lebih banyak manfaatnya buat

anak buat ibu juga. Saya juga

seneng to bisa ngeusahain

ASI Eksklusif.

Senang bisa

mengusahakan ASI

Eksklusif

Id

30. Kalo mengusahakan ASI

Eksklusif juga sambil bekerja,

dua-duanya bisa berjalan lancar

Mm jujur ya gak bisa sih. Saya

juga gak maksimal yang

ngeusahain ASI. Jadi agak
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gak sih mbak ? kecewa sih tapi ya gak papa

sih saya kerja juga buat masa

depan anak saya buat

tabungannya nanti ya sama

tetep buat bayar cicilan-

cicilan. Hehe

Tetap bekerja demi

masa depan anak

Rasionalisasi

31. Mbak mau tanya lagi, mau tanya

tentang berhasil atau enggaknya

mbak dalam mengusahakan ASI

Eksklusif ?

Mmm alhamdulilah berhasil

soalnya saya gak ngasih

makanan lain ke anak saya

selain ASI selama enam bulan

hehe

32. Wa selamat ya mbak, saya ikut

seneng mbak bisa berhasil

ngasih ASI Eksklusif ke bayi

mbak. Kalo boleh tau tips and

Iya, saya ada banyak stock ASI

hehe. Jadi kalo pas pagi

sebelum berangkat kerja saya

mompa ASI dulu trus pas siang
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trick nya apa mbak bisa berhasil

gitu soalnya mbak kan juga

kerja kantoran ?

istirahat siang di kantor sama

pas malam kalo pulang kerja

hehe

33. Mbak kan juga kerja, seharian

kerja dari pagi sampe sore di

kantor pasti kan capek mbak apa

jadi gak ngefek ASI nya

berkurang mbak ?

Iya sih capek tapi saya

ngimbangin sama makannya.

Makan makanan yang sehat

dan porsi nya banyak jadi

ASInya tetep banyak hehe
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Subyek 4

Nama : SE

Jenis kelamin: Perempuan

Usia : 25 tahun

Pekerjaan : Pegawai swasta

No. Pertanyaan Jawaban Tema Analisis

1. Pagi mbak, makasih sudah mau

meluangkan waktunya untuk

wawancara ini mbak. Pertama

saya mau tanya tentang

pekerjaan mbak sekarang apa ?

Kapan mulai bekerja ?

Dari pekerjaan dulu.

Pekerjaannya jadi SPG,

karyawan swasta mau tiga taun.

Trus ini punya momongan

umurnya mau delapan bulan.

2. Sebelumnya mau tanya tentang

masa kecilnya mbak. Bisa

Saya lahirnya di luar jawa dik,

di Kupang tapi umur satu tahun
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diceritain mbak ? udah ke Magelang.

3. Lingkungan tempat tinggal

mbak dulu waktu masih kecil

gimana mbak ?

Kalo dulu masih kecil banyak

temenya anak-anak kecil juga.

Sering main sama anak-anak

sekitar kontrakan kan

sepantaran usianya.

4. Kalo tentang keluarganya mbak

sendiri gimana ?

Hhhmm kalo di keluarga saya

kalo dari kakek emang

ngajarinnya disiplin. Jadi waktu

kecil kalo pas ada temen main

ke rumah tapi udah waktunya

tidur siang, teman saya

dimarahin suruh pulang mau

tidur siang. Trus saya ngambek

sebenernya ya itu bagus ya
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untuk saya. Trus kalo udah sore

mandi trus jam empat disuruh

belajar ngerjain PR kalo dari

kakek emang kayak gitu

disiplin.

5. Kalo dari orang tuanya mbak

sendiri gimana ?

Kalo orangtua semuanya kerja

jadi perhatiannya kurang gitu.

Tapi dari ibu saya mendidiknya

untuk ngurus rumah. Jadi dari

kecil udah diajarin pekerjaan

rumah. Misalnya ibu saya

nyapu, saya ngepel. Setiap

minggu kan libur suruh bantu

ibu jadi udah kebiasaan.

6. Selanjutnya saya mau tanya Cita-citanya dulu pengen jadi
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tentang cita-cita mbak. Kalo

boleh tau cita-cita mbak apa

sih?

guru. Khususnya guru bahasa

indonesia di SD. Dulunya

sempet ikut tes UNPTN ke

Jogja tapi kok gak masuk itu.

Ya udah sementara sama ibu

suruh kursus komputer dulu

satu tahun. Setelah selesai kan

nganggur selama empat bulan,

sebenernya pengen nerusin lagi

sekolah tapi kok iseng-iseng

ngelamar kerja kok dapet kerja

jadi keenakan cari duit. Haha.

Sekarang ya udah kerja aja.

7. Alasannya pengen jadi guru

mata pelajaran bahasa

Soalnya seneng sama anak

kecil. Pengen ngajarin anak

Senang anak kecil Id
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indonesia apa mbak ? kecil kan juga suka bahasa

indonesia

8. Ooo anaknya udah delapan

bulan ya, bisa diceritain gak

mbak dulu awalnya tahu kalo

hamil gimana ?

Ya seneng dik tau mau punya

anak. Saya juga dapet cuti tiga

bulan. Saya juga rencana mau

ngasih ASI Eksklusif. Jadi pas

lairan tanya sama bidannya

tentang ASI Eksklusif.

Soalnya saya kan sambil kerja

juga dik.

Aktif bertanya pada

bidan mengenai ASI

Eksklusif

Ego

9. Ooo trus bidannya ngomong

apa mbak ?

Ya bidannya bilang suruh

mempompa ASInya dik. Trus

disimpan di botol kaca. Setiap

mompa waktu awal-awal masih

susah jadi baru dapet 50ml aja.
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Sedih juga dik keluarnya dikit

gitu soalnya kan anak saya

minumnya banyak. Kalo mau

sambung susu formula kok

kasian dik. Trus saya tanya ke

bidannya lagi kok ASInya

keluarnya sedikit gimana.

Trus katanya bidan suruh

makan banyak dik. Udah

makan banyak trus juga

dikasih susu kacang kedelai

sama ada daun katuk dik

katanya biar cepet nambah

jumlah ASInya. Hasilnya

ASInya makin banyak dik.

Aktif bertanya kepada

bidan

Tindakan konkret

yang dilakukan untuk

meningkatkan

produksi ASI.

Ego

Ego



84

Trus keburu saya masuk kerja

lagi dik. Mulai tak tinggal terus,

satu hari paling pas saya luang

aja dik. Pas mau tidur dik

soalnya bidannya juga suruh

pas mau tidur aja dik biar

produksinya banyak.

10. Tadi mbak kan bilang cuti tiga

bulan itu pembagiannya

gimana?

Saya ambilnya mepet. Satu

minggu sebelum HPL ternyata

dugaannya pas. Selama cuti

awalnya bisa di rumah trus jadi

bisa ngeusahain ASI walaupun

ASInya sempet dikit. Udah tiga

bulan saya tinggal kerja tadinya

masih bisa pake stock ASInya
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dik tapi lama-lama ASInya

makin dikit jadi semakin gak

mungkin untuk dipompa.

Semakin kurang dan kurang

akhirnya saya kasih susu

formula. Tapi kan saya kasian

kalo gak saya kasih ASI jadi

saya kasih susu formulanya pas

saya kerja aja. Saya kan kerja

delapan jam, delapan jam kerja

itu ya saya kasih susu formula.

Jadi kalo pas saya di rumah ya

saya kasih ASI. Sekarang anak

saya tahu, kalo saya di rumah

dia gak mau minum susu
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formulanya. Mau minum susu

formula kalo pas saya pergi aja.

11. Sekarang mengenai pekerjaan

mbak, buat mbak sendiri makna

bekerja itu apa sih ?

Kerja ya. Kalo saya bekerja tu

tadinya untuk ngisi waktu luang

aja. Tapi sekarang udah

punya anak seperti ini ya jadi

kewajiban. Sebenernya

perempuan kan gak harus

bekerja ya tapi kan itung-itung

bantu suaminya.

Bekerja sebagai

kewajiban

Super ego

12. Jadi sebelum punya anak bukan

kewajiban untuk bekerja ya

mbak tapi setelah bekerja jadi

kewajibannya ya mbak ?

Iya, buat tambah-tambah.
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13. Kalo dulu pas tahu hamil, ada

kepikiran untuk fokus ngerawat

anak termasuk ngeusahain ASI

Eksklusif atau milih untuk

kerja?

Sebenernya pengen berhenti

bekerja, pengen momong

anak. Tadinya gitu tapi kan

sekarang lihat harga-harga

makin naik ya saya harus

kerja. Sebenernya penghasilan

suami cukup kalo saya gak

kerja tapi kan saya mikirnya

untuk masa depan besok jadi

ya gak papa saya bekerja.

Kayak gaji saya untuk sekolah

sampe besar biar gak kayak

ibunya cuma karyawan swasta

aja. Biar Insya Allah sampai

jenjang ke perguruan tinggi.

Dua pilihan berbeda

Alasan untuk tetap

bekerja

Konflik

intrapersonal

Rasionalisasi
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Amin.

14. Trus menurut orang-orang

sekitar mbak tentang makna

bekerja gimana ?

Ya kalo temen saya ada yang

bilang ribet, capek. Sampai

anaknya diurus sama orang

tuanya jadi dia gak ngerawat

anaknya. Tapi juga ada temen
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saya yang kerja untuk sambilan,

seneng-seneng aja daripada di

rumah suntuk. Tapi kan juga

untuk tambah-tambah buat anak

juga.

15. Kalo sekarang ini mbak lebih

seneng untuk ngerawat anak

termasuk ngeusahain ASI atau

bekerja mbak ?

Kalo sekarang ini ya seneng

ngurus anak termasuk

ngusahain ngasih ASI

Eksklusif. Kalo pulang kerja

rasanya pengen cepet pulang

kalo pas mau berangkat kerja

diusahain ngurus anak dulu

sampai selesai baru berangkat.

Kalo pulang kerja pengen cepet

pulang, pengen cepet-cepet
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ketemu anak. Sebenernya

pengen ngurus anak soalnya

saya seneng bisa ngerawat anak

tapi saya juga harus realistis,

sekarang kan semua-semua

mahal jadi ya udah deh kerja

aja.

16. Berikutnya saya mau tanya

tentang makna ASI Eksklusif

buat mbak sendiri apa sih ?

Eee kalo saya tu biar anaknya

lebih deket sama ibunya.

Gimana ya kayak ikatan

batinnya lebih deket kalo sama

ibunya kalo lewat ASI kan gitu,

biar anaknya lebih deket. Sama

biar lebih kuat aja bayinya.

17. Kalo dari apa yang mbak baca, Kalo dari yang saya baca sih
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penjelasan ASI Eksklusif itu

kayak gimana sih mbak ?

untuk daya tubuh tahan anak

sama ikatan batin dengan ibu.

Sama sih kayak dibilang orang-

orang sekitar saya tentang ASI

Eksklusif.

18. Lama pemberiannya berapa

lama mbak ?

Minimal enam bulan ya sampai

usia dua tahun.

19. Kalau menurut orang-orang

sekitar mbak tentang ASI

Eksklusif gimana ?

Ya ada ngedukung ada juga

yang bilang repot, pro kontra

haha.

20. Kalo sebagian besarnya mbak ? Kalo sebagian besarnya pada

bilang pada bilang ribet dan

temen-temen saya pada pesimis.

Untungnya keluarga saya

ngedukung kalo mau ASI
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Eksklusif jadi saya makin

optimis.

21. Buat mbak sendiri ngeusahain

ASI Eksklusif itu jadi

kewajiban atau suatu

kebutuhan?

Kalo buat saya sih kebutuhan ya

dik soalnya kalo gak

ngeusahain ASI Eksklusif

rasanya gimana gitu kayak ada

yang kurang hehe.

22. Ada hambatan gak mbak harus

bekerja dan ngusahain ASI

Eksklusif ?

Awalnya ya ada, merasa

bersalah gitu harus ninggal anak

tapi ya gimana kan juga punya

kewajiban harus kerja.

23. Bisa diceritain lebih lengkap

lagi mbak ?

Ya berasa bersalah soalnya kan

dari awal ingin ngerawat anak

termasuk ngeusahain ASI

Eksklusif tapi disisi lain kan
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juga harus kerja. Jadinya kalo

pas kerja jadi kepikiran sama

anak. Rasanya pengen cepet-

cepet pulang. Ya gimana ya

soalnya kan lebih seneng

ngerawat anak tapi harus kerja

jadi serba salah gini hehe.

24. Jadi mbak dihadapkan pada dua

hal yang beda ? Disatu sisi

ingin ngeusahain ASI Eksklusif

tapi di sisi lain mbak juga harus

kerja untuk masa depan anak ?

Iya. Gara-gara itu saya jadi

serba salah tapi ya mau gimana

lagi hehe

25. Trus apa yang mbak lakuin

untuk mengatasi pertentangan

tadi ?

Ya kerjanya dibuat enjoy aja.

Sering ngerasa kangen sama

anaknya. Sering kayak ngayem-
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ngayem diri sendiri aja. Kan

saya kerja juga buat anak,

buat tabungan masa

depannya. Hehehe

Bekerja demi

tabungan masa depan

anak

Rasionalisasi

26. Ooo jadi lebih ngayem-ngayem

diri sendiri ya mbak ? ngayem-

ngayemnya kayak gimana sih

mbak ?

Iya. Ya itu dalam hati ngomong

ah gak papa, kerja juga buat

anak kok gak papa.

27. Kalo udah ngayem-ngayem

gitu mbak ngerasa gimana ?

Ya lebih tenang gitu. Langsung

semangat kerja. Apalagi kerjaan

jadi SPG haduh kayak ngajak

customer untuk beli kan ya.

Kalo udah ngayem-ngayem gitu

bilang kerja juga buat anak

makin semangat kerja jadi
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motivasi buat saya juga.

28. Sementara gitu dulu ya mbak,

kalo ada yang kurang saya

tanya-tanya lagi boleh mbak ?

Iya boleh hehe

29. Oke mbak makasih ya buat

waktunya.

Iya sama-sama.

30. Mbak mau tanya lagi, mbak

berhasil ngeusahin ASI

Eksklusif atau enggak ?

Mmm enggak, soalnya pas anak

saya usia dua bulan hampir tiga

bulan udah saya tinggal kerja

jadi terpaksa harus saya kasih

susu formula. Tapi kalo pas

saya libur ya baru bisa ASI hehe

31. Berarti mbak gagal ya

ngeusahain ASI Eksklusif ?

Iya gagal soalnya kan kalo ASI

Eksklusif kan enam bulan gak

boleh makan selain makanan



96

lain selain ASI tapi kan umur

dua mau tiga bulan udah saya

kasih susu formula hehe

32. Dari ketidakberhasilan itu ada

dampaknya buat mbak gak ?

Mm ya ada sih. Jadi merasa

bersalah soalnya kan dari awal

pengen ngasih ASI Eksklusif

tapi kenyataannya gagal.


