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LAMPIRAN A 

Pedoman Wawancara 
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Pedoman Wawancara (Subjek) 

 

Nama subjek 

Tempat tanggal lahir subjek 

Umur subjek 

Masa kecil dan cara orangtua subjek mendidik 

Latar belakang dan kondisi keluarga subjek 

Interaksi subjek dengan lingkungan di luar keluarga 

 

Komponen-Komponen Konsep Diri  

a. Gambaran Diri 

1. Usaha-usaha subjek menghadapi perubahan secara fisik 

2. Pandangan dan solusi subjek,  dalam menyikapi perubahan secara 

fisik 

3. Pandangan dan solusi subjek, dalam menyikapi perubahan 

kesehatannya 

b. Ideal Diri 

1. Harapan untuk kondisi fisik selanjutnya 

2. Harapan subjek untuk perkembangan pada psikisnya 

3. Harapan subjek untuk kehidupan sosialisasinya 

4. Impian-impian, yang telah dicapai, belum dicapai dan yang ingin 

dicapai oleh subjek selama menjadi lansia 

c. Harga Diri 

1. Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki menurut subjek 
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2. Pandangan subjek terhadap kelebihan dan kelemahan yang 

dimilikinya 

3. Penghargaan dari orang lain  

d. Peran Diri 

1. Hambatan yang dialami subjek selama berinteraksi dengan orang 

lain 

2. Pandangan dan solusi subjek, dalam menyikapi perubahan status 

dan peran sosial 

3. Pengalaman positif dan negatif subjek, selama menjalankan 

statusnya sebagai lansia  

4. Permasalahan yang dialami subjek dan problem solving yang 

dilakukan selama menjalankan peran sebagai lansia 

5. Peran subjek dalam keluarga 

6. Peran subjek dalam masyarakat 

e. Identitas Diri 

1. Perubahan karakter pribadi subjek selama masa lansianya 

2. Pandangan dan solusi subjek terhadap perubahan karakter yang 

dialami 

3. Mendefinisikan diri sendiri menurut subjek 

4. Pandangan subjek mengenai bagaimana orang lain  melihat 

dirinya 

5. Pengaruh dari luar (lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, dan lain-lain) yang mempengaruhi pribadi subjek.  
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

f. Perubahan Penampilan Fisik dan Kemampuan Kognitif 

1. Perubahan yang terjadi pada penampilan fisik dan  kemampuan 

kognitif subjek 

g. Penyakit atau Cacat Tubuh 

1. Perubahan yang terjadi pada kesehatan subjek 

h. Masalah Ekonomi 

c. Perubahan pendapatan ekonomi subjek 

d. Pandangan dan solusi subjek, dalam menyikapi perubahan 

ekonominya 

i. Kehilangan Status dan Peran Sosial 

c. Perubahan status dan peran sosial subjek 

d. Kegiatan-kegiatan subjek setelah perubahan status dan peran 

sosial  

j. Kehilangan Orang yang Disayangi 

c. Perubahan yang dialami setelah ditinggal oleh orang-orang yang 

disayangi 

d. Pandangan dan solusi subjek, terhadap perubahan yang terjadi 

setelah orang-orang yang disayang telah tiada 
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LAMPIRAN B 

Verbatim Wawancara Subjek dan 

Triangulasi Sumber Subjek 
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VERBATIM WAWANCARA SUBJEK I 

Nama Subjek: SMY 

Pekerjaan: Tukang Pijet 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 Selamat pagi bu 

dengan ibu siapa? 

Ibu Samiyem   

2 Tempat tanggal 

lahirnya dimana ya 

bu? 

Klaten tahun 47   

3 Umurnya? Umurnya 67     

4 Bisa diceritakan 

mungkin masa 

kecilnya dulu gimana 

? 

Masa kecilnya dulu 

di desa Nggawo 

 

  

5 Itu orang tua 

kerjanya? 

Kerjanya tani    

6 Sodaranya ada berapa 

bu? 

Anak tunggal    

7 Ibu bapa sudah 

meninggal? 

Sudah meninggal 

semua 

  

 

8 Kalo boleh tau 

kondisi keluarganya 

gimana bu, 

harmoniskah atau ada 

Ga ada   
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pertengkaran? 

9 Harmonis ya? Iya    

10 Ekonominya juga 

baik? 

Iya, cukuplah    

11 Kalo interaksi dengan 

orangtua sendiri baik 

antara ibu sama 

bapak? 

Baik    

12 Bisa diceritain 

baiknya kayak 

gimana? 

Baik tu, soalnya 

anak tunggal jadi ya 

sayang  

  

13 Kalo sama bapak juga 

baik? 

Iya   

14 Interaksi ibu dengan 

anak dengan cucu-

cucu ibu baik juga/ 

Iya semua bagus 

gemati sama saya, 

sayang gitu ndak 

pernah cekcok. 

Karna saya ya 

ngemong gitu lho, 

jadi sabar. Saling 

menjaga, ga ada 

masalah apa-apa. 

Tapi ga pernah 

cerita-cerita, saya 

cuma 

mendengarkan 

takut kalu keliru. 

1I Subjek memiki 

relasi yang baik 

dengan anak dan 

cucunya karena 

subjek selalu 

mengemong dan 

sabar pada 

keluarganya 

sehingga 

keluarganya juga 

memperhatikan 

subjek. Namun 
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selama 

berinteraksi 

subjek lebih 

banyak berperan 

sebagai 

pendengar karena 

takut keliru 

selama 

berinteraksi 

dengan 

keluarganya. 

15 Kalo dengan 

tetangga? 

Sangat bagus, 

banyak yang disitu 

(duduk depan 

rumah) kalo siang 

sore malem, sini 

penuh tempat saya. 

Anak-anak kecil, ya 

pagi siang sore tu 

perempuan-

perempuan malem 

laki-laki. Ini nggak 

pernah sepi. Yo sok 

tolong menolong, 

yo sendau gurau, 

dekat sama 

tetangga itu kesini 

semua. Pagi jam 

1I Subjek memiliki 

hubungan yang 

baik dan saling 

tolong menolong 

dengan 

tetangganya 

sehingga 

tetangganya 

merasa nyaman 

untuk berlama-

lama di rumah 

subjek dan 

bersendau gurau 

dengan subjek. 
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tujuh udah penuh 

sini. Tapi ngga 

cerita-cerita cuma 

jadi pendengar. 

Namun selama 

berinteraksi 

subjek tidak 

pernah bercerita 

melainkan hanya 

sebagai 

pendengar.  

16 Berarti selama 

berinteraksi dengan  

keluarga tetangga 

gitu lebih jadi 

pendengar atau 

gimana? 

Ya pendengar, 

nanti kalo saya 

nyambung keliru 

sok sok. Salah 

dengar gitu.  

1I Subjek mengaku 

bahwa selama 

bersosialisasi 

dengan tetangga 

subjek hanya 

berperan sebagai 

pendengar. 

Apabila turut 

serta berbicara 

selama 

berinteraksi, 

subjek takut akan 

keliru karena 

pendengarannya 

yang kurang. 

16 Kan udah umur ni ya 

bu ya udah semakin 

tambah fisik juga 

Saya keluhannya 

gula.  

1G Perubahan 

kesehatan yang 

dialami subjek 
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semakin...  adalah penyakit 

gulanya.   

17 Bisa diceritain bu, 

maksudnya selama 

sakit gula itu 

mungkin ada 

pengalaman-

pengalaman yang 

bikin bu kirman 

sedihkan atau bu 

kirman jadi... 

Sedih ya sedih 

neng saya 

serahkan pada 

Allah, Allah yang 

menjagai 

 

3A Subjek merasa 

sedih dengan 

penyakit gula 

yang harus 

ditanggungnya 

namun subjek 

selalu 

menyerahkan 

segala 

kesedihannya 

pada Tuhan YME 

dan berharap 

supaya Tuhan 

YME selalu 

menjaga.  

18 Berdoa ya? Iya berdoa, jadi ya 

terimakasih Tuhan 

ya kekuatan 

kesabaran 

3A Penyakit gula 

yang dialami 

subjek membuat 

subjek selalu 

meminta pada 

Tuhan Yme 

untuk selalu 

diberi kekuatan 
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dan kesabaran.  

19 Jadi penyakitnya 

sekrang lebih ke gula 

itu ya? Ada lagi bu 

penyakitnya? 

Ya sok sok itu 

korestrol naik 

turun, tensinya yo 

naik turun tapi ga 

masalah yang 

masalah gulanya 

itu  

G1 Selain gula, 

subjek juga 

memiliki keluhan 

kolesterol dan 

tekanan darah 

yang terkadang 

tidak stabil, 

namun yang 

paling 

bermasalah 

menurut subjek 

tetap penyakit 

gulanya.  

20 Ibu ngeliat kondisi 

badan sakit-sakitan 

gitu gimana bu? 

Saya biasa-biasa aja 

ya pokoke ke 

dokter tiap minggu 

kontrol. Tiap 

malem ga bisa 

tidur rasanya 

sakit, tapi ya diem 

saya  ga tau 

mengeluh.  Tapi 

cuma lemes gitu, 

katanya penyakit 

gula tu gitu, tapi 

anak saya ndak 

3A Semenjak subjek 

sakit gula, setiap 

malam subjek 

tidak bisa tidur 

karena kesakitan 

sehingga subjek 

sempat mengeluh 

dan menangis 

terhadap 

sakitnya. Subjek 

juga menangis 
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pernah marah, saya 

smua sama saya. 

Anak saya laki-laki 

smua.   

Pihak keluarga: Ya 

sering nangis, yo 

ojo susah to bu 

diterima 

bersyukur, iyo bu 

anaku itu lo bu. 

Anake itu kan 

ngga gemati, ndak 

diperhatian gitu 

loh. Punya uang 

dikasih dari mana-

dari mana itu terus 

anu dia 

diperhatikan 

karena uangnya 

dikasihkan 

anaknya itu, berarti 

itu uang. Kalo ndak 

punya apa-apa ya 

itu nggak 

diperhatiin, cuman 

didiemin aja. 

karena kurangnya 

perhatian dari 

anak-anaknya 

terhadap kondisi 

fisiknya yang 

semakin lemah, 

anak-anaknya 

akan 

memperhatikan 

subjek saat uang 

subjek diberikan 

pada anak-

anaknya. Jika 

subjek tidak 

memiliki apa-apa 

untuk diberi pada 

anaknya, subjek 

tidak 

diperhatikan oleh 

anak-anaknya.  

Supaya rasa 

sakitnya 

berkurang subjek 

selalu kontrol 

pada dokter 
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setiap 

minggunya.  

20 Kalo kehidupan 

seksualitasnya bu 

kirman gimana bu? 

Biasa-biasa 

sekarang nggak 

ada.  

1F Selama menjadi 

lansia hasrat 

seksual pada 

subjek sudah 

tidak ada. 

22 Ibu menjalaninya 

gimana bu? 

Senengkah atau 

masih pengen 

menikmati kehidupan 

seksualitas kayak 

dulu atau gimana bu? 

Nggak, nggak 

sama sekali nggak. 

Biasa, hiburan 

saya cucu.   

2A Subjek sudah 

tidak ada minat 

untuk kemabali 

menikmati 

kehidupan 

seksualitasnya 

dan 

kebahagiaanya 

sekarang sudah 

tergantikan oleh 

cucu-cucunya.   

21 Tinggal disini smua? Ada yg di bali, baru 

kemaren kembali ke 

bali tadi pagi sudah 

sampai sana  

  

22 Tapi istrinya disini? Iya, orang bandung. 

Dulu kerja di 

bandung terus di 

phk saya suruh 
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pulang ke sini  

23 Berarti ibu disini 

dengan menantu 

satu? 

Iya, lah ini yag 

jualan ini ya 

menantu 

  

24 Warung itu? Iya   

25 Cucunya berapa? Cucunya 4    

26 Disini smua? Iya yang dilampung 

satu, itu tinggalan 

anak saya yang 

meninggal diambil 

sama mertuanya.  

  

27 Brarti disini menantu 

satu? 

Dua, disini 

berjejeran 

  

28 Oalah iya, itu juga 

suaminya disini juga? 

Disini kalo 

suaminya. Tapi 

smua baik-baik, 

kalo saya senang 

makan situ ya situ 

sini ya sini. Jadi 

saya senengnya 

makan di mana ya 

dah  

  

29 Tadi kan penyakitnya 

gula darah, kolestrol 

terus melihat 

kondisinya ibu 

solusinya gimana? 

Iya saya serahkan 

sama Tuhan aja, 

jadilah kehendak-

Mu Tuhan 

3A Penyakit gula 

yang dialami 

membuat subjek 

selalu berserah 
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pada Tuhan 

YME. 

30 Berarti berdoa gitu 

ya? 

Iya, kalo malem 

saya berdoa 

mendoakan anak 

cucu, mendoakan 

saya sendiri 

ndoakan sama 

tetangga, kasih 

kepada tetangga-

tetangga gitu jadi 

tetangga ya bagus 

itu sama saya, ga 

ada itu sama saya 

yang padu 

berantem, gak 

pernah udah 12 

tahun ndak pernah 

cekcok sama 

tetangga ga pernah, 

bodo amat saya ga 

pernah campur 

tangan urusannya 

orang lain ga pernah  

ikut campur gitu 

loh, gak ikut 

urusannya orang 

lain. Pokoknya saya 

baik gitu loh.  
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31 Ibu kan kalo sebagai 

perempuan ya bu 

secara wajah juga 

udah ada keriputnya, 

rambut udah ubanan 

mungkin bentuk 

tubuh juga dulu 

mungkin masih bagus 

sekarang gimana bu? 

Ya gapapa, giginya 

sudah ompong, 

telinganya sudah 

mendengarnya 

sudah kurang 

sama pelupa.  

 

1F Subjek 

menyadari 

perubahan fisik 

yang dialaminya 

seperti gigi 

ompong, 

pendengaran 

yang berkurang 

dan mudah lupa. 

Namun subjek 

tidak keberatan 

akan perubahan 

tersebut.  

32 Gapapa ya bu ya? Iya gapapa, kalo 

pendengarannya 

kurang tu kalo dah 

orang yang gini-

gini (gosip) saya 

nggak denger 

malah bagus.  

2A Subjek tidak 

keberatan dengan 

perubahan 

fisiknya salah 

satunya yaitu 

pendengarannya 

yang semakin 

berkurang, subjek 

merasa senang 

karena apabila 

orang lain sedang 

bergosip subjek 
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tidak dapat 

mendengarnya.  

33 Jadi lebih bersyukur 

aja gitu ya 

Iya    

34 Kan kita juga sebagai 

perempuan sebagai 

wanita pengen masih 

dandan masih pengen 

pakai baju yang 

menarik itu ibu 

kirman ada nggak? 

Iya kalo greja yo 

pake, resepsi yang 

bagus-bagus kalo 

dirumah ya gini-gini 

aja (baju biasa) 

  

35 Masih suka dandan? Iya, kalo habis 

mandi tu sisiran 

sama bedakan 

  

36 Gincunan? Gincunan yo sok-

sok, sok-sok ngga. 

La dulu bapaknya 

kalo saya nggak 

dandan, koyo tikus 

cemplung kalen. 

Suami saya dulu 

sabar gitu, mertua 

ya sabar jadi saya ya 

bersyukur ya 

orangtua saya ya 

sabar semua mertua 

lebih sabar daripada 

orangtua saya jadi 

menantunya sampe 

meninggal tu ga 

mau pisah sama say 
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padahal anaknya 

yang perempuan itu 

lakinya kapten 

kapolri terus yang 

ragilnya itu ya 

tentara 330 di 

bandung tapi ga 

mau ikut anaknya 

perempuan kaya ga 

mau Cuma saya. 

Padahal saya orang 

miskin sendiri, 

bapaknya cuman 

bangunan kalo ada 

kerjaan kalo ga ada 

ya di rumah saya 

yang ke pabrik, 

kerja di pabrik mati-

matian untuk 

sekolah anak untuk 

makan. Bapaknya 

struk tujuh tahun tu 

37  Bapak sekarang? Sudah meninggal   

38 Berapa lama? Reformasi pak 

Harto, itu saya dulu 

masih bagus dikasih 

kasih sayang sakit 

ya saya rawat 

dengan baik. 
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Perjalanan hidup 

saya gini, saya 

bersyukur sekali 

sudah kumpul sama 

anak-anak, cucu 

dulunya anak saya 

lima, lima 

meninggal tiga yang 

nomor tiga itu masih 

dua bulan yang 

nomor dua itu sudah 

kerja di konimex 

umur 29 tahun yang 

nomor satu 

meninggal 

melahirkan anak, 

anaknya meninggal 

ibunya meninggal, 

meninggalnya di 

bandung kerja di 

bandung. Iya Cuma 

dikasih dua ya 

beryukur, ya Puji 

Tuhan cucunya 

ngumpul gitu, cucu-

cucu saya ganakal 

ga pernah brani 

sama mbah, tapi 

saya yo kalo malem 

berdoa buat cucu 
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saya sayang sama 

saya dan saya ya 

dikasih sabar sama 

Allah saya merawat 

cucu-cucu dan anak 

dengan sabar tiap 

malem kalo saya 

bangun berdoa 

terus, berilah 

kesabaran Tuhan, 

Tuhan mengabulkan 

39 Perawatan diri gitu 

masih sering bu? 

Iya, ya Cuma 

bedakan sama lipen 

sisiran gitu 

  

40 Pake minyak wangi.. Iya kalo anu pergi 

gitu, kalo di rumah 

yo nggak, kalo ke 

greja opo resepsi 

gitu  

  

41 Kalo masalah 

ekonomi di keluarga 

ibu selama sudah 

memasuki masa 

lansia ini ada 

permasalahan ga bu? 

Ekonominya pas-

pas an, kmaren ada 

musibah rumahnya 

sama warungnya 

dijual untuk nyaur 

utang, sekarang 

dikontrak tapi ni 

mau di jual lagi 

entah nanti pindah 

kemana padahal 
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jualan sudah bagus. 

Saya sakjanen sudah 

seneng kaka beradik 

dampingan jadi kalo 

mandi cuci pakaian 

ke belakang ya sini. 

Sama-sama ga 

pernah cekcok. Yen 

kowe seneng padu 

jo neng kene aku ra 

seneng wong padu, 

ada cekcok sama 

suaminya kmaren 

diganggu sama 

perempuan lain 

suami yang di bali, 

sekarang udah lupa 

sama orangnya, 

Tuhan  mahakasih 

selalu mengabulkan 

permintaan, kalo 

malem tu ya kalo 

sudah nglilir sampe 

pagi nggak bisa 

tidur jd kesempatan 

berdoa  

42 Kalo untuk kondisi 

ekonominya ibu 

sendiri gimana?  

Kalo saya 

kebutuhannya beli 

obat, pilih 

makanan yang ibu 

1H Dalam kehidupan 

ekonominya 

Subjek tidak suka 
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inginkan. Saya ga 

seneng 

menghambur-

hamburkan uang, 

beli apa ya 

secukupnya, beli 

jajan ya 

secukupnya, jadi 

menghematlah. 

Pihak keluarga: Ya 

cuman sedikitlah, ya 

surutlah jadi ndak 

seperti masih 

bekerja. Kalo buat 

diri sendiri cukup. 

Dia cuman jajan jadi 

ndak masak seperti 

aku. Kalo masih 

sehat tu anaknya 

nggak perhatian o 

jadi pagi jajan, 

sore jajan, pagi 

sampe siang udah 

nanti beli dimana 

di warung. 

Bilangnya anaknya 

jualan aja ga 

pernah makan 

disitu, ga pernah 

ngapa-ngapain 

menghambur-

hamburkan 

uangnya, subjek 

biasa 

menggunakannya 

untuk membeli 

obat dan 

makanan. Subjek 

selalu membeli 

makan pagi, 

siang dan sore di 

luar karena 

kurangnya 

perhatian dari 

anaknya, apabila 

uang subjek 

diberikan pada 

anaknya barulah 

subjek 

diperhatikan dan 

dibelikan 

makanan dan 

minuman oleh 

anaknya.   
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cuman jajan di 

luar. Kalo sakit 

uangnya 

dikasihken anake 

terus biar dibeli 

makan dibeli 

minum, 

diperhatiin. 

43 Berarti kalo untuk 

kebutuhan diri sendiri 

cukup? 

Cukup malah 

turah cukup, 

gapernah beli 

pakain wong 

pakaiannya sudah 

cukup. Kalo punya 

uang untuk makan 

untuk beli obat, 

kemarin untuk 

nengok orang yang 

sakit. 

1H Subjek merasa 

pendapatan 

ekonominya 

lebih dari cukup 

untuk memenuhi 

kebutuhannya 

sehari-hari.  

44 Jadi hasil pijet bisa 

untuk memenuhi 

kebutuhan diri sendiri 

ya? Malah bisa 

mbantu keluarga? 

Iya, gapernah 

minta anak, kalo 

sudah cukup ya 

ngga.  

1H Subjek tidak 

pernah meminta 

uang pada ananya 

apabila dirasa 

pendapatan 

ekonominya 

masih cukup. 

42 Melihat situasi 

kelurga, situasi 

Biasa- biasa aja, ya 

nggak kurang 

2H Subjek selalu 
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ekonomi yang seperti 

ini tanggapannya ibu 

gimana? Terus ibu 

kalo melihat kondisi 

ekonomi ibu sendiri 

gimana?    

cukup, dibuat cukup 

ya cukup gitu. Jadi 

kalo kurang ya, 

gimana cara 

mengatur uangnya 

gitu. Jadi ga 

pernah o 

mengeluh, malah 

saya sok-sok 

minjami tetangga 

gitu, yang udah 

punya ya 

dikembalikan. 

Beryukur, saya 

tiap malam 

bersyukur. Ibu 

kalo punya uang 

ya saya bantu saya 

cuma pijet, kalo 

ada hasilnya pijet 

anak yang agak 

ekonominya 

kurang itu ya saya 

bantu gitu. Saya ga 

pernah o minta 

uang anak.  

bersyukur dan 

tidak mengeluh 

dengan keadaan 

ekonominya. 

Apabila sedang 

kekurangan, 

subjek berusaha 

untuk mengatur 

kembali 

penggunaan 

uangnya dengan 

benar. Subjek 

juga sering 

membantu anak-

anaknya yang 

kekurangan uang 

dan tetangganya 

lewat 

penghasilannya 

dari memijat, 

subjek tidak 

pernah meminta 

uang pada 

anaknya.  
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43 Brarti solusinya ibu 

ya kerja sebisa 

mungkin lewat pijet 

itu mbantu  

Iya   

44 Kalo menurut ibu 

sendiri ya bu, ibu 

lebih suka kondisi 

ekonomi yang dulu  

masih bekerja di 

pabrik atau sekarang 

Sekarang, dulu lak 

masih anak-anak 

sekolah, 

makannya. 

Sekarang anak 

udah keluarga 

semua jadi ndak 

nanggung 

resikonya anak. 

Dulu lak masih 

mbiayai anak 

sekolah, makannya 

transportnya, 

sekarang lak ngga, 

saya kerja untuk 

seneng sendiri. 

2H Subjek memilih 

kondisi 

ekonominya yang 

sekarang 

dibandingkan 

kondisi 

eknominya ketika 

subjek masih 

bekerja, karena 

subjek sudah 

tidak 

menanggung 

kebutuhan anak-

anaknya lagi 

sehingga 

penghasilannya 

sekarang bisa 

digunakan untuk 

kebutuhannnya 

sendiri.  

44 Dengan profesi Ya senang, jadi kalo 

dengan senang kan 
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tukang pijet ini ibu 

menjalaninya masih 

ada bebankah atau 

senang? 

yang dipijet ya 

senang dan bisa 

sembuh, yang 

dipijat senang saya 

ya juga senang.  

44 Ibu kalo pijet gitu 

pernah ga bu misal 

lagi fisiknya lagi 

lemes lagi sakit tapi 

tetep ibu tetep kerja 

Iya tetep, iya ni 

sakit dulu jatuh 

tapi kalo ini sakit 

kalo untuk pijet 

nggak terasa 

anehnya gitu, 

mujizat Tuhan itu 

kalo malem 

rasanya nyeri tapi 

kalo pijet nggak, 

ini yo bakda saya 

kasih uang semua  

20 20 20 

ualngtahun ya saya 

kasih ya bersyukur 

saya masih bisa 

ngasih cucu.  

3A Ketika kondisi 

subjek sedang 

sakit subjek tetap 

semangat untuk 

bekerja, karena 

subjek bersyukur 

dari hasilnya 

memijat subjek 

dapat 

memberikan 

kepada cucu-

cucunya ketika 

lebaran maupun 

ulangtahun.   

45 Soal status dan sosial 

kalo status ibu kan 

mungkin dulu masih, 

oya sebelumnya ibu 

kerjanya apa? 

Di pabrik, di palur   

46 Sebagai? Ya kerja biasa    

47 O mbantu-mbantu di Karyawan tetap tapi   
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pabrik gitu brarti. 

Tapi karyawan tetap? 

ini saya terus sakit, 

jadi kerep ga masuk 

terus bangkrut total. 

Dulu anak saya 

yang nomor satu 

yang masih hidup di 

phk terus saya 

titipkan di pabrik 

tapi bangkrut, 

kerjanya ya Cuma 

sak-sake lah  

48 Oya dulu kan 

mungkin bisa sempet 

kerja, ya menetaplah 

kerjanya, sekarang 

sudah... 

Saya itu punya hajat 

menantu masih 

kerja loh  

  

49 Itu perubahannya apa 

aja bu, kan dulu 

masih jadi karyawan 

tetap mungkin 

gajinya cukup ya 

sekarang pas-pasan jd 

tukang pijet, dulu 

menetap gajinya tiap 

bulan ada nah 

sekarang 

perubahannya gimana 

bu? 

Perubahnnya ya 

banyak sekali, 

nggak mikirin 

anak, sudah 

berkeluarga ya 

kalo anak 

kekurangan saya 

punya saya bantu 

kalo ngga ya 

nggak. Tapi anak 

ga minta jadi dari 

hati saya sendiri. 

Saya kerja deket 

1I Perubahan yang 

dialami subjek 

setelah tidak 

bekerja menetap 

sekarang yaitu 

subjek tidak 

harus 

menanggung 

kebutuhan anak-

anaknya karena 

anak-anaknya 
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pasar nusukan 5 

tahun ada, saya 

kakinya sakit gabisa 

jalan terus saya ga 

kerja kok terus 

Tuhan memberi 

mujizat saya bisa 

pijet dulunya gabisa 

pijet tu gimana 

Tuhan yang 

memberi pijat itu, 

sungguh Tuhsnku 

ajaib, saya percaya 

Tuhanku ajaib 

sudah 

berkeluarga. 

Subjek hanya 

membantu ketika 

anak-anaknya 

sedang 

kekuarangan saja.  

50 Terus tadi dengan 

perubahan kerjanya 

ibu yang kerja di 

pabrik sekarang 

tukang pijet, ibu 

menjalaninya senang 

atau masih ada 

beban-beban? 

Sama seneng, 

pokoknya kita harus 

tanggungjawablah.  

2D Subjek tetap 

senang dalam 

menjalani 

perubahan status 

yang dialaminya. 

50 Kalo dulu kerja 

mungkin sosialnya 

temen-temen 

karyawannya  

Iya saya kerja tu 

yang tua sendiri tu 

saya dulu buka baru 

tu saya yang ngajari 

semua anak-anak itu  

  

51 Jadi bagus ya relasi 

sama temen-temen 

Iya, wong dulu saya 

kerja di kawatan 
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karyawan? terus pindah ke 

grogol saya ga mau 

jauh trs diambil 

sama perusahaam di 

palur supaya ngajari 

anak caranya gini-

gini jadi saya yang 

tua sendiri, 

sekolahnya anak-

anak itu masuk 

aekolah yang 

pinjem uang sana 

nanti dipotong tiap 

gajian jadi ya 

majikannya bagus 

sama saya. Pindahan 

ya karyawannya 

mindahin alat-alat 

dipinjamin mobil 

sama sopir  

52 Mungkin sudah 

pindah juga ga di 

palur ada perubahn ga 

bu sosialnya? 

Sama, kalo orang 

sakit besuk kalo 

orang punya hajat 

ikut membantu 

rewang, kalo 

kondangan ya saya 

datang saya malu 

kalo ga bisa 

datang. Kalo 

sekarang lebih 

1I Selama 

bersosialisasi 

subjek 

menyempatkan 

dirinya untuk 

dapat datang ke 

acara-acara 

penting seperti 
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berhati-hati, kalo 

ngomong pake 

dipikir dulu asal ga 

ngomong gitu. Sok-

sok yo kangen gitu, 

dulu kalo ada anak 

sakit saya yang 

gerakkan. Jadi 

dianggap saya itu 

ibunya. Saya punya 

hajat tu semua 

dateng 

Pihak keluarga: Itu 

arisan ga ikut, 

kumpul sama 

bapak-bapak itu 

ya ikut. Jadi kan 

apa-apa sudah 

ndak ikut. Jadi 

kumpulan 

kampung tu sudah 

ga ikut. Lah kan 

arisan ya 

ngluarkan uang to, 

ya kalo ada kalo 

ngga ada ya nanti 

malah susah ya 

ndak ikut. 

hajatan, 

menjenguk orang 

sakit dan 

membantu 

rewang, tetapi 

intuk kegiatan 

rutin seperti 

arisan dan lain-

lain subjek tidak 

ikut karena 

kendala pada 

uang. Dalam 

berinteraksi 

subjek sekarang 

lebih berhati-hati 

dan memikirkan 

terlebih dahulu 

apabila ingin 

berinteraksi 

dengan orang 

lain.  

53 Terus ibu njalanin Ya masih seneng, 2D Subjek tetap 
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perubahan secara 

sosialnya nah itu ibu 

menjalaninya masih 

senengkah atau 

kadang-kadang masih 

pengen, atau pengen 

kondisi sosialnya 

kaya dulu atau 

gimana?  

senenglah.  senang menjalani 

peran sosialnya, 

walaupun muncul 

perubahan-

perubahan yang 

ada.  

53 Brarti soal pekerjan 

lebih bersyukur... 

Adanya seneng 

sama seneng, 

kerjanya tiap hari 

numpak bis, 

terminal sampai 

palur numpak bis 

terus pulang pergi 

lah ga punya 

kendaraan  

  

54 Kalo sekarang 

temennya-temennya 

mungkin lebih ke 

daerah sini aja ya? 

Nggak, ada yang di 

karangpandan, ada 

yang di mbangkri, 

ada yang di 

wonogiri, ada yang 

pacitan ada yang 

banyak luar jawa 

semua  

  

55 Seumuran semua? Nggak, masih anak-

anank tu masih 

bujangan ada yang 
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punya anak satu 

dua, banyak masih 

gadis sama jaka 

56 Kenalan dimana bu? 

Itu saudara bu? 

Nggak, nglamar gitu 

malah sok jadi 

suami istri  

  

57 Sampai sekarang 

masih ya bu? 

Udah bangkrut, saya 

kemaren kesana 

niliki dah bangkrut 

sekarang mes nya 

untuk karyawan-

karyawan sekarang 

untuk rumah tangga, 

tokonya ban sumber 

agung dijual, semua 

di jual, kasian sekali  

  

57 Terus ibu ngeliat 

perubahan sosial 

sekarang, ibu 

ngeliatnya gimana bu. 

Perasaanya gimana?  

Sama, ga ada yang 

berubah. Pokoknya 

njagong bareng, 

mbesuk bareng-

bareng, kalo ada 

hajat yo masak 

bareng-bareng. 

Kalo berkata-kata 

ya secukupnyalah 

ga pernah muluk-

muluk ga pernah, 

kalo ga seneng 

saya ga pernah 

1I Selama masa 

lansia subjek 

lebih membatasi 

interaksinya 

dengan orang lain 

dengan cara 

berbicara 

secukupnya dan  

berusaha untuk 

tidak selalu 
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pamer, saya punya 

uang banyak ya 

diem ga pernah 

neko-neko. 

menunjukkan 

pada orang lain 

apabila memiliki 

sesuatu. 

58 Kegiatan selain ibu 

mijet ada ga bu? 

Nggak    

59 Paling yang 

kelompok sel itu ya? 

Iya, kalo ada orang 

yang punya hajat 

ya ikut rewang 

momong putu gitu  

2I Kegiatan-

kegiatan subjek 

selain pijat yaitu 

membantu orang 

lain rewang 

ketika ada acara 

hajatan serta 

menjaga 

cucunya. 

60 Kalo sekarang temen-

temennya siapa aja bu 

kebanyakan? 

Kelompok sel saja 

atau... 

Banyak, itu di 

GKPW itu sel 

Penumping, itu 

banyak lebih dari 

10 mungkin 15 an 

kalo datang semua  

1I Jangkaun sosial 

subjek saat ini 

lebih banyak dari 

teman-teman 

subjek di gereja.  

61 Brarti temen-temen 

greja gitu ya bu? 

Iya greja lain, kalo 

greja saya jauh di 

Manahan terus 

kelompok sel di 

Grogolan, saya 

1I Jangkaun sosial 

subjek lebih 

banyak dengan 

teman-teman 
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kesana itu 

pendadaran kalo 

mau perjamuan 

kudus sama 

persekutuan doa 

saya datang ke 

sanan. Tapi semua 

kok yo sayang 

banget sama saya, 

wong orang kaya 

yo waktu hajat di 

gedung saya lihat 

dirangkul supaya 

datang masih 

diberi undangan  

digereja, 

walaupun begitu 

subjek merasa 

diterima oleh 

teman-teman di 

gereja ketika 

teman-temannya 

yang status 

ekonominya 

lebih tinggi 

mengundang 

subjek di acara 

hajatan.   

62 Kalo ibu lebih seneng 

kerja pabrik atau 

sekarang tukang 

pijet?  

Jane seneng di 

pabrik soale 

temennya banyak 

bisa gojek-gojek 

ngerti-ngerti nanti 

dapet gaji 

sekarangkan 

ndeprok gini, kalo 

dipabrik senneg tu 

kalo dah istirahat 

tu do nyetel tip do 

njoget-njoget. Kalo 

sekarang jemu.   

2D Subjek merasa 

lebih senang 

bekerja di pabrik 

karena dapat 

bercengkrama 

dengan teman-

temannya 

sembari bekerja 

Saat ini subjek 

lebih merasa 

jemu karena 

harus banyak 



404 

 

 

 

berdiam diri di 

rumah.  

63 Itu ibu perasaanya 

gimana, dulu bisa 

banyak temen 

sekarang lebih 

banyak di rumah 

paling kalo ada 

panggilan baru kerja. 

Itu gimana bu 

perasaanya?  

Sekarng ya dah tua 

sakit-sakitan kalo 

saya ga kerja ya ga 

dapet uang. Ya 

perasaanya biasa-

biasa aja ya 

gimana sekarang 

sudah tua sudah 

menyadari di 

pabrik ya sudah 

ndak payu 

sekarang.  

2D Walaupun subjek 

merasa senang 

bekerja di pabrik 

dan dapat 

bercengkrama 

dengan teman-

teman pabrik, 

subjek tetap 

menyadari bahwa 

dirinya yang 

semakin tua dan 

tidak dapat 

digunakan lagi 

sebagai pekerja 

di pabrik. 

64 Kalo perannya bu 

kirman sendiri dalam 

keluarga gimana bu? 

Bisa diceritakan 

perannya sebagai 

apa? 

Saya ga pernah 

masak, nyuci, udah 

anak-anak. Saya 

duduk manis 

makan, tidur, 

anak-anak dah 

pengertian smua. Ya 

sosok-sok saya 

belikan sabun, jadi 

5D Hubungan subjek 

dengan anak 

kurang harmonis, 

karena subjek 

dan anak-

anaknya tidak 

pernah saling 

bercerita tentang 
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anak yo seneng.   

Pihak keluarga: 

Sebagai nenek ya, 

sepertinya ya 

nggak  tu sebagai 

nenek harus 

nanggapi cucu-

cucu tu ndak. 

Cuman kalo kemana 

pergi sendiri, punya 

uang yo jajan 

sendiri terus nanti 

tidur, bilangnya loh 

saya ga tau to. 

Anak-anake yo gen 

diurus mboke 

pake, mberat-

mberati. 

Perannya ndak, 

sepertinya sama 

menantunya ga 

curhat baik-baik 

tu. Malahan sok 

diem-diem, 

mendemdam gitu 

lo hatinya jadikan 

malahan sering sakit 

to kalo orang itu 

mendendam, ga 

perasaannya 

masing-masing 

dan memilih 

untuk 

memendamnya 

sehingga peran 

subjek dalam 

keluarga ikut 

berkurang, 

seperti memasak 

dan mencuci. 

Sesekali subjek 

hanya 

membelikan 

kebutuhan sehari-

hari anaknya 

apabila 

diperlukan. 

Sebagai nenek 

subjek tidak 

begitu berperan 

untuk cucunya, 

karena subjek 

merasa bahwa 

cucu-cucunya 
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harmonis. merupakan 

tanggung jawab 

anak-anaknya.  

65 Kalo dalam 

bermasyarakat sendiri 

dengan tetangga 

mungkin dengan 

teman-teman gereja 

gimana bu?  

Ya bagus, pokoke 

yo yang dipejet 

marem saya juga 

seneng. Kemaren 

yang saya pijeti 

tidur terus sampe 

pagi, tidur angler 

banget biasane 

pake obat tidur. 

Dibilangi gitu 

seneng.   

6D Peran subjek 

sebagai tukang 

pijat di dalam 

masyarakat 

memberi 

keuntungan pada 

masyarakat 

misalnya ketika 

orang-orang dapt 

tidur dengan 

nyenyak tanpa 

menggunakan 

obat setelah 

dipijat oleh 

subjek. Hal 

tersebut membuat 

subjek merasa 

senang.  

66 Nah ibu melihat 

peran-perannya 

dalam keluarga suka 

mbantu dikit-dikit, 

terus kalo dalam 

Seneng, saya bisa 

mbantu tetangga. 

6D Subjek merasa 

senang dengan 

peran sebagai 

tukang pijat di 
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masyarakat ibu 

sebagai tukang pijet 

ibu ngeliatnya 

gimana bu senengkah 

atau ada beban-

beban? 

dalam 

masyarakat, 

karena subjek 

dapat membantu 

tetangganya 

melalui profesi 

pijatnya.  

62 Mau nanya, ibu kan 

sudah ditinggal suami 

juga ada orangtua 

juga pernah di tinggal 

ada perubahan ga bu 

setelah ditinggal oleh 

orang-orang yang ibu 

sayangi ibu kasihi 

perubahannya apa? 

Perubahannya yo 

banyak 

  

63 Mungkin bisa 

diceritakan 

perubahannya untuk 

sekarang suami ndak 

ada anak ga ada 

perubahannya yang 

dialami sekarang 

gimana bu? 

Sok-sok ya teringat 

sok-sok ya saya 

buang, pokonya 

saya serahkan 

pada Allah. Kalo 

saya teringat saya 

pergi ke makam. 

Gimana ya dulu 

anak saya kerjanya 

di bandung semua 

terus saya di rumah 

sendiri, kalo anak 

1J Secara mental 

subjek 

mengalami 

perubahan yaitu 

mengalami stress 

selama dua 

tahun. Namun 

akhirnya subjek 

bisa sembuh, jika 

rasa rindunya 
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saya do meninggak 

gitu stres 2 tahun 

saya. Iya temen-

temen kerja tu 

satang, kalo kerja tu 

ada teman saya yang 

mirip anak saya 

saya sikep gitu saya 

ambungi saya cakoti 

dah itu saya sadar to 

masuk kamar mandi 

kancing terus nangis 

sampai pulang. 

Saya stres 2 tahun, 

Puji Tuhan bisa 

sembuh  

pada suami dan 

anak datang  

kembali subjek 

berserah pada 

Tuhan atau 

datang ke 

makam.  

64 Brarti ibu setelah 

stres itu ada usaha-

usaha biar, solusi 

supaya kedaan ibu 

tidak selalu stres gitu 

ada ndak? 

Kalo saya kepingin 

teman saya yang 

saya sukai saya 

datangi jadi untuk 

menghibur, yang 

saya datangi 

sekarang sudah 

meninggal, eh yang 

saya datangi sudah 

meninggal, malah 

saya yang ngerawat 

itu yang saya 

datangi itu  
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65 Terus teman-teman 

sudah meninggal, 

sekarang kemana bu? 

Diem, tenguk-

tenguk sok-sok 

tiduran gitu. Tadi 

saya diajak belanja 

ke pasar sama bu 

narti.  

2J Ketika rasa 

rindunya kepada 

suami dan anak 

datang kembali, 

subjek memilih 

untuk berdiam 

diri ataupun 

tidur, jika ada 

teman yang 

mengajak pergi 

ke luar subjek 

akan ikut pergi 

untuk melepas 

rindunya.  

66 Ibu menjalaninya 

dengan perubahan, 

kalo inget ke makam 

aja, terus kalo ada 

rasa sedih ya udah di 

rumah kalo temen-

temen mengajak main 

baru main nah itu 

menjalaninya 

senangkah atau masih 

terbeban gimana bu?  

Seneng, untuk 

menghilamgkan 

kepedihan 

kesedihan orang tu 

ya ga seneng terus 

ya sok ya ada sedih 

tapi saya jalani 

sendiri ga 

ngomong siapa-

siapa sok-sok 

nangis sendiri kalo 

berdoa. Tapi ngga 

saya utarakan 

2J Setelah ditinggal 

oleh suami dan 

anaknya, subjek 

menjalaninya 

dengan senang 

namun juga 

subjek merasa 

sedih. Subjek 

hanya bisa 

berdoa dan 

menanggung 
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siapa-siapa saya 

tanggung sendiri. 

Jadi dalam sini 

saya ampet, ga 

kuat saya jadi 

penyakit terus 

gulanya naik  

sendiri rasa 

sedihnya tanpa 

menceritakannya 

pada orang lain, 

karena selalu 

memendam 

perasaan 

akhirnya 

berdampak buruk 

pada kesehatan 

subjek sehingga 

gula darahnya 

menjadi naik.  

67 Disini anak-anak tau 

bu? 

Ya ngertinya 

seneng, diam. 

Nanti ndak anak 

iku susah.  

2J Rasa sedih 

setelah ditinggal 

suami dan anak 

selalu subjek 

pendam, subjek 

tidak ingin anak-

anaknya ikut 

kesulitan. Maka 

anak-anak subjek 

hanya 

mengetahui 

bahwa subjek 
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selalu senang 

66 Oya bu kan bu 

Kirman sudah tambah 

umur juga orang-

orang disekitar juga 

ada yang di panggil 

Tuhan. Nah bu 

Kirman merasa nggak 

oya umurku udah tua 

bentar lagi suatu saat 

kan pasti di panggil 

Tuhan nah itu 

perasaannya giman 

bu? 

Ya saya umpama 

dipanggil sewaktu-

waktu oke sudah 

siap, saya nggak 

takut, takut mati 

nggak  

2J Pengalaman 

ditinggal oleh 

suami tidak 

membuat subjek 

takut akan 

kematian, subjek 

sudah siap 

apabila sewaktu-

waktu di panggil 

oleh Tuhan 

YME. 

67 Sudah menyerahkan 

semuanya ya 

Iya    

68 Selama jadi lansia bu 

ada perubahan 

karakter ga bu, 

perubahan 

kepribadian ibu 

mungkin waktu muda 

aku orangnya ngga 

rapih sekrang aku tua 

tambah rapih atau 

dulu aku orange 

sabaran waktu muda 

tapi tambah tua aku 

kok tambah marah 

Malah dulu belum 

kenal Tuhan sok 

marah, apa-apa 

dirasani saya marah-

marah tapi sekarang 

nggak, lebih bagus 

perubahannya, 

nggak marah-

marah ga nesu dulu 

marah-marahnya 

sama anak ga sama 

orang lain, anak sok 

bandel tapi bar udah 

besar saya ga mau 

marah-marah, nanti 

tetangga 

mendengara nanti 

1E Selama menjadi 

lansia subjek 

lebih bisa 

meredam 

emosinya 

dibandingkan 

dulu.  
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atau gimana? malu.  

 

69 Kalo sekarang lebih 

giman bu? 

Pokoke sabar, saya 

kalo sedih sekali 

saya nangis 

ngumpet. Jangan 

sampai anak tau. 

Ya apa-apa cuek, 

gak ikut campurlah, 

nanti takut kalo 

salah.  

1E Selama menjadi 

lansia subjek 

menjadi lebih 

sabar, ketika rasa 

sedihnya tidak 

dapat dibendung 

subjek hanya bisa 

menangis tanpa 

anak-anak 

mengetahui hal 

tersebut.  

70 Lebih diempet ya bu 

ya? 

Iya, jangan sampai 

anak tau, tapi ini 

ya ga kuat 

kondisinya kalau 

ngempet. 

Kondisinya ga 

kuat tu terus 

tekanan darah 

naik gulanya naik 

gitu  

1E Selama menjadi 

lansia ketika rasa 

sedih subjek 

tidak dapat 

dibendung subjek 

hanya bisa 

memendamnya di 

dalam hati  tanpa 

anak-anak 

mengetahui hal 

tersebut. Ketika 

tidak kuat 
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menanggung rasa 

sedih subjek, 

akhirnya 

berdampak buruk 

pada kesehatan 

subjek sehingga 

gula darahnya 

naik.  

71 Terus ibu perasaanya 

gimana bu sekarang 

lebih sabar, memilih , 

dipendem diampet 

sendiri, terus tadi 

kalu dipendem tu jadi 

sakit. Itu ibu 

perasaanya gimana 

bu? 

Saya sok-sok ikut 

kebaktian, jadi 

mendengarkan 

firman Tuhan tu 

lebih mendalam 

gitu, sharingdi 

kebaktian jadi bisa 

menghilangnya bisa 

sedikit-sedikit.  

2E Untuk 

melepaskan rasa 

sedih yang 

ditanggung 

subjek, subjek 

datang  ke 

kegiatan gereja 

dan melakukan 

sharing di dalam 

komunitas gereja.  

71 Terus sama tadi juga 

tentang fisik tentang 

perubahan kulit 

rambut tubuh ibu 

lebih bersyukur ya  

Iya, sok-sok saya 

pengen masih 

pengen kriting  

1A Usaha yang 

dilakukan subjek 

dalam 

menghadapi 

perubahan fisik 

khususnya pada 

rambut yaitu 



414 

 

 

 

dengan cara 

mengeritingnya 

di salon.  

72 Udah pernah dikriting 

bu? 

Iya tiap tahun 

keriting saya 

1A Usaha yang 

dilakukan subjek 

dalam 

menghadapi 

perubahan fisik 

khususnya pada 

rambut yaitu 

dengan cara 

mengeritingnya 

di salon setiap 

tahunnya.  

73 Ke salon brarti bu? Iya ke salon, kalo 

rambut toning  

1A Usaha yang 

dilakukan subjek 

dalam 

menghadapi 

perubahan fisik 

khususnya pada 

rambut yaitu 

dengan cara 

mengeritingnya 

di salon serta 

toning.   
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74 O toning juga? Iya mesti 100 ribu 

toning sama 

keriting yang 

langganan  

1A Usaha yang 

dilakukan subjek 

dalam 

menghadapi 

perubahan fisik 

khususnya pada 

rambut yaitu 

dengan cara 

mengeritingnya 

serta toning yang 

menghabiskan 

setidaknya 

seratus ribu 

rupiah dalam 

sekali 

pengritingan di 

salon langganan 

subjek. 

75 Tiap tahun ya? Iya, orang-orang 

barang wong wes 

tua barang o anu 

rambute di semir, 

ben wong aku jek 

sobo nggrejo jek 

sobo neng ndi-ndi 

didelok wong akeh  

2A Subjek 

melakukan 

pengeritingan 

rambut dan 

toning karena 

merasa masih 

dilihat oleh 
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banyak orang. 

76 Bbrarti ada rasa ingin 

diperhatikan gitu bu? 

Ndak, ya pokoknya 

ndak ingin situ 

perhatian ya biar 

tapi saya gak 

menginginkan orang 

lain perhatian ya 

syukur kalo nggak 

ya udah 

  

78 Oya bu mau naya 

mungkin ada 

harapan-harapan, 

cita-cita impian yang 

belum tercapai 

sampai sekrang ada 

nggak bu? 

Ndak ya cuman 

cita-citanya anak 

tu hidup anak cucu 

saya hidup rukun 

kecukupan 

ekonominya  

4B Subjek memiliki 

impian supaya 

anak dan cucu 

dapat hidup 

rukun dan 

kehidupan 

ekonominya 

kecukupan 

79 Brarti lebih ke anak-

abak ya harapannya  

Saya cuman 

mendoakan anak 

cucu, saya minta 

kesehatan gitu ndak 

pernah pengen apa-

apa nggak  

4B Subjek berharap 

dirinya, anak dan 

cucunya selalu 

sehat. 

80 Ada nggak bu cita-

cita impian yang 

sudah tercapai sampai 

Ada banyak, dulu 

saya ngontrak 

terus ngontrak 

sana dijual pindah 

4B Subjek memiliki 

impian yang telah 

dicapai yaitu 
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sekarang sana, sana di 

bangun  pindah 

sana gitu terus 

terus ini beli sini 

dulu 3 juta jelek 

sekali terus di 

bangun orang yang 

sebagai sodara 

mabngunkan ini 

suruh nyicil 

pendak bulan nah 

kalo ada uang 

suruh nyicil. Dulu 

sebelas juta saya 

cicil 500 sampai 

habis malah jadi 

sodara banyak yang 

kasian sama ibu. Ini 

makam loh ini 

ketika dapat 

melunasi cicilan 

pembayaran 

rumahnya yang 

sekarang.   

81 Kok medeni bu.. Ndak papa, saya 

dari semula sini 

sampe sekarang ga 

pernah ada 

pocongan ga pernah, 

smua takut saya, 

yang ngusir Tuhan 

Yesus   

  

82 Menurut bu kirman 

sendiri punya 

Kalo saya 

kelebihannya dulu 

1C Subjek merasa 

kelebihan yang 
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kelebihan apa? masak, kalo ada 

rewang orang 

punya hajat itu 

suruh masak suruh 

buatkan wajik 

jadah, sampai 

sekrang masih  

dimilikinya 

adalah memasak, 

karena orang-

orang 

mempercayakan 

dirinya untuk 

memasak dan 

membuat jadah 

saat ada acara 

hajat.  

83 Ibu kan kelebihannya 

masak, nah ibu 

perasaanya gimana 

bu tau kelebihannya 

memasak banyak 

dipakai orang, 

rasanya gimana? 

Ya seneng 2C Subjek merasa 

senang dengan 

kelebihannya 

dalam hal 

memasak.  

84 Kalo orang lain ngliat 

kelebihannya ibu 

gimana? 

Pokoknya ya minta 

digawekke bumbu 

nanti saya yang 

ngracik. Banyak 

yang rebutan.  

3C Menurut subjek 

banyak orang 

yang meminta 

subjek untuk 

membuatkan 

bumbu masakan 

hingga saling 

berebut.  
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85 Kalo orang lain 

ngeliat kelebihannya 

ibu dipuji nah itu 

gimana ibu 

ngeliatnya?  

Ya seneng, 

bersyukur sama 

Tuhan. 

3C Subjek merasa 

senang karena 

kelebihannya di 

masih digunakan 

oleh orang lain.  

83 Terus kalo 

kelemahannya bu, 

menurut bu kirman 

sendiri apa? 

Kelemahannya kalo 

itu anak yang sok-

sok saya merasa ga 

cocok itu saya 

nangis 

kekurangannya 

gitu aja , kalo hini 

(ngrasani) ga mau 

saya, anak-anak 

masih besar ga 

pernah o saya muni-

muni nggak. Kalo 

tidur saya jejeri gitu, 

saya wawancarai 

gini-gini gini ndak 

pernah saya (muni-

muni), maka 

anaknya sama saya 

sayang. Cuma saya 

kalo tidur bareng-

bareng saya arahin 

gini-gini gini. 

Anaknya orang ga 

punya yo makan 

1C Subjek merasa 

kelemahannya 

adalah selalu 

menangis ketika 

tidak sependapat 

dengan anak-

anaknya.  
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untuk hidup bukan 

hidup untuk makan, 

kalo makan tu sok 

sok sama pia pia 

satu diem aja tempe 

tu diirisi sekian-

sekian ni dah diem 

mbok saya 

nggoreng banyak yo 

satu kasian ibu 

gapunya bapaknya 

struk tujuh tahun. 

Saya tu ngingu 

ayam, ngontrak tapi 

ngingu ayam 

banyak tu buat 

bayar spp jual ayam 

terus kalo malem 

habis kerja saya 

buruh nyuci besok 

setrika non stop ga 

ada berhentinya 

diberi kekuatan 

sama Tuhan  

84 Terus kalo orang lain 

ngeliat kelemahannya 

bu kirman yang suka 

nangis gitu gimana?  

Ya nggak tahu 3C Orang lain tidak 

mengetahui 

bahwa subjek 

selalu menangis 

ketika tidak 
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sependapat 

dengan anak-

anaknya 

84 Ibu melihat 

kelemahannya seperti 

itu ibu gimana bu 

perasaanya? 

Ya nggak 

terbeban, Tuhan 

berilah kesabaran 

sama anak cucu 

saya gitu.  

2C Subjek tidak 

merasa terbeban 

dengan 

kelemahan yang 

dimilikinya yaitu 

selalu menangis 

ketika tidak 

sependapat 

dengan anak-

anaknya. Subjek 

berharap dirinya, 

anak dan cucu 

selalu diberi 

kesabaran. 

84 Tadi kan udah 

disebutun 

kelebihannya bu 

kirman kelemahannya 

bu kirman terus 

gimana bu 

melihatnya? 

Ya udah saya udah 

terimkasih sama 

Tuhan 

2C Subjek 

berterimakasih 

pada Tuhan YME 

dengan kelebihan 

dan kelemahan 

yang dimilikinya.  

85 Tambah deket sama 

Tuhan ya bu. Saya 

Pengalamannya yo 

kalo ada lansia 

3D Selama menjalani 

masa lansianya 
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juga mau nanya ibu 

ada pengalaman ga 

bu selama selama 

masa lansia ini 

pengalaman positif 

ada nggak? 

(kelompok lansia) 

bareng-bareng ke 

sana. Seneng lihat 

cucu-cucu lucu-lucu 

untuk hiburan.  

pengalaman 

positif yang 

dialami subjek 

yaitu ketika dapat 

berkumpul 

dengan teman-

teman lansia dan 

dapat melihat 

cucu-cucu yang 

lucu.  

86 Ada nggak cerita-

cerita yang ga enak 

selama menjadi lansia 

gitu bu? 

Adek-adek saya 

ponkan sukanya 

berantem aja terus 

saya kasih tau. 

Banyak orang 

yang suka ngrasani 

di teras saya ga ikut 

cuman saya nonton 

tv tidur  

3D Pengalaman 

negatif yang 

dimiliki subjek 

adalah ketika 

adek-adek dan 

ponakan subjek 

bertengkar serta 

saat banyak 

orang-orang yang 

suka bergosip di 

depan rumahnya.  

87 Kalo melihat cerita-

cerita kayak gitu ibu 

perasaanya sedihkah 

atau gimana bu? 

Ya sok-sok 

mangkel, tapi 

hubungannya bagus 

ga ada masalah.  

3D Subjek merasa 

kesal dengan 

sikap  adek, 

ponakan serta 
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tetangganya yang 

tidak berkenan. 

87 Kalo permasalahan 

ada ya bu selama jadi 

lansia? 

Masalahnya ya 

sakit-sakitan.  

 

Pihak keluarga: Ya 

cuman itu sok 

dimarahin sama 

anaknya dia yo 

cuma ikut-ikut 

marah 

4D Masalah yang 

dialami subjek 

selama masa 

lansia ini adalah 

penyakit gulanya 

dan anaknya 

yang terkadang 

memarahi subjek.  

88 Kalo boleh tau 

orangtua dulu 

mendidiknya kayak 

gimana ya bu? 

Apakah otoriter 

kayak disiplin atau 

dibebaskan anak-

anaknya atau 

bagaiamana bu? 

Dulu saya 

sekolahnya di solo, 

rumahnya nggawo 

jadi tiap hari pp 

numpak kereta jadi 

ya mendidiknya ya 

disuruh ati-ati, njaga 

diri ampe sekarang. 

Kalo orang sekarang 

kan pacaran dulu 

nggak so satu 

gerbong tu anak 

seskolah ama 

pegawai jadi yo 

rame, ada yang 

nggosip gandnegane 

kok karao lanang-

lanang ngko nek 
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meteng. Y ga ada 

apa-apa say jaga diri 

o  

89 Brarti bapak sama ibu 

membebaskan 

cuman.. 

Anu dipantau gitu    

90 Iya dipantau. Untuk 

berinteraksi dengan 

keluarga dengan 

tetangga ibu kan 

sudah termasuk 

generasi yang paling 

tua ya kalo interaksi 

dengan yang beda 

umur misalkan anak 

cucu udah beda 

generasi masa juga 

ada kesulitan ga bu? 

Kurang tanggap, ga 

nyambung. 

Iya sok ga 

nyambung, sok 

ditertawakan.  

1D Ketika 

berinteraksi 

dengan keluarga 

maupun tetangga 

subjek tidak 

jarang salah 

menanggapi 

dalam 

berinteraksi 

sehingga 

ditertawakan oleh 

keluarga dan 

tetangganya.  

91 Brarti baik-baik 

semua ya bu ya, ndak 

kesulitan ya? 

Ndak ada masalah 

sama tetangga ga 

masalah.  

 

1D Selama 

berinteraksi 

dengan tetangga 

subjek jalani 

tanpa ada 

masalah.  
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92 Sempat ada 

kesalahpahaman ga 

bu misal sedang 

berinteraksi dengan 

orang lain gitu? 

Dengan keluarga atau 

tetangga ada bu? 

Nggak, kalo ada 

masalah diem aja 

saya, diampet 

dulu, dari pada saya 

ada omongan saya 

ampet. 

Pihak keluarga: 

Kalo anake saja 

sering kok itu kok, 

sama tetangga ya 

sok. Itu kan 

tetangganya itu kan 

mulut tajem-tajem, 

dulu ya pernah 

padu sama anak 

sama tetangga. 

Sudah saya bilangin 

bu wong awake 

dewe wes tuwo bu 

rasah padu-padu, la 

nganyelke o bu 

wong kok podho 

ngenyek-ngenyek. 

Jadi perasaane itu 

tajem, jadi 

rumangsane di 

dienyek di debat. 

La tetanggane kan 

mulute tajam-

tajem suka 

1D Ketika 

berinteraksi 

dengan tetangga 

subjek terkadang 

merasa disakiti 

dengan 

pembicaraan 

tetangga yang 

buruk tentang 

subjek, awalnya 

subjek berusaha 

memendamnya di 

dalam hati namun 

tidak dapat 

dibendung oleh 

subjek pada 

akhirnya subjek 

bertengkar 

dengan tetangga 

tersebut. Tidak 

hanya itu subjek 

juga tidak jarang 

bertengkar 

dengan anak-

anaknya hingga 
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nyindir, sama 

anake aja sudah 

diem sampe 

sebelum sakit itu to 

kan anake itu padu 

sama bu kirman, 

bu kirman itu 

kesini ke 

tempatku, aku 

bingung anu aku 

dianu anakku, 

dianu anak yo 

rakpopo kowe kan 

kuasa nduwene 

omah kuwi wong ki 

rasah lungo-lungo 

mandek neng omah. 

Dah ya, pergi ke 

gebang jalan dari 

sini, lah terus 

pulang  lah dia 

jatuh senin ke 

selasa lah itu kan 

karna kesusahan 

pikir kan jalan 

lurus aja sampe 

jatuh itu kok. 

Pikirannya mbutek 

itu dah diem-

dieman sama 

berdiam-diaman 

selama seminggu. 

Pertengkaran 

yang tidak 

kunjung 

terselesaikan 

menambah beban 

pikiran subjek 

hingga akhirnya 

memperburuk 

keadaan fisiknya 

hingga jatuh.   
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anake. Diem ampe 

satu minggu itu. 

93 Brarti lebih memilih 

untuk diam aja. Tapi 

untuk seterusnya , 

dibiarkan saja gitu bu 

Iya, tetangga 

jangan sampai 

saya cekcok gitu 

loh lebih-lebih 

tetangga dekat 

saya anggep anak 

saya saya anggep 

cucu saya saya 

anggep sodara saya 

jadi. Kalo ada orang 

jotakan gitu loh saya 

nggak seneng, kalo 

saya ngomong gini 

ngko lak 

tersinggung, 

daripada saya 

cekcok sama 

tetangga lebih baik 

ngalah diem gitu 

jadi sok-aok 

ngomong sok-sok 

ada tersinggung 

jare ndak 

ngomongkan itu, 

itu nanati 

tersinggung 

rumangsane dia 

yang disinggung 

tapi nggak, nah 

saya harus ati-ati 

sekali 

1D Ketika 

berinteraksi 

dengan tetangga 

dan anak, subjek 

lebih berhati-hati 

supaya tidak 

memicu 

pertengkaran dan 

tidak ada orang 

yang tersinggung 

dengan perkataan 

subjek. Maka 

dari itu ketika 

ada masalah 

dengan tetangga 

maupun anak, 

subjek memilih 

untuk 

memendamnya di 

dalam hati 

terlebih dahulu.  

94 Brarti dari bu kirman 

nya sendiri yang lebih 

Iya dulu kesepian, 

anak-anak kerja di 
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berhati-hati ya.Pernah 

semepet ga bu merasa 

kesepian? 

bandung semua saya 

jadi sendirian.Kalo 

kerja pagi brangkat 

sore pulang ya dah, 

dah capek ya tiduran 

gitu nggak pernaha 

keluar 

95 Sekarang masih 

merasa kesepian ga 

bu? 

Nggak, dulu 

kesepian ya di 

rumah sendiri.  

  

95 Menurut ibu puas ga 

bu dengan kehidupan 

sosial kehidupan 

bersama orang lain 

berinteraksi dengan 

mereka puas ga bu? 

Puas, saya 

sistimnya gitu kalo 

ada orang yang 

punya hajat ya 

saya datang cuman 

saya itu cuman 

ngrewangi. 

Pihak keluarga: 

Iya itu bersungut-

sungut, marah-

marah gitu terus 

kesini biare hilang. 

Berarti curhat to 

itu sama saya. Saya 

bilangi udah tua tu 

ya nerima bu apa 

adanya, anak gini-

gini cuek aja, saya 

2D Subjek terkadang 

merasa tidak kuat 

menanggung 

ketika ada 

permasalahan 

dengan anak 

maupun 

tetangganya, 

untuk melepas 

rasa marahnya 

subjek 

berkunjung ke 

teman 

terdekatnya dan 

mencurahkan isi 

hatinya. Namun, 
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ndak kuat o bu 

saya ndak kuat 

gitu 

secara 

keseluruhan 

subjek merasa 

puas dengan 

kehidupan 

bersosialisasinya, 

subjek ingin 

berusaha dapat 

membantu orang-

orang 

disekitarnya 

seperti membantu 

rewang saat 

hajatan.  

96 Harapannya bu untuk 

selanjutnya supaya 

interaksi dengan 

keluarga dengan 

saudara dengan 

tetangga lebih baik 

gitu harapannya 

gimana bu? 

Yo nanti kalo saya 

hajat do dateng, 

dulu anak saya 

meninggal i yang 

layat sampe 

nggandul-nggandul 

padahal pake mobil 

bis ada mobil jenzah 

mobil halus sampi 

tiga empat dari 

gereja dari tetangga. 

Saya di rumah sakit 

brayat sampai 

belom membayar 

saya, saya minta 

keterangan dari rt 

rw supaya saya 

3B  Subjek berharap 

kehidupan 

sosialisasinya 

semakin baik 

lewat banyaknya 

orang-orang yang 

datang ke acara 

hajatan subjek.  
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mengasur setiap 

bulan terus saya 

menemui kepala 

rumah sakit boleh 

terus tapi saya abis 

anak saya 

meninggal dah bisa 

menutup semua ya 

itu berkat dari 

tetangga dari teman-

teman. Dulu kan ga 

ada jamkesmas, jadi 

ya dibayar banyak 

sekali utang saya 

tapi bisa nutup anak 

saya tu bisa nutup 

semua. 

97 Ada ngga bu perrnah 

sempet keinginan pas 

masih sehat dulu 

masih seger 

badannya, wajahnya 

masih kelihatan 

cantik, itu masih ada 

keinginan ga bu 

semepet kepikiran? 

Sok-sok pengen ke 

temen pabrik tu ya 

terus saya kesana  

 

  

98 Kalo secara fisik bu 

maksudnya masih 

sehat kayak dulu 

mungkin rambutnya 

dah nggak perlu di 

toning-toning lagi 

terus kulitnya masih 

Ya nggak dah tua, 

la kemaren rak tak 

toning sendiri bu 

pendeta bilang 

sekarang kok lebih 

cantik dari yang 

dulu. Ya saya ga 

2A Perubahan fisik 

yang dialami 

subjek membuat 

subjek semakin 

menyadari 

dirinya tua dan 



431 

 

 

 

halus, pernah sempet 

kemabali ke mas lalu 

ga? 

pengen muda lagi 

nggak say 

mengharagai teman-

teman saya 

tidak dapat lagi 

menjadi muda.   

99 Harapannya untuk 

kesehatannya besok, 

harapan untuk 

fisiknya besok, tubuh, 

jiwa, raganya, 

harapannya? 

Fisiknya dah lemah 

sekali, ini linu sakit 

ini sakit sakit semua 

badan kalo malem 

ga bisa tidur sampe 

obat banyak sekali, 

ya saya yo Cuma 

bisa bertahan 

sakitnya itu tapi 

saya ndak putus 

asa saya tetep pada 

Tuhan. Tuhan 

tolong saya, 

sembuhkan 

penyakit saya 

Tuhan tiap malem, 

jadi sekrang yang 

nyuci menantu saya 

semua, jadi menantu 

saya ya baik-baik.  

1B Fisik yang 

semakin lemah 

dan sering sakit 

tidak membuat 

subjek putus asa 

dan  selalu 

berserah pada 

Tuhan YME 

supaya diberi 

pertolongan dan 

kesembuhan.  

100 

 

Jadi harapannya lebih 

sehat lagi gitu ya bu 

Pengennya sehat, 

nggak ngrasa sakit 

gitu  

1B Subjek selalu 

berharap dirinya 

sehat dan tidak 

merasakan sakit 
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101 Bu selama masa tu ini 

apa perasaan yang 

paling sering bu 

kirman rasakan 

misalnya mungkin 

saya lebih khawatiran 

ya sekarang, curigaan 

ya sekarang atau 

lebih sering marah-

marah ya sekarang 

atau ada yang lain bu 

yang buruk-buruk 

gitu? 

Saya kegeden 

rumangsan, anak 

saya ngomong gini 

saya sok-sok ga 

ngomongkan saya 

tapi saya sok-sok 

tersinggung, 

mudah tersinggung 

tapi anak saya jane 

nggak ngomongke 

saya.Tapi anak saya 

ga masalah, sudah 

tua mungkin ya gitu, 

sok-sok anak saya 

saya marahi gitu.  

1E Selama menjadi 

lansia, subjek 

semakin mudah 

tersinggung 

ketika ada orang 

yang 

membicarakan 

subjek  

102 Brarti ibu melihatnya 

memang gejala tua 

gitu? 

Iya semakin tua tapi 

ya gimana fisiknya 

tu udah, dulunya  tu 

kerja keras siang 

malem untuk 

menghidupi anak 

untuk 

menyekolahkan 

anak ya bapaknya 

struk tujuh tahun tu. 

Jadi saya kerja di 

pabrik kalo malem 

tu nyuci pakaiannya 

orang lain, malem 

ini nyuci besok 
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setrika untuk bayar 

SPP untuk bayar 

kontrakan bayar 

nanti transportnya 

anak bekalnya anak, 

sarapanjadi ya mati-

matian saya kerja 

tapi sekarang dah 

capek  

103 Pendapatnya ibu 

tentang apa yang 

dirasakan bu kirman 

sendiri, tadi katanya 

sok-sok mudah 

tersinggung, kegeden 

rumangsan terus 

pendapatnya ibu 

gimana liat 

perubahan mentalnya 

kan semakin  tua, ibu 

melihatnya gimana 

bu? 

Ya saya sok-sok 

diguy, diguyu sama 

anaknya, anak saya 

ga marah tapi malah 

ngguyu. 

  

104 Ada solusi ga bu biar 

rasa tersinggungnya, 

kegeden rumangsan 

tidak terlalu 

berlebihan bu 

kiraman ada 

solusinya sendiri gitu 

Saya langsung 

tanya kok jadi ga 

saya ampet, jadi 

jelas to tibake rak 

karo aku. Ya wes 

biasa, nanti baikan 

lagi sasma anak. 

2E Supaya rasa 

tersinggungnya 

tidak semakin 

membesar, 

subjek langsung 

bertanya kepada 
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Kepengennya anak 

saya tu bahagia 

hidupnya walupun 

ga menginginkan 

kaya tapi bahagia 

gitu, saya tiap 

malam dokan anak-

anak saya, dikasih 

sehat dikasih 

kecukupan tiap hari. 

anak atau orang 

yang dirasa 

subjek sedang 

membicarakan 

dirinya dengan 

begitu subjek 

mengetahui 

dirinya sedang 

dibicarakan atau 

tidak.  

105 Terbeban ga bu 

dengan perasaan yang 

suka kegeden 

rumangsan tadi? 

Nggak 2E Subjek merasa 

tidak terbeban 

dengan sifat 

cepat tersinggung 

yang dialaminya.  

105 Selain rasa 

tersinggung tadi, ada 

perasaan lain ga bu 

yang lebih positif 

yang lebih baik 

gituapakah lebih 

sabar, apakah lebih 

peduli atau gimana 

ada? 

Saya dah menyadari 

kalo tersinggung 

gitu tapi jane nggak 

ada apa-apa sok-sok 

saya tersinggung itu  

  

106 Kalo yang lebih baik 

lagi gitu, tadikan 

yang negatif rasa 

Lebih sabar, tiap 

malem saya sama 

Tuhan diberio 

1E Selama masa 

lansia ini subjek 
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tersinggung kalau 

yang tua ini ibu 

,erasakan lebih apa 

bu maksudnya lebih 

memendam,lebih bisa 

tak tahan, atau 

sekrang lebih sabar, 

lebih sabar atau 

gimana? 

kesabaran punya 

kasih saya pada 

anak cucu, anak 

cucu saya juga 

dikasih sayang 

supaya sabar sama 

saya, larinya sama 

Tuhan itu aja  

semakin lebih 

sabar.  

107 Kalo menutut 

penbdapatnya bu 

kirman sendirimelihat 

perubahn sikapnya 

ibu mentalnya 

ibuyang lebih suka 

tersinggung tapi yo 

lebih sabar juga itu 

gimana bu 

melihatnya? 

Sekarang hati say tu 

dah lerem, udah ga 

terbeban, anak-

anak sudah terbuka.   

2E Subjek merasa 

lega dan tidak 

terbeban dengan 

perubahan 

karakter yang 

dialami subjek 

karena anak-

anaknya sudah 

terbuka dengan 

subjek.  

108 Bu kirman sikapnya 

gini, perilakunya gini, 

pribadinya gini, ada 

pengaruh dari 

lingkungan luar ga 

bu? Mungkin selain 

keluarga  

Nggak 5E Subjek merasa 

karakter 

pribadinya yang 

sekarang tidak 

ada pengaruhnya 

dari lingkungan 

luar selain 
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keluarga.  

108 

 

Ada ga bu harapan 

untuk kehidupan 

mentalnya ibu 

harapannya apa untuk 

kedepannya? 

Saya pasrah sama 

Tuhanlah, saya 

dah sakit-sakitan 

jadi saya dah 

terserah karo 

Tuhan 

menginginkan saya 

diambil ya oke say 

Cuma gitu tapi yo 

saya berhati-hati 

saya di dunia cuman 

tinggal sebentar 

jangan sampai saya 

membuat kesalahan 

terus makanya saya 

senang sharing 

senang, persekutuan 

doa gitu jadi 

menambah 

pengertian  

2B Subjek selalu 

menyerahkan 

kesehatan 

mentalnya pada 

Tuhan YME. 

109 Kalo menurut bu 

kirman sendiri ibu 

bisa menceritakan ga 

bu saya tu orangnya 

kayak gimana? Kalo 

menurut bu kirman 

sendiri gimana? 

Mendiskrpsikan saya 

Saya tu orangnya 

miskin, saya 

merasakan 

merendahkan hati, 

kalo orang 

merendahkan hati 

maka akan 

ditinggikan oleh 

3E Subjek merasa 

bahwa dirinya 

adalah orang 

miskin yang 

rendah hati, tidak 

egois, dan tidak 

suka 
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tu orangnya gini, 

gimana bu? 

Tuhan. Akunya 

saya buang, jadi 

tetangga tu baik 

sama saya jadi 

nggak mau saya 

menyinggung 

tetangga. Tapi saya 

sok turon Cuma 

kalo tetangga tu 

kalo ngumpul sok 

ngrasani  

menyinggung 

orang lain. 

110 Kalo menurut bu 

kirman sendiri orang 

lain ngliat bu kirman 

kaya gimana? 

Baik, orang bilang 

kalo punya mertua 

kaya saya tak 

sunggi. Saya ga 

pernah sama anak 

protes, karepmulah 

cuek dah rumah 

tangga urusannya 

sendiri. Saya sama 

orang tu ngga ada 

yang saya geting 

ngga ada yang saya 

senengi semua, 

pokoke sedang-

sedang aja ngga 

raket banget ngga 

geting, sok-sok nek 

raket banget bisa 

4E Menurut subjek 

orang lain 

melihat dirinya 

adalah orang 

yang patut 

dihormati sebagai 

orangtua.  
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pedot.  

111 Kalo menurut bu 

kirman sendiri yang 

membuat bu kirman 

berbeda dari orang 

lain tu apa yanga jadi 

keunikan bu kirman ? 

Nggak ada    

110 Kalo menurut bu 

kirman sendiri pasti 

kalo tambah tua pasti 

tambah banyak 

perubahan ya bu, ibu 

perasaannya giman 

bu dengan 

perubahan-perubahan 

itu menyikapinya, 

mendangnya, 

mungkin pendapatnya 

bu kirman selama 

masa tua ini banyak 

perubahan dari 

ekonomi fisik sosial 

gimana bu? 

Kalo ekonomi saya 

makannya dah ikut 

anak sosialnya tetep 

ada, kalo ada 

undangan saya tetep 

datang, malu saya 

kalo ga datang dah 

baik to ga datang tu 

,alu terus kalo 

menengok orang 

sakit sama-sama 

paki mobil saya ikut 

mesti ikut saya tetep 

ikut    

  

111 Segitu dulu bu 

wawancaranya, 

terimaksih waktunya 

Sama-sama   
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VERBATIM WAWANCARA SUBJEK II 

Nama Subjek: SNT  

Pekerjaan: Penjual Makanan Ringan 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 Dengan ibu siapa 

namanya? 

Sunarti   

2 Tempat tanggal 

lahirnya dimana ya bu? 

Di Sukoharjo, 

Tawangsari  

  

3 Umurnya sekarang? 68   

4 Boleh diceritakan masa 

kecilnya bu? 

Boleh   

5 Kalo bapak ibu 

kerjanya apa? 

Tani   

6 Saudara ada berapa bu? Saudara saya 6   

7 Ibu anak ke? Saya anak ke 5    

8 Boleh diceritakan 

kondisi keluarganya 

harmoniskah atau 

bagaimana boleh 

diceritakan? 

Ya sedang-sedang saja 

cukup-cukup saja 

  

9 Ekonomi? Ekonominya biasa    

10 Terus interaksi dengan 

kedua orangtua dulu 

Baik, harmonis, ibu 

bapak harmonis 

sampai tua sampai 
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gimana bu? mati mati berdua 

11 Sama saudara juga 

lima-limanya harmonis 

semua? 

Iya, jauh-jauh di 

jakarta terus di sini 

terus di kampung sana  

  

12 Baiknya dengan sodara 

gimana bu bisa 

diceritakan? 

Yang di lampung tu 

dah kesini tapi dah 

pulang, sehat ga ada 

halangan apa-apa dah 

kembali kemaren 

jumat ini. Ya baiknya 

kasian sama aku 

jauh-jauh ke solo 

mau menengok, 

terus curhat –curhat 

di sini sampe 10 hari 

itu. Terus saya tanyai 

lah neng kono kerja 

opo. Yo tani cari kopi, 

panenan kopi itu to. 

Sebetulnya sama 

suaminya, tapi 

suaminya ndak ikut 

karna disana masih 

ada apa tu kopinya 

belum tua, disini ga 

bawa apa-apa wong 

kopinya aja belum di 

masak o.  

1I Interaksi subjek 

dengan keluarga 

terjaga dengan 

baik dilihat letika 

keluarganya 

datang  jauh-jauh 

dari luar pulau 

untuk 

mengunjungi dan 

menginap di 

rumah .subjek.  
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12 Terus tinggal di sini 

sudah berapa lama? 

15 tahun    

13 Kalo interaksi dengan 

tetangga, mungkin ada 

kegiatan lain kayak 

arisan pkk masih ikut? 

Nggak   

14 Dengan tengga masih 

baik ya? 

Baik, saya sama 

tetangga tu ga pernah 

padu-padu, gimana-

gimana nggak. 

  

15 Baiknya gimana bisa 

diceritakan bu? 

Baiknya tu, kalau 

saya punya lauh tu 

ya saya kasih curhat-

curhat di situ 

ngomong-ngomong 

apa-apa tu ndak 

papa. Tapi 

sebelahnya itu kan 

baru saya ndak 

kenal, baru ndak 

kenal saya yo ndak 

ngenali biarin. 

Bukannys 

memperbaiki diriku 

sendiri tu ndak 

sebenarnya ya apa 

adanya gitu lo. 

1I Subjek menjaga 

baik hubungan 

dengan tetangga 

yang subjek kenal 

lewat pemberian 

makanan serta 

mendengarkan isi 

hati para 

tetangganya. 

Namun dengan 

tetangga yang 

belum subjek 

kenal, tidak 

subjek hiraukan. 

15 Kalo di rumah disini Anak saya laki, sama   
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tinggal dengan siapa 

bu? 

menantu, sama cucu, 

cucunya tiga 

16 Ini sedang kerja dua-

duanya? 

Iya sedang kerja   

17 Sebagai lansia pasti 

banyak perubahan-

perubahan misalnya 

yang pertama kayak 

fisik terus kemampuan 

untuk berpikir kalo 

secara fisik sendiri ibu 

perubahannya apa aja 

ya bu? 

Saya sering sakit tu, 

pertamanya tu perut 

saya tu mual-mual 

asam lambung terus 

sudah saya 

periksakan ya ke 

dokter ke puskesmas 

udah sembuh tapi ya 

belum total sok 

sering makan ada 

cabenya gitu sok sakit 

sengkring sengkring 

gitu  

1G Perubahan 

kesehatan yang 

dialami subjek 

yaitu sering 

merasa mual 

akibat kondisi 

lambungnya yang 

memburuk.  

18 Kehidupan 

seksulitasnya untuk ibu 

sendiri gimana bu?  

Sekarang dah ndak 

ingin. Sama ada laki 

yang nggoda, ah saya 

tu dah tua.  

1F Perubahan fisik 

yang dialami 

subjek yaitu 

memudarnya 

hasrat seksual. 

18 Kalo untuk proses 

berpikirnya bu sering 

lupakah atau gimana? 

Ndak tu yo biasa, 

masih normal mata ya 

masih normal  

  

19 Biasanya gimana bu? Tapi kalo sekarang ini 

dah lain, laine gini loh 

1F Perubahan fisik 

yang dialami 
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itu kok kalo mau 

masak saya kasih 

apa mau brambang 

atau bawang kok 

lupa apalagi mrico 

tu loh kalo mau 

ngesop itu kan saya 

tu ya lupa terus 

sering kepalaku tu sok 

sakit cenut-cenut gitu 

loh terus saya beli 

obat ternyata dah 

sembuh. Saya tu 

sekarang lain o mba 

dah sok sering lupa 

sekarang ndak ke 

pasar mau ke pasar 

tu kalo dah saya 

dirumah mikir mau 

masak apa dari 

pasar dah lupa. 

Terus ya saya belikan 

aja udah terus sama 

bumbu sama beli 

beras dah pulang gitu. 

Dulu kan endak brapa 

bulan to saya itu, itu 

saya beli belum lupa 

lupa, kalo sekarang 

dah lain. 

subjek yaitu 

sering lupaan 

hingga 

menghambat 

aktivitasnya 

sehari-hari 

anatara lain 

memasak dan 

saat berbelanja di 

pasar. 
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Pihak keluarga:  

20 Nah itu gimana bu 

perasaanya ngliat 

kesehatannya yang 

sekarang terus sakit-

sakitan, sering lupaan. 

Itu ngliatnya 

perasaanya senangkah 

atau masih ada beban-

beban atau gimana? 

Ya itu bebanku cuman 

gini, saya ini kok 

sekarang kok kalo 

melihat itu kok seperti 

rabun-rabun saya 

dibeliin teh itu sudah 

sembuh terus apa tu 

sakit dengkul-dengkul 

itu kok rodok anu, 

Terus anak saya ke 

sini dibeliin susu 

anlene itu lo atau hilo 

itu saya minum itu ya 

merasa sudah enak 

kaki. Lupane ga lupa 

banget gitu loh cuman 

sok los sok ndak gitu 

loh. 

  

21 Lah ibu sering sakit 

gini sering masih 

sedihkah atau yaudah 

atau gimana? 

Ndak saya tu kalo 

sakit ah udahlah 

Tuhan saya serah pada 

Tuhan tapi saya ya 

minta kesembuhan aja 

Tuhan besok saya 

minta sembuh dan 

sembuh supaya kami 

masih lihat anak cucu 

3A Walaupun subjek 

terkadang 

mengeluh dalam 

mengahadapi 

perubahan 

kesehatannya 

tetapi subjek 
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bagaimana 

kebahagiaannya 

cuman gitu. Jadi saya 

nggak sedih, aduh 

saya kok sakit gitu 

nggak. Dulu tu saya 

meringik-ringik, 

sepertinya dikatakan 

anak saya tu manja 

gitu loh, sekarang 

nggak ah saya nggak 

ada yang ngerawat 

saya nggak usah 

manja-manja 

 

Pihak keluarga: Ya 

secara manusiawilah 

mesti ya bersungut-

sungut, ya kan suka 

mengeluh kadang yo 

kan banyak cucu-

cucunya kan biasa 

marah-marah 

berusaha 

mendekatkan diri 

pada Tuhan YME 

dan meminta 

kesembuhan.  

20 Terganggu ga bu kalo  

lagi sakit? 

Iya terganggu   

22 Tergannggunya kayak 

gimana bu? 

Terganggunya ya 

cuman lupa itu terus 

sok aduh kalo banyak 

3A Ketika rasa sakit 

datang saat 

subjek 
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mikir kepalaku pusing 

ah yaudahlah saya ga 

jadi, ditinggal aja. Lah 

kalo pesenannya kan 

capek to terus sering 

pusing terus saya 

tinggal.  

beraktivitas, 

subjek memilih 

untuk 

meninggalkan 

aktivitas tersebut 

hingga pulih.   

22 Sebagai perempuan ya 

bu kan tambah tua 

mungkin kulitnya udah 

keriput-keriput udah 

ubanan bentuk tubuh 

juga mungkin ga tegap 

kayak dulu, itu liatnya 

gimana bu kalau 

sebagai perempuan? 

Ya ngeliatnya tu muka 

saya tidak seperti dulu 

sekarang udah di 

handbody diapa-

apain ga cantik, udah 

berubaha banyak 

2A Subjek berusaha 

memahami 

perubahan pada 

fisiknya 

23 Terus ibu ngliat 

sekarang 

penampilannya berubah 

dari rambut sampai 

ujung kaki lah itu 

perasaanya gimana bu? 

La tu mau saya semir 

itu saya males gitu loh 

sepertinya saya males 

gitu loh. Ya saya 

anggap senang, ah 

gini-gini ajalah saya 

udah senang, ke 

gereja saja saya gak 

pake lipstik sepertinya 

males gitu loh kalo 

dandan-dandan dah 

ndak seperti dulu, dah 

gitu aja saya dah 

2A Perubahan fisik 

yang  muncul 

terkadang 

membuat subjek 

mengeluh dan 

mudah lelah 

tetapi dijalani 

subjek dengan 

perasaan senang, 

yang terpenting 

untuk subjek 
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senang pokoke saya 

sehat gitu aja  

 

Pihak keluarga: Ya 

suka mengeluh, 

banyak capelah gitu, 

kerjaan-kerjaan ndak 

guna pasti kan, ndak 

penting aja di garap 

semua 

adalah kesehatan.  

23 Ibu sempet aduh kok ga 

seger lagi ya ndak 

ketok cantik kayak dulu 

lagi ya pernah kayak 

gitu ga bu? 

Nggak ya sudah 

biasa saya terima 

dengan baik gitu aja 

2A Subjek menerima 

baik perubahan  

fisik yang 

dialaminya 

selama masa 

lansia. 

24 Masih suka dandan gitu 

ga bu? 

Iya sok-sok tu kalo 

udah abis ga pupuran 

ga handbodyan kok ga 

enak gitu loh 

  

25 Kalo pergi-pergi masih 

milih-milih pakaian? 

Iya masih   

26 Ke salon masih? Ndak kalo ke salon tu 

cuman nanti kalo 

among tamu tu 

disuruh sama adek-

adek 
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27 Di masa tua ini 

permasalahan ekonomi 

ada ga bu? 

Ya terlalu kurang, 

kalo belum di kasih 

uang sama anak-

anak ku ya susah 

sekali. Kalo mau 

jualan sudah ndak 

boleh  

1H Kehidupan 

ekonomi subjek 

sekarang 

bergantung pada 

anak-anaknya, 

apabila anak-

anaknya belum 

mengirim subjek 

merasa kesulitan.  

28 Jualan apa bu? Jualan makanan, ya 

nasi ya lauk  

  

29 Terus ibu melihat 

situasi ekonomi seperti 

ini terus ibu gimana bu? 

Ya biasa-biasa saja 

kalo dikirimi saya 

terima dengan hati 

senang kalo ndak ya 

saya bersyukur, ndak 

mengeluh gitu loh. 

Bersyukur pokoknya 

biasa-biasa ndak saya 

tu ah minta yang 

kaya-kaya gitu ndak, 

ah uang segini dah 

cukup terimakasih 

Tuhan kami bersyukur 

sekali dah itu. Pokoke 

diberi makan sehari 

dah cukup 

seharisehari gitu aja 

2H Terkadang subjek 

masih mengeluh 

dengan keadaan 

ekonomi yang 

dialaminya 

namun subjek 

berusaha untuk 

bersyukur dan 

menerima apa 

adanya sebesar 

apapun anaknya 

mengirim uang, 

sekalipun 

anaknya tidak 
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dah cukup. 

Pihak keluarga: Ya 

itu kan wajar masih 

ngeluh 

mengirim uang 

subjek berusaha 

bersyukur.  

30 Kalo ditanya kondisi 

ekonomi sendiri 

terlepas dari ekonomi 

keluarga kondisi 

ekonomi ibu untuk diri 

sendiri gimana bu? 

Ya cukup-cukup aja, 

kalo untuk saya 

dikasih uang dari anak 

saya ya cukup-cukup 

ya merasa hati saya 

senang. Ndak kok 

saya tu merangsang 

atau gimana, saya 

bersyukur.  

1H Kondisi ekonomi 

subjek ditopang 

oleh anak-anaknya 

dan untuk 

kebutuhan dirinya 

sendiri terbilang 

cukup, subjek 

bersyukur dengan 

keadaan 

ekonominya 

sekarang.   

30 Selama ibu disini 

adakah pernah 

kehilangan seseorang 

atau dulu? 

Dulu disana suami 

anak yang mbarep 

cewe udah punya anak 

3 

  

31 Ibu anaknya ada berapa 

bu? 

Anak saya 5    

32 Itu interaksi dengan 

anak baik semua ya bu? 

Iya, baik anak saya tu 

cinta sama saya 

pokoke tresno kasian 

sama ibunya ndak kok 

apa tu padu-padu 

nesu-nesu gitu ndak. 

Anak saya yang jualan 

1I Hubungan subjek 

dan anak-anaknya 

terjaga baik, 

anak-anaknya 

sering berkunjung 

ke rumah dan 
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di kalioso tu kmaren 

ya kesini mbawakan 

intip terus makan 

beras yang entah-

entah itu, matang-

mateng kan nanti 

cepet abis. Lah siapa 

saya ndak ada yang 

mencarikan, ndak 

boleh kerja dulu kan 

saya kerja di sana saya 

udah tua bisa istirahat.  

memberikan 

kebutuhan subjek 

sehari-hari. 

33 Pas kehilangan anak 

waktu kehilangan 

suami itu pasti 

merasakan sedih ya bu , 

bisa dicertikan gimana 

ya bu perubahannya 

setelah ditinggal tu 

gimana perubahannya? 

Pertama kan 

suamiku ya, suami 

saya meninggal tu 

hati saya gelisah kok 

sudah diambil cepat 

baru umur 48, kan 

sopir terus tabrakan. 

Begitu sakit satu 

tahun pak pendeta 

bu pendeta sering 

ketempatku 

mendoakan yang 

ngasih makan ngasih 

apa saja di bawa. 

Saya mengucap 

syukur sama Tuhan, 

Tuhan kok baik sama 

aku ya saya dihibur 

1J Kehilangan suami 

sempat membuat 

kondisi mental 

subjek tidak 

stabil, karena 

anak-anak dan 

teman-teman 

gereja selalu 

mendukung 

subjek bisa 

kembali pulih.  
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sama anak-anaku 

jadi ndak terlalu 

nglangut panjang 

gitu loh  

34 Sempet bertahun-tahun 

atau berbulan-bulan 

rasa sedihnya? 

Ndak sudah dihibur 

anak-anaku sudah 

saya ikhlaskan tiap 

saya bergumul ke 

tempat greja saya 

berdoa sering 

sharing-sharing kan 

nanti udah hilang. 

Begitu selisih 10 

tahun terus kehilangan 

anak, yang sedih 

sekali anak itu 

malahan kalo suami 

sudah saya ikhlaskan 

2J Dukungan anak-

anak dan teman-

teman gereja 

membuat subjek 

bisa bangkit dari 

rasa sedihnya 

setelah ditinggal 

oleh suami.  

35 Kalo anak sendiri 

karena sakit? 

Sakit paru-paru TBC   

36 Masih kecil? Sudah punya anak, 

terus tu meninggalnya 

tu kan mondok di 

Jebres sampai 2 

minggu, 2 minggu tu 

yang menunggu aku 

terus menantuku aja 

malah senang-senang 

main-main.Apakah 
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ndak sedih saya di 

suruh dokter untuk 

mencari bayaran 

semacem bpjs, saya 

kasih ke dokter dokter 

itu panggone di atas 

lantai 3 saya ya ndak 

bisa pak kalo naik 

lantai 3 ya ibu saya 

anter, terus saya kok 

merasa capek ya terus 

saya jalan ke tempat 

anakku supaya diberi 

keringanan uang 

habisnya 2 juta berapa 

terus masih satu juta 

terus saya nganu 

temen-temen saudara-

saudara. Terus satu 

hari ne tu sebetulnya 

dah sehat terus saya tu 

pulang, pulang tu 

langsung ke Jebres 

terus nemuin dokter, 

dokter saya ndak 

punya uang itu.Terus 

dokter bilang itu 

tunggu dulu anaknya, 

anakku wes dikei 

oksigen padahal 
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maune hurung, tadi 

malem ndak sempet 

nafas, terus sorenya 

dah ndak hidup, saya 

nyeselnya nggak saya 

tunggu gitu loh.  

37 Sampai sekarang masih 

ada rasa nyesel ga bu? 

Ndak, sudah saya 

relakan Tuhan nanti 

yang membalas dan 

ngasih aku kesehatan, 

karena Tuhan sendiri 

tahu. Saya tu ndak 

menyesal, bukan 

kewajiban orang tua o 

dah itu aja. 

2J Rasa kehilangan 

yang dialami 

subjek terhadap 

anaknya, 

sekarang sudah 

direlakan dan 

menyerahkannya 

pada Tuhan YME 

37 Itu tahun berapa bu? Tahun 2000 berapa 

gitu loh 

  

38 Anak-anaknya dah 

kerja ya bu? 

Dah pada kerja dah 

punya istri semua 

  

39 Kalo perubahannya ibu 

sekarang, nah 

perubahnnya sekarang 

apa aja bu setelah 

ditinggal? 

Perubahanya ya saya 

tu kok merasa 

hatiku yaudahlah 

hidup itu ya ada 

hidup ada mati kalo 

suami dah meninggal 

ya saya minta sama 

Tuhan aja diberi 

kesehatan bilamana 

1J Setelah ditinggal 

oleh suami dan 

anaknya, subjek 

semakin 

memahami 

bahwa di dalam 

kehidupan 
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saya besok diambil 

oleh Tuhan kapan 

saja saya siap dah 

itu. Ga ada perubahan 

apa-apa perasaan aku 

ni ya sepertinya 

cukup-cukup saja ga 

ada perubahan.  

terdapat hidup 

dan mati, 

sehingga subjek 

siap kapanpun 

subjek dipanggil 

Tuhan YME.  

39 Selama masa tua ini 

kan ibu punya 

pengalaman-

pengalaman orang yang 

disayangi sudah 

dipanggil Tuhan ibu 

sendiri juga sudah tua 

dan pasti akan 

diapanggil Tuhan, ibu 

menyikapinya gimana 

ibu, tanggapannya 

gimana? 

Ya saya berdoa bri 

kesehatan 

ditambahai umurku 

panjang saya trima 

apa adanya Tuhan, 

Saya pernah o 

kesaksian di gereja 

udah dua kali. Dulu 

pendeta saya baik o 

tiap hari besuk aku 

bojoku ra eneng niliki 

aku terus bawa susu, 

dulu saya kurus ya 

ditinggal suami anak 

kurus sekali Tuhan tu 

memberi kesahatan 

sampe sekarang ini. 

Kalo saya sakit tu 

pikirane apakah 

Tuhan sudah mau 

menjemput aku, kalu 

udah tua tu pikirane tu 

cuma mati ndak tau 

dulu tu ndak kalo 

sudah sakit saya ke 

pasar lagi jualannya 

laris terus mendapat 

uang banyak gitu 

sekarang ndak jadine 

2J Pengalaman 

setelah ditinggal 

suami dan 

anaknya semakin 

membuat subjek 

semakin dekat 

dengan Tuhan 

YME dan 

menyerahkan diri 

pada Tuhan 

YME.  
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pikirane tu sudah 

40 Ada rasa takut ga bu? Ndak ik, terus saya 

habis sakit parah itu 

saya ndak takut ya 

kami 

serahkan.Pokoknya 

Tuhan sendiri ya 

merawat aku. Saya 

dulu di Karangasem 

disana tu banyak 

(hantu) terus saya 

ndak kerasan terus 

saya jual terus saya 

belikan sini itu ya doa 

Tuhan , dimana Tuhan 

letakkan aku kami 

terima apa adanya 

2J Pengalaman 

setelah ditinggal 

suami dan 

anaknya semakin 

membuat subjek 

dekat dengan 

Tuhan YME dan 

menyerahkan diri 

pada Tuhan 

YME. 

41 Sebelumnya ibu sudah 

kerja apa belum? 

Masih muda kerja 

terus, njahit di 

keratonan 

  

42 Sekarang masih njahit? Nggak, jualan di pasar 

jualan tepung jualan 

goreng-gorengan intip  

  

43 Sekarang sudah sama 

sekali nggak kerja? 

Nggak jualan, nanti 

kalo ndak pusing saya 

buat rempeyek kalo 

merasa pusing yaudah 

ndak kerja, 

mengandalkan anak  

  

44 Terus ada 

perubahannya ga bu 

sekarang dah ga kerja 

Ga ada perubahan ya, 

perubahannya ga 

megang uang banyak 

1I Perubahan yang 

dialami subjek 
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lagi, dulu mungkin 

punya pengahasilan 

sendiri sekarang tidak 

kerja lagi ada 

perubahan ga bu? 

gitu. Anak saya yang 

mamane itu kerja di 

irian itu kirim uang 

untuk membiayai 

sekolahnya itu sama 

makan. Saya ya 

tergantung sama 

anak saya itu jadi, 

saya pikir hatiku kok 

sekarang malah 

berubah  ya ndak 

bekerja berubah karna 

apa karna saya semua 

ngasihi meskipun 

yang ikut disini 

sedikit ya kami 

terima. 

setelah tidak 

bekerja yaitu 

tidak memiliki 

pendapatan yang 

sesuai keinginan 

subjek, karena 

penghasilan 

subjek sekarang 

bergantung pada 

anaknya.   

45 Brarti perubahannya 

sekarang tergantung 

anak yang di Irian itu 

ya bu ya pemasukan 

uangya? 

Iya, sama yang 

dekat-dekat itu ya 

iya, cucu saya itu ya 

ngasih yang usaha 

plumpung itu, jadi 

hati saya tu ndak 

berat.  

1I Perubahan yang 

dialami subjek 

setelah tidak 

bekerja yaitu 

penghasilan 

subjek sekarang 

bergantung pada 

pemberian anak 

dan cucunya. 

46 Brarti ibu ngeliatnya ga 

berat ya bu dengan 

Ndak, sekarang tu 

malahan saya tua tu 

2D Perubahan setelah 
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dengan perubahan yang 

sekarang? 

hati saya senang saya 

ya cuman minta 

kesehatan gitu aja 

ndak minta uang 

banyak atau nanti beli 

apa ndak, cuman 

minta sehat makan 

dikirimi lancar. 

 

Pihak keluarga: 

Masih mengeluh 

tidak bekerja 

kembali sempat 

membuat subjek 

mengeluh namun 

subjek berusaha 

menjalaninya 

dengan hati 

senang , karena 

yang terpenting 

bagi subjek 

adalah dapat 

makan dan sehat. 

47 Ibu kalo boleh tau 

milih, kalo ditanya dari  

lubuk hati yang paling 

dalam milih masih kerja 

seperti dulu atau 

sekarang? 

Sekarang, ndak 

kerja ndak ingin tu 

ya saya tu cuman 

inginnya membantu 

sodara-sodara atau 

anak saya. Kalo kerja 

seperti dulu masih 

kuat saya ndak 

mampu. Wong 

keponakan saya 

nyuruh ndak usah 

kerja, kalo kesana ya 

diberi seratus-seratus 

kayak gitu itu . Malah 

saya terima bersyukur 

gitu. Dulu rekasa 

1I Subjek merasa 

bahwa statusnya 

yang tidak 

bekerja sekarang 

lebih membuat 

subjek nyaman 

karena dulu 

subjek masih 

harus 

menanggung 

kebutuhan anak-

anaknya, tetapi 

sekarang tanpa 
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amat, dulu masih 

muda to ya ndak 

susah tapi kewajiban 

to, kewajiban untuk 

bekerja untuk cari 

uang untuk anak 

masih sekolah masih 

membiayai sekolah 

untuk makan-makan 

setiap hari. Saya dulu 

ditinggal suamiku 

umur 38 suamiku 

yang meninggal 48 

kaceke 10 tahun muda 

saya jadi sampe 

sekarang udah lima 

belas lebih suamiku 

meninggal itu. Tahun 

97. 

harus bekerja 

subjek tetap 

mendapatkan 

penghasilan.  

45 Terus ibu ada rasa 

bosankah pengen kerja 

lagi atau gimana bu? 

Ndak, saya sudah 

merasa tua saya 

sudah terima anak-

anakku seberapapun 

kami terima apa 

adanya itu karena 

Tuhan memberkati 

aku dan kesehatan aku 

dan gitu aja jadi 

pikrannya tu ga 

muluk-muluk saya 

2D Subjek merasa 

sudah tua untuk 

dapat bekerja 

kembali, karena 

itu subjek 

bersyukur dengan 

apapun yang 

diberikan oleh 

anaknya. Ketika 
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mau kerja mendapat 

uang ndak o  

 

Pihak keluarga: Ya 

paling ke tempat 

anaknya yang di 

kalioso itu kan minta 

kesana. Habis di 

sana terus ya kesini 

lagi. Cuman pindah-

pindah tempat anake 

bosan di rumah, 

subjek 

berkunjung  ke 

tempat anaknya 

yang lain untuk 

mencari hiburan.  

46 Selain di rumah bu ibu 

ada kegiatan lain ga bu 

misalkan kayak 

mungkin kelompok sel 

atau ada kegiatan yang 

lain ga bu? 

Ada, ya sel disana 

yak an di greja 

setiap hari rabu ya 

meskipun orangnya 

sok tiga dua empat 

itu udah saya sana 

sama tempate 

mamahmu itu kan 

yo deket jadi saya 

ikut  

2I Setelah tidak 

bekerja subjek 

lebih banyak 

melakukan 

aktivitas di gereja 

untuk mengisi 

waktu luangnya.  

47 Itu sosialisasinya bagus 

bu sama temen-temen 

sekarang digereja? 

 Ya bagus ndak apa-

apa  

 

  

48 Bagusnya seperti apa 

bu? 

Ya itu bagusnya gini 

temen aku itu kok nek 

sama aku tu kasian 

saya ya pokoknya 

1I Teman-teman 

gereja yang selalu 

penu perhatian 
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kasian gitu lah baik-

baik gitu aja. Sama 

aku tu ya, mbah sehat, 

iya sehat.  

pada subjek, 

membuat 

hubungan mereka 

terjalin dengan 

baik.  

48 Di masa tua ini ada 

perubahan karakter ga 

bu perubahan sikap 

tindakan mungkin dulu 

saya orangnya seperti 

ini tambah tua jadi gini 

kayak gitu ada ndak 

bu? 

Dulu tu saya 

sepertinya jahat, sok 

ngomel-ngomel kok 

sekarang tu ndak 

wes karepmu cah 

wes masa bodo nek 

dikandani do ngeyel 

dulu saya emosi 

sekaramg lebih 

merendah ndak tau 

iso berubah gitu, 

rumangsane iso 

nggolek duit jadi 

kayak sombong, 

sekarang ini dah 

saya ikut anak 

terima aja jadi nda 

sombong 

1E Ketika subjek 

masih dapat 

bekerja dan 

menghasilkan 

uang sendiri, 

subjek memiliki 

emosi yang tinggi 

dan sombong. 

Sekarang setelah 

subjek tidak 

bekerja kembali 

dan bergantung 

pada penghasilan 

anaknya, subjek 

cenderung lebih 

rendah hati dan 

menerima apa 

adanya.  

49 Itu ibu perasaanya 

gimana senengkah atau 

Ya sok-sok sedikit 

merasa, merasa saya 

tu diberi beban cucu 

2E Terkadang subjek 

merasa terbeban 
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ya masih ada aduh kok 

gitu ya masih berat 

rasanya atau gimana 

bu? 

aku tu gini wah saya 

tua-tua tinggali cucu-

cucu ya sudahlah 

saya serahkan sama 

Tuhan, Tuhan 

sendiri yang 

memimpin yang 

mengatur bukan 

saya, saya kan punya 

Tuhan, dah terserah 

ndak kok terus 

senang los susah los 

ya nggak. Sok-sok 

berpikir tu, ah ndak 

papalah itu memang 

kewajiban o . 

dengan 

perubahan sifat 

yang dialaminya 

dan terbeban 

untuk mengurus 

cucu  di masa 

tuanya, namun 

subjek berusaha 

untuk 

menyerahkannya 

pada Tuhan 

YME. 

49 Ada ga bu harapan-

harapan mungkin, 

impian-impian yang 

sampai sekarang bu 

narti umur 68 tahun 

belum tercapai ada 

nggak? 

Yo sok-sok tu saya 

merasa gitu tapi 

mikir saya udah tua 

jadi ndak usah, 

sebenarnya tapi ah 

sudah tua ndak 

pinginin apa-apa 

pakaian aja sekarang 

biasa-biasa ndak usah, 

natal saya beli yang 

baru itu ndak, pake 

yang dulu-dulu aja 

ndak ada yg pake 

terus saya besok 

meninggal siapa yang 

pakek, punyanya uang 

4B Banyak 

keinginan-

keinginan yang 

ingin 

diwujudkan, 

namun subjek 

merasa dirinya 

sudah tua untuk 

mewujudkan 

keinginannya.  



462 

 

 

 

sedikit ya sudah  

50 Kalau yang sudah 

tercapai ada ga bu ? 

Sekarang ndak 

punya cita-cita apa-

apa itu. Jadi 

umpomone ah saya 

mau kerja atau 

gimana itu kan cita-

cita ya terus saya 

masuk atau menjadi 

pembantu atau 

menjadi jual lagi 

yang banya tu ndak, 

ini aja untuk makan 

dah itu. Sepertinya 

saya tu pasrah tu lo. 

Pokoke saya tu apa 

yang saya raih apa 

yang saya cita-citakan 

tapi ya cuman anak-

anakku itu saya 

supaya bekerja-

bekerja anak saya tu 

yang ragil saya ingin 

supaya bekerja 

untuk mencari uang 

yang sungguh-

sungguh untuk 

membahagiakan 

orang tua ya 

sekarang ya itu ya 

4B Selama masa 

lansia ini subjek 

tidak memiliki 

keinginan 

maupun cita-cita 

yang sudah 

terwujud, subjek 

hanya berharap 

anak-anaknya 

bisa bekerja 

dengan baik 

supaya bisa 

membahagian 

subjek.  
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dapat bisa tapi ya itu 

nglangut sampe satu 

bulan tanggal satu sok 

tanggal dua gitu, nanti 

kalo saya ngebel ya 

cuman dikirimin 

sedikit untuk makan, 

51 Menurut bu narti 

sendiri ibu punya 

kelebihan apa bu? 

Dulu itu saya masak 

disuruh orang mantu 

punya kerja tu 

masak apa aja bisa 

mau nyambel goreng 

pokoknya segala-

segala bisa tapi kalau 

belanja saya serahkan 

yang belanja bagi 

uang kan angel ya 

saya gamau pokoke 

apa adanya tak masak  

1C Subjek 

memahami 

dirinya memiliki 

kelebihan yaitu 

lewat memasak  

 

52 Selain memasak apa 

bu? 

Ya memasak, ya 

nyuci tempatnya 

orang lain itu terus 

digaji to itu. Kalo 

kebanyakan masak 

ntar dipanggil nanti 

masih muda masih 

kuat kan sekarang 

ndak mau terus ya 

ndak ada yang 

ngundang  

1C Subjek 

memahami 

dirinya memiliki 

kelebihan yaitu 

lewat memasak, 

tetapi 

memutuskan 

untuk tidak 

memasak lagi 

karena fisik yang 

semakin lemah.   
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53 Terus ibu ngeliat o 

ternyata kelebihan saya 

memasak itu gimana bu 

senengkah atau gimana 

bu rasanya sekarang? 

Sekarang ndak ada 

yang manggil o kalo 

manggil saya tolak o, 

saya dah tua saya 

ndak mau nanti ndak 

kecapekan nanti 

umpamanya gaji 

seratus, nanti untuk 

biaya capeknya tu 

lebih dari seratus ya 

kan, saya ndak mau 

anak-anak ya gaboleh, 

bu sudah tua ndak 

usah kerja yang berat-

berat masak tu berat. 

Kalo ada yang butuh 

kerja, dulu kan ikut 

dipanggil terus nanti 

dipasrahi masak apa 

nanti di gaji. Kalo 

peyek itu cuman 

ringan, itu kan saya 

sendiri kan jadi santai 

aja, santai itu kalo 

mau ya buat kalo ndak 

ya ndak gitu. Jadi 

ndak kok, tadi 

nggoreng ya besok 

nggoreng peyek lagi 

nggak. Mungkin kalo 

ada pesenan aja 

nggoreng lagi tadi. 

  

54 Terus ini bu ngeliat 

kelebihannya ibu 

gimana bu perasaanya o 

saya bisa masak?  

Sekarang 

kelebihannya yaudah 

sepertinya udah 

berhenti o  
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55 Sedih ga bu rasanya? Ndak, ndak saya gak 

sedih kok saya ndak 

kerja gitu ndak dah 

saya terima 

bersyukur. Karena 

itu sudah waktunya 

gaboleh bekerja 

berat-berat  

2C Subjek menerima 

dan bersyukur 

setelah 

memutuskan 

untuk tidak 

memasak lagi, 

karena subjek 

menyadari 

dirinya tidak 

mampu untuk 

melakukan 

pekerjaan berat.  

52 Untuk kelemahannya 

bu untuk bu narti 

kelemahannya ada di 

mana? 

Ya cuman berpikir 

itu kalo berpikir 

terus saya tu sakit, 

terutamanya ndak 

punya uang terus 

kedua berpikir kalo 

gapunya uang kan 

mikir justru jatuh 

sakit  

1C Subjek 

memahami 

bahwa dirinya 

memiliki 

kelemahan yaitu 

ketika ada suatu 

masalah terutama 

masalah 

keuangan subjek 

akan selau 

memikirkan 

permasalahan 

tersebut hingga 
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jatuh sakit.   

53 Cara ngatasinya gimana 

bu biar kelemahannya 

ibu nggak oh aku biara 

ga sakit gimana ya?  

Ndak berpikir 

terlalu keras, jadi ya 

umpama ada apa-

apa seperti ndak di 

denger aja dah 

dilepaskan gitu loh. 

Kasian itu 

mempertahan kepala 

kalo saya berpikir kan 

berat tu pusing, pusing 

tu nanti menjadi sakit. 

Saya tu ya dibilangi 

sama dokter ibu 

jangan mikir banyak 

berat-berat ya karna 

ibuk nanti kepalanya 

pusing karna punya 

penyakit vertigo gitu 

loh itu kan berat 

gaboleh. 

2C Cara subjek 

mengatasi 

kelemahannya 

yaitu dengan cara 

tidak memikirkan 

permasalahan 

tersebut dengan 

terlalu berat.  

54 Terus ibu gimana bu 

ngeliat o ternyata kalo 

saya berpikir sedikit aja 

langsung sakit itu 

gimana bu berat 

rasanya atau gimana bu 

perasaanya ? 

Ya beratnya 

sakitnya itu kalo 

berpikir kok saya 

terus merasa sakit, 

terus saya tu ya mikir 

ya dah saya rubah. 

Saya minta Tuhan 

supaya di rubah 

supaya ndak 

2C Subjek merasa 

terbeban dengan 

sakit yang 

dirasakan akibat 

memikirkan suatu 

masalah dengan 

berat, namun 
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berpikir yang berat-

berat gitu. Saya 

serahkan dokter lagi 

ya, udah ndak apa-apa 

bu kamu sudah sehat 

karna pikirannya tu 

jangan terlalu berat. 

Terus makanannya 

yang tidak apa dok? 

Garem tu jangan 

banyak-banyak, ikan 

boleh. Kalo ga makan 

ikan gimana.  

subjek tetap 

berusaha 

mengatasinya 

dengan cara 

datang ke dokter 

dan meminta 

bantuan pada 

Tuhan YME. 

53 Dulu sempet sekolah 

bu? 

SD Pundungrejo, 

SMP Mangkunegaran 

sini SMEP belum 

SMEA, SMEP itu kan 

SMP bongsone 

ekonomi, akuntansi 

ndelalah gagal baru 

kelas dua sudah jatuh 

jatuhe saya disuruh 

kerja ke jakarta diajak 

tamu gitu loh tamu 

dari hotel kakaku 

kerjaane di hotel terus 

dia tu bawa ke hotel 

kon nyambut gawe 

kon nunggu kon 

ngetik mesin tik saya 
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tu maune ya les 

ngetik, nilaiku dulu 7, 

8 baik loh tapi kok 

ndak punya kerjaan 

yang menetap saya ya 

itu dibawa ke jakarta 

sing punya tu pegawai 

bank seluruh 

indonesia  

54 Kalo SMAnya bu? Ndak sampai    

55 Brarti langsung kerja 

ya? 

Kerja njahit    

56 Bu selama menjalani 

masa tua ini ada cerita-

ceritra ga bu ada cerita-

cerita yang baik selama 

ibu menjadi perempuan 

lansia? 

Ya anakku kerja ada 

yang ganggu, yo ndak 

apa-apa pokoke terus 

terima jangan diladeni 

saya kan jualan sama 

anak disana  

  

57 Ada ga bu cerita yang 

paling membahagiakan 

tu ada ga bu, yang 

sampai sekarang ga 

lupalah? 

Ya temen-temenku 

sahabat yang 

menjadi curhat itu 

ya, saya tu susah 

gimana ya saya tu 

susah kok gini gini, 

deket aja temenku 

tu.  

3D Pengalaman 

paling 

membahagiakan 

yang dimiliki 

subjek adalah 

ketika bersama-

sama dengan 

temannya. 
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Teman-teman 

subjek yang 

selalu ada ketika 

subjek susah dan 

tempat subjek 

dapat 

mencurahkan isi 

hatinya.  

57 Ada cerita pengaslaman 

yang buruk ada ga? 

Ndak   

58 Ada cerita yang paling 

menyedihkan ga bu?  

Ya umpama to 

temen aku tu sok 

moyoki gitu tu, 

pakaian tu pake ini 

pake ini ndak 

disuruh pake itu, ah 

ndak apa-apa lah 

saya gitu. Ya udah 

itu ganti aja kamu, 

terus saya bilang ya. 

Nah itu kan 

menyedihkan kalo 

bagi aku. Jadi kalo 

aku pake baju yang ga 

patut, sebetulnya ya 

baik to itu 

menyarankan, nanti 

kalo pakai anu ndak 

3D Pengalaman yang 

paling 

menyedihkan 

bagi subjek 

adalah ketika 

teman-temannya 

terlalu mengatur 

dirinya seperti 

mengatur cara 

memakai baju 

maupun penataan 

rambut walaupun 

subjek tahu 

bahwa temannya  

memiliki niatan 
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sopan loh, lah gimana 

saya kalo pake sok 

gini ini. Tapi cuman 

persukutuan ndak ke 

gereja, ndak boleh to 

kalo persekutuan gini-

gini. Nah ada orangtua 

tu tangannya 

kelihatan, disuruh 

pake panjang-panjang 

sumuk kalo musimnya 

gini, ya wes sorry 

sorry. Jangan sok gitu 

lagi lo ya, ya ya sorry 

ya ndak papa o. Sok 

dulu ya temen ku tu 

ya lagi mbok anu 

kriting biar cantik, 

kok nyuruh kok 

ngatur terus saya 

gitu. Ya saya tadi 

salah ya ya saya 

ulangi lagi sorry ya 

mbak, saya ya mau 

kriting kapa-kapan. 

saya tu gitu . Jane ya 

apa tu ingin kriting 

yang besar-besar tu 

kan kelihatan banyak 

to tu rambute . Anak 

baik untuk 

menyarankan.  
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saya tu ah tuwo e 

rasah gitu itu. Temen 

tu kan kalo make 

gini sebenernya 

hanya menyarankan 

to, tapi yo sok hati 

ini ndak enak gitu 

loh. Saya merasa malu 

gitu.  

59 Itu gimana bu 

ngeliatnya dengan 

pengalaman-

pengalaman tadi yang 

membahagiakan dulu 

bu tu ibu ngeliatnya 

gimana bu?  

Ya ngeliatnya tu 

temenku tu kalo saya 

umpamanya masuk 

angin sakit, yang 

njenguk tu itu temen 

saya tu. Saya tu 

merasa bahagia, 

sampean tu kerep rene 

tukoke jenang tukoke 

apa. Ya orang tu 

nggak seneng dikasih 

ya, tapi kelihatan 

kalo temennya sakit 

di jenguk tukan 

senang to itu, o ya 

saya merasa bahagia 

sama mba atum. Ya 

bu, jangan lama-lama 

sakitnya terus saya 

dipejitin dikeroki. 

Wah seperti anak 

3D Subjek merasa 

bahagia dengan 

kehadiran dan 

perhatian teman-

temannya selama 

ini.  
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saya itu, merasa 

bahagia 

60 Terus tadi yang sedih-

sedih ibu ngeliatnya 

gimana bu? 

Ya tu menyedihkan tu 

kalo pake apa tu 

diatur. Ndak saya ga 

terbeban kok, karna 

tu ya saya cuman 

biarin saya berubah 

tapi saya ya gini-gini 

aja o.  

3D Subjek merasa 

tidak terbeban 

dengan teman-

teman yang selalu 

mengatur subjek.  

58 Permasalahannya juga 

ndak ada? 

Ndak tu, ndak pergi-

pergi o masalah apa 

ndak punya. 

Kelihatanya lansia ya 

baik-baik saja. Kalo 

orang tu kan punya 

masalah dolan ke 

tetangga dolan ke 

mana mesti omong-

omong saling omong 

saya tu ga tau dari 

gadis sampai tua 

gapernah main ke 

tetangga. 

 

Pihak keluarga: Ya 

ada, permasalahan 

itu ekonomi. Pas 

4D Permasalahan 

yang muncul 

selama masa 

lansia subjek 

yaitu ketika 

anaknya tidak 

bekerja, subjek 

merasa kesulitan. 

Subjek terkadang 

mengeluh dengan 

permasalahan 

ekonomi yang 

dialaminya. 

Untuk 

mengatasinya, 

subjek meminjam 
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saya ga kerja, itu 

kan susah, ya paling 

anaknya yang dua 

jauh-jauh. Sekarang 

kan anake dah dekat 

dititipkan udah, dulu 

kan cuman saya sama 

adik saya kalioso itu 

tok. Ya sambat, mau 

beli itu beli itu ndak 

punya. Pinjam sana, 

pinjam sini. 

 

pada orang lain.  

59 Kalo boleh tau orang 

tua dulu tu, cara 

ndidiknya gimana ya 

bu? Otoriterkah 

maksudnya, disiplin, 

atau terlalu diatur atau 

ada kebebasan tapi 

masih dipantau atau 

bagaimana? 

Ya jaman dulu ya 

nggembala kambing, 

lembu, terus saya tu 

habis sekolah ya 

disuruh makan habis 

makan disuruh 

nggembala kambing 

sama lembu. Saya 

main-main ndak mau 

ya, bandel gitu lo saya 

kecil. Nanti kalo 

main-main terus saya 

jewer loh telingamu, 

ya jangan to bu nanti 

sek bentar. Orang tua 

saya tu ya mantau 

kami supaya pandai 

anak itu ya jangan 

sampai anak putri kok 

nakal terus main-main 

sama laki-laki, bal-bal 

an itu lo dulu saya 
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masih main bal-bal an 

sama bintangan sama 

laki sama perempuan 

ya campur kalo 

sekarang gendong-

gendongan itu pacaran 

kalo dulu endak kalo 

main tu ya gendong-

gendongan sama laki-

laki. Orangtua saya 

ndidik tu ya nggak 

keras sekali ndak tapi 

ya mantau supaya 

anak kami sekolahnya 

dapat lulus. Saya 

masih kecil kelas 6 

ayah saya tu, kan 

jaman dulu tu uang 

mahal ya. Itu punya 

kebun tu ubi sama 

beras nandur sawah tu 

ya sama jagung, 

kedelai sama kacang. 

Saya tu kelas 6 ya, 

pak saya mau foto loh 

untuk kelas 6 nanti 

ujian, kalo foto ke 

solo, tiba-tiba ayah 

saya tu punya 

kambing 6 yang laki 

dijual untuk biayai 

saya ke solo foto itu. 

Itu ya gemati orangtua 

saya kalo saya ada 

biaya untuk sekolah 

ya cepat-cepat kalo 

main-main ya 

gaboleh. Sekolah 

sampe saya tu lulus, 

tiba-tiba ayah saya 
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ndak bisa biayani ya 

terus saya tu diikutke 

sama kakak saya di 

solo kerjaanya di 

Hotel Dana tu loh kan 

dulu Hotel Dana 

biayanya banyak ya, 

ya terus dibiayai itu. 

Terus saya sampe 

sekolah 2 SMP saya 

putus, ada tamu hotel 

Dana itu saya 

diikutkan ke jakarta 

pegawai seluruh 

Indonesia saya terus 

disuruh menunggu 

kantor ngetik itu loh, 

saya dulu ya les ngetik 

kecepatan saya 8 lo 

sayangnya kalo mau 

bekerja ga punya 

lulusan SMP itu loh 

terus ya itu gagal ndak 

bisa. Terus saya les 

njahit, bisa terus saya 

kerja di njahit di 

nonongan, dipegangin 

mesin satu untuk 

ngobras, sama 

kebaya-kebaya. Saya 

dulu gajinya banyak 

sendiri karena temen-

temen ku cuman 

lulusan sd. Terus saya 

disuruh orangtua, 

disuruh pulang tapi 

saya gamau terus saya 

ikut kakaku, kakaku di 

njati deket pabrik 

batik cemani batik 
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keris itu, ya saya 

disana masih disuruh 

les njahit itu sampe 

tamat terus kaka-kaka 

saya tu yang kerja di 

hotel Dana terus ada 

yang nglamar gitu 

saya ndak mau to. 

Nasib o, Tuhan kalo 

udah ngasih nasib 

umatnya dah 

direncana o ya sudah 

ditulis kalo kamu ni 

kerjaanya gini terus 

nasibnya tu gini gitu. 

Sudah nglamar Erse 

Jebres tu, udah 

diterima to dek terus 

di suruh cuman datang 

, konsultasi, sama 

diwawancarai. Sudah 

3 minggu, nanti satu 

minggu lagi kalo lulus 

ya nanti masuk, terus 

bapak ga ngijinin, 

oyawes ra entuk 

nyambut gawe. Akhir-

akhire ya saya terus 

menikah, deket saya 

tu rawit tu lo sama 

tetanggane mba yus 

saya di njoglo itu terus 

sampe menikah sampe 

sekrang sampe punya 

nak lima. 

60 Tetapi orangtua 

memantau ya 

maksudnya perhatian 

Iya, mendidiknya 

perhatian pokoke 

jangan sampai maen 
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sama orang laki jauh-

jauh malam atau 

gimana itu meskipun 

dulu orangtua lebih 

baik lagi daripada 

sekarang. Orangtuaku 

tu orangtua yang dulu 

tu pokoke cah wedok 

rak main-mainan 

sekolah yo sekolah  

61 Soal interaksi dengan 

orang lain berhubungan 

dengan orang lain sama 

keluarga, anak, cucu 

terus sama tetangga 

juga mungkin, kan ibu 

juga sudah termasuk ke 

generasi yang paling 

tua ya bu. Ibu 

berinteraksi dengan 

yang beda umur, yang 

jauh dibawah ibu kaya 

cucu anak mungkin 

tetangga ada yang lebih 

muda dari ibu, ada 

kesulitan ga bu selama 

berinteraksi 

berhubungan dengan 

mereka? 

Ndak, kalo sama 

cucuku yo baik, 

cucuku tu sudah 

punya kerja malahan 

kalo satu bulan malah 

dikasih uang, sama 

tetangga ga pernah 

padu-padu gitu loh ga 

pernah 

1I Jarak yang jauh 

antara subjek 

dengan cucunya 

tidak membuat 

subjek kesulitan 

untuk berinteraksi 

dengan mereka, 

dibuktikan dari 

cucunya yang 

selalu memberi 

perhatian pada 

subjek lewat 

pemberian uang 

tiap bulannya.  
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62 Brarti ga ada 

bertengkar, 

kesalahpahaman juga 

ga ya? 

Nggak   

63 Kalo sama keluarga 

juga ga ada 

kesalahpahaman? 

Ndak, sama menantu 

ya baik tapi ya itu 

menantuku sendiri 

yang ga mau disini, 

dak tau sama 

suaminya gimana-

gimana ga tau ya 

itukan pribadi jadi 

sampe sekarang belum 

pulang  

1D Interaksi subjek 

dengan menantu 

terhambat karena  

masalah pribadi 

dengan suaminya. 

64 Tpi ibu hubungannya 

sama menantu baik? 

Baik gak papa, gemati 

o sama saya. Kalo 

sakit dipijetin, dicuci 

pakaian saya tu. 

  

65 Ibu ngeliat kondisi 

keluarga ngeliat 

menantu pergini 

gimana bu 

perasaannya? 

Ya perasaanya dulu 

saya ya susah sedih, 

kenapa ndak padu 

sama aku, saya ndak 

denger padu sama 

anakku kok pergi 

sendiri. Itu kan 

masalahe yang 

perempuan. Saya ya 

minta pertimbangan 

sodara-sodara 

4D Subjek hanya 

dapat berdoa 

pada Tuhan YME 

dan meminta 

dukungan pada 

keluarga serta 

teman-temannya 

dalam mengatasi 

permasalahan 
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temen-temenku. 

Gimana ya 

menantuku kok ga 

mau pulang terus 

kok ga anu sama 

lakinya, udah aja 

pokoke bu narti 

berdoa aja. Iya saya 

cuman gitu, iya. Tapi 

apa hasilnya sampe 

sekarang ndak ada 

dengan  

menantunya.  

66 Masih terbeban ya bu 

ya?  

Ya sedikitlah, tapi 

ndak saya pikir 

dengan kenceng-

kenceng gitu ndak. 

Kok nasibe anaku kok 

yo gini. Ndak kok 

terus los gitu ndak, 

dipikir terus ya 

nggak. Sok mikir sok 

nggak gitu lo 

4D Terkadang 

Masalah keluarga 

yang terjadi 

membuat subjek 

khawatir,  tetapi  

subjek berusaha 

memikirkannya 

dengan berat.   

64 Brarti sama sekali ga 

ada bertengkar-tengakar 

sampai sekarang? 

Iya   

65 Selama bersosialisasi 

dengan tetangga dengan 

keluarga gitu pernah ga 

bu salah menanggapi 

atau tidak nyambung 

Ya pernah ya, 

sering, yang tidak 

tahu tulis menulis itu 

loh bahasa itu sok 

sok nyelekit gitu. 

1D Subjek sering 

salah menanggapi 

perbincangan 

orang lain, hingga 
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kalo diajak ngomong  

gitu pernah ga bu?  

Yaudah saya hindari  pernah membuat 

subjek sakit hati.  

66 Ibu ngeliatnya gimana 

bu, tadi itu nyelekit? 

Terbebankah atau 

yaudahlah atau gimana?  

Ya pokoke sperti 

itulah. Dah  saya 

cuekan saja  

2D Untuk 

menghindari 

munculnya sakit 

hati ketika 

berinteraksi 

subjek memilih 

untuk 

mengacuhkannya.  

67 Kalo perubahan 

sosialnya sekarang 

sama dulu tu ada ga bu?  

Ada sekarang, ya itu 

adanya anu kalo 

bilangnya gini-gini 

menyakitkan terus 

ndak saya tanggapi 

jadi hatiku merasa 

berubah dulu ya 

saya tanggapi 

sekarang nggak.Saya 

dah merasa tua o 

1I Dalam 

bersosialisasi, 

subjek sekarang 

lebih acuh tak 

acuh apabila ada 

perbincangan 

yang membuat 

sakit hati.  

68 Perasaanya gimana bu 

kalo perubahnnya 

kayak gitu, senengkah 

atau ada... 

Senang, biarin aja 

lah saya gitu aja kok 

dipikirin. Jadi ndak 

omong-omong, dah 

aja ndak usah 

dipikirin. Dulu saya 

tanggapi, saya masih 

muda kan masih, 

2D Walaupun 

terkadang ada 

perbincangan 

yang membuat 

sakit hati, subjek 

tetap 
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sekarang dah endak , 

pikiranku dah itu 

aja wes ra mikir. 

menjalaninya 

dengan senang 

dan tidak 

dipikirkan terlalu 

berat.  

65 Pernah ga bu merasa 

kesepian gitu? 

Ya pernah, kalo di 

rumah sendiri tu kan 

sepi ya, tetangga tu 

dah pergi semua 

kerja-kerja saya tu sok 

bilang anak okeh kok 

sepine koyo ngene. 

Saya tu kalo sakit sepi 

sepi sangat tu saya 

nangis, nangis sam 

berdoa Tuhan beri 

kekuatan aku ya 

Tuhan meskipun anak 

saya banyak tapi jauh-

jauh  saya beri 

kekuatan saja Tuhan 

  

66 Nah itu kadang-kadang 

merasa sepi itu cara 

ngatasinya gimana bu? 

Saya anu puji-pujian, 

supaya hati saya tu 

senang, terus 

mengambil 

pujianyang mudah-

mudah atau gimana. 

Sama nyuci ya gitu itu 
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kan seperto otang gila. 

66 Harapannnya besoknya 

ibu selama menjalani 

masa tua ini, 

harapannya cita-citanya 

impiannya untuk 

kehidupan sosialisasi 

dengan keluarga 

dengan tetangga itu 

harapannya apa bu? 

Harapan saya ya 

minta supaya baik 

jangan sampe ada 

bertengkar ada rasa 

hati dendam jangan 

sampe ya manusia to 

sok-sok ada yang 

dendam sok hati iri. 

Saya ni dah tua, tapi 

misal Tuhan sampai 

ngambil aku, jangan 

sampai 

meninggalkan yang 

jelek-jelek di 

tetangga di sodara 

atau anak dan cucu 

3B Subjek berharap 

kehidupan 

sosialisasinya 

berlangsung 

tanpa 

pertengkaran dan 

rasa dendam. 

Subjek ingin 

meninggalkan 

kesan yang baik 

pada setiap orang 

yang subjek 

kenal.  

67 Kalo dibilang puas, 

puas ga bu sama 

kehidupan 

sosialisasinya sama 

anak-anak, cucu, 

tetangga? 

Ya cukupan, manusia 

kan sok-sok hatinya 

sok ndak baik, ndak 

terus kok orang itu 

baik terus ya ndak 

jadine ya cukup-cukup 

aja  

  

68 Cukupnya kayak 

gimana bu?  

Cukupnya ya tidak 

saya anu saya 

tanggapi saya 

hiraukan, jadi cukup 

untuk tetangga. Adane 

2D Selama 

bersosialisasi, 

subjek membatasi 

diri dan tidak 
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tetangga itu buat 

gosip-gosip kan, itu 

saya ndak ikut 

campur. Ya saya 

tanggapi baik-baik.  

menghiraukannya 

apabila ada 

sesuatu yang 

merugikan subjek 

seperti bergosip, 

tetapi tetap 

subjek tanggapi 

secara baik.  

68 Ada ga bu keinginan 

untuk ndapetin fisiknya 

yang dulu, tubuhnya 

yang dulu, kesehatnnya 

yang dulumasih prima 

masih kuat ada ga 

sempet kepikiran gitu? 

Ya ndak, la karna 

saya dah merasa tua, 

jangan sampai saya 

tu mengingat masa 

lalu meskipun masa 

lalu tu kuat karna saya 

masih muda masih ya 

tenaga kuat sekarang 

ya saya terima saja 

Tuhan, bersyukur 

saya gitu 

2A Subjek 

memahami 

bahwa perubahan 

fisiknya 

merupakan hal 

yang harus 

dijalani di masa 

tua dan subjek 

syukuri.   

69 Harapannya bu untuk 

perkembangan fisik 

selanjutnya, 

perkembangan kesehtan 

selanjutnya di masa 

yang sudah tua ini 

harapannya gimana bu? 

Ya saya minta sama 

Tuhan supaya saya 

diberi kekuatan 

meskipun saya Tuhan 

memanggil kapan sja 

saya mau tapi jangan 

sakit lama 

1B Kondisi fisik 

yang subjek 

jalani sekarang 

membuat subjek 

mendekatkan diri 

pada Tuhan 

YME, supaya 
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selalu di beri 

kekuatan. .  

70 Selama menjalani masa 

tua ini, ibu pernah 

merasakan ga bu kayak 

rasa curiga marah-

marah atau khawatir 

atau ada yang lain yang 

paling menonjol tu rasa 

apa? 

Ya itu sok cucu sok 

main apa itu, sok 

main-main jauh, 

jangan sampai 

membuat marah 

hatiku.Wong tuwo ki 

sok darah naik tau 

ngga, yo itu cuman 

marah-marah ke 

cucu itu sering 

1E Selama masa 

lansia ini sifat 

marahnya sering 

muncul, seperti 

ketika subjek 

sedang mengurusi 

cucu-cucunya. 

71 Pendapat ibu tentang 

perasaan yang tadi suka 

marah-marah dengan 

cucu, pendapatnya atau 

solusinya gimana bu? 

Solusinya kalo nanti 

dah pulang dah 

aman dah saya beri 

makan terus mau 

saya suruh belajar 

terus mau tu saya 

sudah lega, yawes 

nek dolan. Supaya 

ndak marah saya 

muji-muji supaya 

hatiku tu supaya 

senang. Tuhan 

tolong kami, Tuhan 

rubah hidupku ini 

supaya kami jangan 

susah jangan sedih, 

hati gembira adalah 

obat.Nnati kalo tidur 

ndak bisa tidur 

malahan. 

2E Subjek berusaha 

berkompromi 

dengan cucunya 

dan mendekatkan 

diri pada Tuhan 

YME agar rasa 

marahnya 

mereda.  

72 Nah ibu sekarang kalo 

tau, aduh kok sekarang 

Ya saya gini, ah ya 

sudahlah wong anak 

2E Subjek berusaha 
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kadang-kadang kalo 

bliat cucu nggak nurut 

suka marah-marah 

kayak gitu itu gimana 

bu sedihkah atau yawes 

atau gimana bu 

rasanya? 

kecil ya gitu terus 

saya itu ah jangan 

marahlah Tuhan 

sendiri yang 

membuka hidupku, 

jangan marah-

marah ndak boleh 

marah. Terus reda 

hatiku, nanti kalo 

capek i saya ngomong 

sama anak saya terus 

saya muni-muni kok 

berkompromi 

dengan diri 

sendiri dan 

menahan 

emosinya agar 

rasa marahnya 

mereda. 

73 Sikap positif ada ga bu 

perasaan yang mungkin 

tambah tua aku tambah 

sabar atau peduli atau 

tambah rendah hati ada 

ga bu yang lebih 

menonjol di masa tua? 

Marah-marah, sering 

marah-marah, ndak 

ada apa-apa sok sering 

marah. Kok saya 

sering marah jangan 

Tuhan dalam nama 

Tuhan Yesus, 

sepertinya hati saya tu 

mau marah, sok-sok tu 

ya senang tentram 

sok-sok tu ya kok 

menonjol pikiranku 

yang susah gitu lo 

  

74 Ibu ngliatnya gimana 

bu kok aku sering gini 

ya, pendapatnya? 

Ya saya tu ndak apa-

apa kok, kok sering 

marah tu kenapa to 

Tuhan beri jalan 

kluarnya jangan 

sampai marah, terus 

saya berdoa terus 

2E Sifat marah yang 

sering muncul 

pada masa lansia 

subjek, subjek 

serahkan pada 

Tuhan YME. 
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dah saya ringan. 

Anak saya kan ngirim 

uang sok terlambat 

gitu, saya sok marah.  

75 Karakater pribadi ibu 

yang lebih positif gitu 

ada ga bu? 

Ya saya pikir dibuat 

senang aja jadi ga 

usah negatif marah-

marah.Ga dibuat 

berat, jadi ya 

sudahlah anak tu 

seperti itu 

1E Selain sifat 

marah, subjek 

memiliki 

perubahan 

karakter yang 

lebih positif yaitu 

menjalani 

kehidupan 

dengan senang 

tanpa dibawa 

beban. 

76 Terus sikap postif ibu 

ya udahlah dibuat hepi 

aja seneng ya bu ya? 

Iya seneng   

75 Harapannya untuk 

kehidupan mentalnya 

ibu gimana bu? 

Mentalnya ya karena 

udah tua tidak seperti 

dulu saya bekerja gini 

supaya mendapat uang 

seperti pikirannya 

meninggi (sombong) 

jauh daripada 

sekarang . Pikirnya tu 

jangan sampe seperti 

dulu dah tua ya sudah 

saya terima. Pokoke 

saya ke gereja supaya 

2B Subjek berharap 

dan meminta 

pada Tuhan YME 

untuk selalu 

diberi kekuatan 

dan kesehatan 

pada 
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untuk mendengarkan 

firman Tuhan beri 

Tuhan iman yang baik 

yang teguh saya beri 

kekuatan dan 

kesehatan sama 

Tuhan 

perkembangan 

mentalnya.  

76 Kalo menurut bu Bu 

Narti sendiri ibu bisa 

menceritakan ga bu, ibu 

orangnya kayak gimna? 

Saya tu bangun tidur 

pagi tu saya sering 

ngrasa pusing-pusing 

saya terus berdoa 

terus bangun, bangun 

tu nyeklikan kompor 

untuk ngrebus air. 

Saya tuh masih 

punya cucu nanti 

mangkat sekolah 

yaudahlah saya 

berangkat bekerja 

Tuhan Yesus beri 

kekuatan beri 

kesehatan karena 

saya sudah lanjut 

tua jadinya hatiku 

supaya dapat 

bekerja untuk 

menanak nasi atau 

apa uadah itu.  

3E Subjek 

mendinisikan 

dirinya sebagai 

pribadi yang suka 

bekerja. 

77 Brarti lebih ke 

orangnya masih pengen 

kerja gitu  

Iya masih kerja 

betul, pikirannya tu 

seperti muda, ah 

saya ingin kerja ini 

3E Subjek 

mendinisikan 
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dijual nanti dapet 

uang gitu. Saya terus 

lemah lagi terus 

berpikir saya 

kekuatannya ga kuat 

seperti dulu dah saya 

terima saja Tuhan beri 

kesehatan sajakami 

bersyukur untuk 

makan dan minum 

dah itu, jadi ndak 

berpikir 

dirinya sebagai 

pribadi suka 

bekerja dan 

berjiwa muda, 

namun karena 

fisiknya semakin 

renta subjek 

akhirnya hanya 

dapat menerima 

dan bersyukur 

pada Tuhan 

YME.  

77 Kalo menurut bu narti 

sendiri, kalo orang lain 

ngliat bu narti kayak 

gimana bu menurut bu 

narti? 

Ngliat aku ya 

sepertinya saya itu 

sama orang-orang lain 

tu baik, saya rasa anu 

karana apa ya, ndak 

pernah ngrasani, kalo 

kemana-mana tu anu 

mau kemana bulek, 

mau ke gereja, kok 

sendirian, ya ndapapa 

anake dah juah belum 

pulang. Jadi 

omongane tu ya baik-

baik, jadi saya anggap 

baik sama aku 

4E Bu narti 

mengganggap 

bahwa orang lain 

melihat dirinya 

sebagai orang 

yang baik, karena 

subjek tidak 

pernah 

membicarakan 

orang lain.  
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78 Ada ga bu orang lain 

ngliat bu narti tu gini, 

bu nati tu orangnya 

gini, pernah ada ga bu? 

Ndak i, ndak ada. Ya 

pokoknya ya ga 

pernaha ngraan-

ngrasani uwong. Iya 

biasa  

  

79 Dipuji sama orang lain 

gitu pernah ga bu? 

Ngelihat kelebihannya 

ibu 

Saya tu sering kalo ke 

pasar atau ketemu 

sama temen-temenku 

tu mujine bulek kok 

masih tetep seperti 

itu ya, masih muda, 

masih sehat, masih 

cantik.Itu temenku, 

temen pasar, atau 

temen ndak pernah 

ketemu 

3C Selama menjalani 

masa lansia ini 

subjek sering 

dipuji oleh 

teman-temannya 

kalu subjek masih 

terlihat muda, 

cantik dan sehat.  

80 Kalo orang lain pernah 

ngelihat kelemahannya 

ibu gitu ga bu? 

Ndak  

 

 

  

81 Ada yang pernah 

ngomongin ibu gitu ada 

ga bu? Yang positif 

yang negatif gitu ada 

ga?  

Saya ndak pernah 

denger o 

  

82 Kalo di dalam keluarga 

ibu perannya sebagai 

apa? Sebgai nenek kah 

atau sebagai ibu, atau 

Ya saya tu curhat 

sama anakku itu. 

Sepertinya saya tu 

bukan mbantu anak 

tapi yo seperti 

keluarga biasa itu, ya 

5D Dalam keluarga 

subjek berperan 

sebagai ibu 
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sebagai membantu 

anak? 

dianggap nenek, 

dianggap orang tua 

dianggap membantu, 

ya mbantu tu werna-

werna ya tenaga   

sekaligus 

seoarang nenek 

yang membantu 

anak-anak dan 

cucunya.  

83 Kalo dalam masyarakat 

dengan tetangga dengan 

teman gereja tu 

perannya ibu sebagai 

apa? Dalam kehidupan 

bermasyarakat itu? 

Kalo ke gereja ya 

cuman, saya dulu tu 

diberi kerjaan kolekte, 

udah tua ini saya 

minta undur diri saya 

sudah ndak mau, terus 

diganti orang lain.  

  

84 Kalo menurut bu narti 

sendiri ada keunikan di 

dalam diri ibu yang 

berbeda dengan orang 

lain, yang khasnya bu 

narti?  

Ya biasa tu saya ndak 

kok saya tu menonjol.  

  

85 Ada ga bu pengaruh 

dari luar, jadi pribadi 

ibu seperti ini tu ada 

pengaruh dari luar, 

mungkin lingkungan 

keluarga, lingkuangan 

tetangga. Lingkungan 

gereja yang membentuk 

pribadi ibu menjadi 

sekarang gitu ada ga 

bu? 

Nggak i, nggak ada, 

prasaan tu ya ga ada.  
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78 Ya makasih ya bu atas 

waktunya 

Iya sama-sama   
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VERBATIM WAWANCARA SUBJEK III 

Nama Subjek: SKT 

Pekerjaan: Ibu rumah tangga 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 Selamat pagi bu? 

Dengan ibu siapa?  

Dengan ibu Sukatmo   

2  Tempat tanggal 

lahirnya? 

Tanggal 9 bulan 5 

1951 

  

3 Umurnya sekarang 

berapa bu? 

64   

4 Bisa diceritakan 

maa kecilnya 

gimana bu? 

Saya tu dulu orang 

ndeso kalo habis 

pulang sekolah ya ikut 

kerja ibu, suka ke 

sawah ikut, nanti 

pulang mbatik, kalo 

udah mbatik ya terus 

pulang terus ngerjain 

rumah. 

  

5 Ibu sama bapak 

berarti petani?  

Ya petani betul tu ya 

nggak, kerjaanya kan 

di solo nanti pas 

pulang ngerjain tegal, 
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di daerah sukaharjo.  

6 Kalo kehidupan 

ekonominya 

cukup? 

Lumayanlah    

7 Kalo orang tua 

cara ndidiknya 

gimana bu?  

Cara ndidiknya supaya 

anak itu bisa mandiri, 

ya suruh caranya 

bekerja, carane 

menjalankan gitu, kalo 

dah bisa mandiri kan 

kalo dah mulai nginjak 

remaja, kalo mau 

rumah tangga kan bisa 

tau, o carane gini-gini 

gitu  

  

8 Kalo pendidikan 

ibu sampe apa? 

Kalo saya sih cuman 

sampe sd mbak, sd 

kelas 6 mau ke smp. 

  

9 SDnya dimana bu? Di Marsudirini, terus 

nggak ngelanjutke 

  

10 Kalo hubungan 

dengan saudara 

dengan bapak ibu 

baik bu? 

Ya baik mba, orangtua 

tu mengajarkan anak-

anaknya supaya bisa 

yang satu punya yang 

satu ngga ya kita harus 
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wajib membantu, jadi 

berbagi gitu. Kalo 

misalnya aku nggak 

punya ini yang sudah 

bekerja membelikan.  

11 Kalo sodara ada 

berapa bu?  

Sebenere ada 9 mba 

yang 4 tu laki semua 

tapi meninggal terus 

tinggal lima 

perempuan semua. 

  

12 Berinteraksi sama 

saudara masih 

baik-baik aja bu? 

Yo kadang-kadang ya, 

nanti selisih paham 

terus yaudah akur lagi, 

kan biasa ya namanya 

orang hidup, tapi ngga 

sampe berhari-hari 

  

13 Perubahan fisiknya 

apa aja bu? 

Sekarang susah tidur, 

dengkul tu kok 

terkadang rasanya 

nyeri-nyeri gitu, tapi 

namanya orang tua 

udah biasa, tapi saya 

anggep biasa aja, 

ndak tak rasake 

sakit, nanti kalo 

1F Perubahan fisik 

yang dialami 

subjek yaitu susah 

tidur, dengkul 

terasa nyeri, 

penglihatan yang 

semakin kabur, 

pendengaran yang 

semakin berkurang 
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dirasake sakit malah 

tambah aleman. Mata 

juga, mata tu ya 

namanya terkadang 

ngliatnya ga ceto. 

 

Pihak keluarga: Kalo 

sekarang sering lupa 

sama kalo diajak 

bicara kadang ga 

nyambung, soalnya 

kan pendengarannya 

agak berkurang. Kalo 

diajak ngomong kita 

ga mnggil, kadang sok 

dikirain manggil, kalo 

dipanggil kadang 

nggak denger. 

dan sering lupa. 

Pendengarannya 

yang kurang, 

membuat subjek 

terkadang tidak 

menyambung saat 

diajak berbincang. 

Perubahan yang 

dialami, subjek 

anggap sebagai hal 

yang biasa dialami 

seseorang yang 

telah menua dan 

mengangap tidak 

merasa sakit, 

dengan tujuan 

supaya rasa 

sakitnya tidak 

semakin parah.  

14 Terus kalo sebagai 

perempuan ya bu, 

wajah tu penting 

ya bu ya, nah kalo 

wajah rambut 

berubah semua?  

Ya saya ni sakjanen 

belum waktunya ya, 

tapi goro-gorone saya 

semir dulu buat 

praktek tu kok jadi 

gini. Jane ini kan yo 

1F Subjek mengalami 

perubahan pada 

warna rambut yang 

beruban dan 

banyaknya gigi 

yang tanggal. 
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item to mba, tapi 

goro-goro itu jadi gini. 

Gigi saya tu goro-

goro ne kalo sakit 

saya dah merisakke 

to terus tak kasih 

telutuh kamboja tu 

kok malahan do 

ngrontoki gitu, 

sedikit-sedikit yo habis 

nih, habise ni kan 

goro-goro ne itu. 

Subjek mengangap 

perubahan tersebut 

seharusnya belum 

terjadi, tetapi 

karena subjek 

mewarnai 

rambutnya dan 

mencoba 

mengobati giginya 

dengan telutuh 

kamboja akhirnya 

rambut subjek 

beruban dan 

giginya tanggal 

sebelum waktunya.  

15 Alo tentang hasrat 

untuk 

seksualitasnya, 

kalo sekarang 

perubahannya ada 

ngga bu? 

Tambah menurun 

mba, udah ga ada 

hasrat. Kan bapake 

udah ga ada berapa 

tahun. 

1F Subjek mengalami 

penurunan dalam 

hasrat seksual.  

16 Bapak udah 

meninggal? 

Udah lama, 9 tahun 10 

tahunan. Goro-gorone 

jatuh terus struk itu. 

  

17 Tadi perubahannya Terkadang kalo 2A Perubahan yang 
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banyak ya bu, 

gimana perasaanya 

tambah sedihkan 

atau yaudah 

memang seperti itu 

atau gimana bu?  

ngliatin, tapi saya tu 

dah mengucap 

syukur betul, saya 

udah umur 64 tahun 

tapi saya masih kuat. 

Saya tu pengene kalo 

anak-anak tu karepe ga 

boleh beraktifitas ya 

tapi saya tu ya ga mau 

namanya wong masih 

hidup ya. Udah tua tu 

saya kepengen 

berusaha, supoyo aku 

ki iso putuku pengen 

opo iso nukokke. 

Terus anak opo iso 

mbantu tapi saya ga 

nglokro mba kepengen 

saya masih umur 

panjang kepengen 

nunggoni anak putu. 

telah dialami 

subjek, 

ditanggapinya 

dengan rasa syukur 

karena subjek 

menganggap 

usianya yang sudah 

64 tahun ini subjek 

masih memiliki 

kekuatan. Subjek 

memandang bahwa 

usia yang semakin 

tua ini subjek 

semakin berusaha 

untuk dapet 

memenuhi 

kebutuhan cucunya, 

subjek juga 

berharap dirinya 

memiliki umur 

yang panjang 

supaya dapat 

menemani anak dan 

cucunya.  

18 Ada ga bu usaha- Saya tu marake ga 1A Subjek tidak 
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usaha untuk ben 

ketok jek enom, 

mungkin dandan 

atau gimana gitu 

ada ga bu? 

pernah dandan o 

mba dadi ya begini 

aja, kalo ga njagong 

disuruh among tamu 

ga pernah dandan. 

Saya tu ga malu o 

biarpun kayak gini, 

wes ompong saya ga 

malu, tetep menerima 

apa adanya. 

melakukan usaha-

usaha untuk 

menutupi 

penuaannya seperti 

berdandan, karena 

subjek tidak malu 

dengan keadaan 

fisik di masa 

tuanya dan tetap 

menerima apa 

adanya.  

19 Harapannya untuk 

kondisi ibu, 

fisiknya gimana? 

Harapan saya supaya 

saya tu tetep sehat, 

tetep bisa momong 

anak putu, Tuhan 

paringi umur 

panjang supaya saya 

bisa ngerangkul anak 

putu. 

1B Subjek berharap 

dirinya selalu dan 

diberi umur 

panjang oleh Tuhan 

YME sehingga 

dapat merawat dan 

menemani anak 

cucu.  

20 Kalo kesehatannya 

sendiri bu, dimasa 

lansia ini gimana? 

Tapi kalo pusing itu 

mba, nanti ga papa 

tau-tau gliyer gitu. 

Vertigo itu mba, saya 

tu ga tau kok sirah 

muser-muser pengene 

1G Selama masa tua 

ini subjek sering 

merasa pusing 

akibat vertigo yang 

dialami.  
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muntah, seumpama 

mau pindah ke sini eh 

tau-tau muyer-muyer. 

Terus saya dipriksa 

jane saya ga mau dek 

dipriksa, terus dibawa 

ke pantikosala ndak 

taunya yaitu vertigo itu 

terus opnam berapa 

hari yo itu tok.  

21 Brarti itu ibu 

usaha-usahanya 

tadi untuk ituin 

vertigonya ke 

dokter itu ya bu ya, 

slain itu ada ga 

pengobatan 

alternatif gitu?  

Ngga, cuman dokter 

aja. 

1A Usaha yang 

dilalukan subjek 

untuk sakit 

vertigonya yaitu 

mengandalkan 

dokter saja.  

22 Ibu melihat aduh 

kok kenan vertigo, 

lah ibu merasa 

terbeban atau 

yaudah lah 

memang gitu, 

gimana bu? 

Yo ngga, wong saya 

baru ngalami itu. Ngga 

ada rasa takut, cuman 

takute itu kalo di 

suntik. Semangat ga 

turun. Cuman tak 

anggap pusing biasa 

3A Subjek tidak 

merasa takut 

dengan vertigo 

yang dialaminya, 

justru subjek tetap 

semangat  bekerja 

walaupun sedang 
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gitu aja, dianggep 

enteng aja.  

 

Pihak keluarga: Kalo 

ibu itu meskipun 

fisiknya sekarang 

tidak kaya dulu, 

kadang lemah, 

kadang pusing, tapi 

tetep semangat 

bekerja. Ndak 

dirasakke kadang 

meskipun sakit yo 

tetep semangat harus 

melakukan pekerjaan 

gitu. Kemarin aja 

juga pusing tapi tetep 

semangat untuk 

bekerja, 

sakit  dan 

menganggap 

enteng bahwa itu 

hanya pusing biasa.  

23 Kalo harapannya 

untuk 

kesehatannya ibu 

gimana? 

Supaya ya jangan 

ngalami lagi gitu aja.  

1B Subjek berharap 

penyakit vertigonya 

tidak kambuh lagi.  

24 Kalo untuk ibu 

sendiri untuk 

Ya kan waktu bapake 

masih kan, blanja itu 

1H Setelah ditinggal 

suami pendapatan 
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kebutuhan ibu 

sendiri 

perubahnnya 

ekonomi apa aja 

bu? 

kan masih utuh ya mba 

sekarang kan saya 

udah  sendiri ya ya 

otomatis kan ga 

cukup ya mba, tapi 

udah punya anak jadi 

anak itu mbantu, 

kalo ada kekurangan 

anak saya mbantu, 

gantian gitu.  

 

 

ekonomi subjek 

berkurang dan 

kurang mencukupi 

kebutuhan subjek, 

namun karena ada 

anak-anaknya 

subjek dapat 

terbantu.   

25 Ibu itu termasuk 

cukupkah atau ya 

masih kurang atau 

gimana kalo untuk 

kebutuhan ibu 

sendiri? 

Ya kalo untuk 

kebutuhan saya 

sendiri ya cukup tapi 

ya terkadang itu kan yo 

ada ini ya mba kalo 

ada jagongan kalo ada 

ini ada ini kan butuh 

banyak tapi kan udah 

ada anak ya kalo 

kurang saya minta 

anak. Dapet uang tak 

bagi-bagi untuk beli 

ini, untuk sangu 

1H Subjek merasa 

tercukupi dengan 

pendapatan 

ekonominya dari 

pensiunan janda 

yang diterima 

sekarang, ketika 

subjek kekurangan 

subjek 

mengandalkan 

anaknya. Setiap 

kali mendapatkan 

uang, subjek selalu 
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putu, untuk rukun 

kampung gitu.  

 

Pihak keluarga:  

Kondisi ekonominya 

tercukupi, ya karena 

ibu kan dapet 

pensiunan janda jadi 

punya penghasilan 

sendiri itu tercukupi 

dari itu. 

membaginya sesuai 

kebutuhan seperti 

kebutuhan pribadi, 

kebutuhan cucu, 

dan kebutuhan 

untuk rukun 

kampung.  

26 Kalo ibu melihat 

perubahan 

ekonomi yang 

sekarang ya bu ya, 

itu ibu terkadang 

ada rasa galau atau 

gimana gitu ga bu? 

Terkadang saya yo 

kalo ga nyekel duit, 

saya tu suka wong 

kok rak tau nyekel 

dit. Cuman gitu, tapi 

yo nanti ah rak 

nyekel dit ya wes 

penting paringi sehat, 

saya kuat gusti 

berkati gitu. Pernah 

betul-betul ga nyekel 

duit, tapi sekarang 

yaudah pasrah aja, 

Tuhan yang berkati, 

2H Kondisi ekonomi 

sekarang terkadang 

membuat subjek 

mengeluh, namun 

subjek berusaha 

untuk pasrah pada 

Tuhan YME karena 

berkat di dapat dari 

mana saja, yang 

terpenting subjek 

masih diberi 

kesehatan dan 

kekuatan.  
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berkat dari mana-

mana.  

27 Dulu ibu ada kerja 

menetap ga bu? 

Anu dulu tu mbatik itu 

loh mba. Terus nanti 

kalo mbatik  ga anu yo 

smua kerjaan saya 

jlajahi mba, mbatik yo 

njahit. 

  

28 Kalo sekarang 

dirumaha aja ya bu 

ya kerjanya? 

Iya sama momong 

putu, sama pekerjaan 

rumah tangga.  

1I Setelah tidak 

bekerja sebagai 

pembatik subjek 

sekarang lebih 

banyak merawat 

cucu dan melaukan 

pekerjaan rumah 

tangga.  

29 Itu perubahannya 

gimana bu, dulu 

kan masih bisa 

bekerja masih ada 

tenaga untuk 

menghasilkan uang 

sekarang cuman 

mbantu-mabntu di 

rumah, gimana bu 

Perubahane ya, gini ya 

mba marake anak-

anake dah gede-gede 

ya itu dah kewajiban 

orangtua ya kalo 

anak-anak bekerja 

terus saya momong 

putu gitu kan, saya 

anggap itu udah suatu 

1I Subjek memilih 

untuk merawat 

cucu daripada 

bekerja diluar, 

karena menurut 

subjek adalah suatu 

kewajiban untuk 

merawat cucu-

cucunya selagi 
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perubahannya? kewajiban. Daripada 

saya kerja di luar 

saya kan mendingan 

ini momong putu aja.  

anak-anaknya 

bekerja di luar.  

30 Sosialnya ibu dulu 

waktu bekerja 

interaksi nya 

tambah banyak ya 

bu ya sekarang 

cuman di rumah 

aja paling 

lingkungan disitu 

aja, itu 

perubahnnya 

gimana aja bu 

secara sosial?  

Kalo dulu tu waktu 

bisa keman-mana ya 

mba, sekarang kan ya 

biarpun saya udah 

momong yo saya bisa 

tapi harus nunggu 

anak dulu terus saya 

ngomong aku arep 

neng kono, piye nduk 

kowe prei po ra. 

Nanti kalo anak saya 

bisa prei ya saya bisa 

jalan kemana mau ada 

acar gitu, ya tetep jalan 

mba, tetep bisa. Tapi 

ya saya harus 

ngomong anak dulu 

supaya anak, kalo 

anak bisa libur yo 

saya brangkat, kalo 

anak ga bisa libur yo 

1I Perubahan sosial 

yang dialami 

subjek sekarang 

yaitu ketika subjek 

ingin pergi atau 

berkunjung  ke 

suatu tempat subjek 

harus menunggu 

anaknya libur 

terlebih dahulu, 

karena subjek tidak 

bisa meninggalkan 

cucunya sendiri di 

rumah. Selain itu 

subjek saat ini lebih 

aktif bersosialisasi 

di kegiatan pkk, 

kegiatan gereja, 

posyandu, 

perkumpulan kaum 

wanitan, 
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saya nggak jadi jalan. 

 

Pihak keluarga: Kalo 

sosisal dulu kan cuma 

sama keluarga sama 

temen-temen sekerja 

tapi kalo justru tua 

ini malah kalo 

menurut saya ini 

malah aktif, aktif di 

di pkk, posyandu, itu 

kan ambil bagian jadi 

kader posyandu kalo 

di pkk itu jadi yang 

nariki untuk 

kristiani. Kemudia 

aktif di gereja itu 

kaum wanita sama 

lansia. Terus komsel-

komsel itu.    

perkumpulan kaum 

lansia, 

dibandingkan 

sewaktu dulu masih 

bekerja.  

31 Kalo lingkungan di 

luar keluarga ada 

ga bu, maksudnya 

kaya komunitas-

komunitas gitu?  

Ya kalo pas hari rebu 

tu kan kebaktian, sel , 

kalo hari senin kaum 

ibu, terus hari senin 

ke tiga tu lansia.  

2I Kegiatan-kegiatan 

subjek selain di 

rumah yaitu 

mengikuti kegiatan 

gereja, kaum ibu, 
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dan perkumpulan 

lansia.  

32 Kegiatan-kegiatan 

setelah ibu ndak 

kerja lagi sekarang 

kegiatannya apa 

aja bu?  

Ya ga ada mba, ya 

cuman ini habis 

momong saya ke 

tempate bu bambang 

itu loh mbantu-

mbantu, sama 

kegiatan gereja, pkk 

juga masih ikut. Kalo 

pkk tu tiap tanggal 14, 

itu posyandu. 

2I Kegiatan lain yang 

di lakukan subjek 

adalah membantu 

tetangganya dan 

mengikuti pkk. 

33 Ada hambatan 

selama ibu 

berinteraksi 

dengan keluarga 

dengan orang lain 

gitu ada misalkan 

salah nangkep 

salah tanggap, ga 

nyambung ada ga 

bu? 

Yo kadang-kadang, 

kadang saya tu kalo 

diajak ngomong tu 

suka ga nyambung, 

wong namanya juga 

orangtua.  

1D Subjek terkadang 

tidak menyambung 

saat diajak 

berbincang dengan 

orang lain, namun 

subjek 

menganggapnya 

sebagai hal biasa 

yang dialami orang 

lansia.  

34 Kalo interaksi di 

luar keluarga sama 

ibu-ibu pkk, sama 

Ngga itu, ngga, yo 

biasa aja, pokoke ya 

kalo udah kumpul-
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komunitas gereja 

itu ada kesulitan ga 

bu? 

kumpul ya sok 

ngomong-ngomong 

gitu. 

35 Ibu kalo ngeliat 

tadi pertama  

mungkin ga bisa 

kerja lagi itu 

perasaanya gimana 

bu sekarang cuman 

dirumah paling 

kegiatan gereja, 

pkk itu perasaanya 

gimana bu? 

Ya kalo saya sih gini 

mba wong saya dah 

punya anak putu ya 

kita harus kerjaan 

tak tinggalke saya 

mendingan momong 

putu, lah nanti saya 

bekerja di luar, putune 

dimomongke orang 

lain kan dimomong 

sendiri bisa merawat 

bener-bener. Tetep 

sukacita 

mengerejakan yang 

sekarang. Ndak 

ngeluh. 

2D Setelah tidak 

bekerja membuat 

subjek memandang 

bahwa merawat 

cucu-cucu lebih 

pentinmg daripada 

harus bekerja 

kembali. Subjek 

menjalankan setiap 

kegiatannya 

sekarang dengan 

sukacita dan tidak 

mengeluh.  

36 Kalo 

pandangannya 

melihat perubahan 

sosialnya bu, dulu 

mungkin temen-

temennya banyak 

Nggak tu mba, 

biarpun jauh sama 

temen-temen tu saya 

tu kalo ke pasar tu  

suka ketemu temen-

temen sekolah dulu, 

2D Subjek tetap 

merasa senang 

dengan kondisi 

sosialnya sekarang, 

karena subjek 

masih dapat 
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kan kerja kan 

interaksinya lebih 

banyak kalo 

sekarang cuman 

lingkungan sini aja  

itu gimana bu, 

sedih pengen 

ketemu temen-

temen yang dulu 

atau ya udahlah 

gimana bu?  

kowe saiki neng ndi, 

aku neng nayu mba, 

mbok dolan neng 

nggonku saya sok gitu, 

terus temen saya yo 

gini, yuh dolan neng 

nggonku omahku neng 

kene ki. Terus ini bu 

RW ni yo temen 

sekolahku, banyak 

yang dulu temen 

sekolahku dari 

Marsudirini. Y 

seneng-seneng aja, 

ndak ngeluh-ngeluh.  

bertemu dengan 

teman-teman 

lamanya ketika di 

pasar maupun di 

lungan dekat 

rumahnya.  

37 Perannya ibu 

dalam keluarga apa 

aja bu? 

Ya sebgai nenek, ya 

sebagai ibu, sekarang 

kan suami ga ada ya 

saya sebagai kepala 

keluarga.  

5D Peran subjek dalam 

keluarga adalah 

sebagai ibu bagi 

anaknya, sebagai 

nenek bagi 

cucunya, dan 

sebagai kepala 

keluarga untuk 

mengganti 

suaminya yang 
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telah meninggal. 

38 Terbeban ngga 

dengan peran itu? 

Nngga, ngga mba udah 

tak anggep biasa aja, 

bersyukur, dah 

terimakasih pokoke  

Tuhan sudah 

memberi saya 

kesehatan. 

Menurutku satu tu 

saya minta sehat.  

5D Perannnya sebagai 

ibu, nenek 

sekaligus kepala 

keluarga,  subjek 

jalani dengan rasa 

syukur dan 

berterimakasih. 

Bagi subjek yang 

terpenting adalah 

masih dineri 

kesehatan.  

39 Kalo peran ibu 

dalam 

bermasyarakat, 

sebagai apa bu?  

Saya  sebagai anggota 

di posyandu, terus 

kalo di pkk saya tu 

megang kriastiani itu 

ya yang nariki uang 

kas.  

6D Peran subjek dalam 

bermasyarakat 

adalah sebagai 

anggota posyandu 

dan bertugas sebagi 

penarik uang khas 

di pkk.  

40 Itu ibu gimana 

perasaanya? 

Saya masih dianggep, 

senang masih 

dianggep biarpun 

saya sudah tua tapi 

saya masih 

digunakan gitu loh, 

6D Peran subjek dalam 

masyarakat 

membuat subjek 

merasa senang dan 

tidak terbeban 

karena subjek 
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ngga terbeban. Kan 

masih dipercaya.  

merasa masih 

diaanggap, masih 

digunakan, dan 

dipercaya oleh 

orang lain.   

41 Ada ga bu 

harapan-harapan 

untuk kehidupan 

sosialisasinya ibu 

besok gimana?  

Ya harapan saya tu 

ya kita sekeluarga 

bisa damai sejahtera, 

ayem tentrem anak 

putu bisa rukun gitu. 

 

Pihak keluarga: Ya 

tetep terjalin usia 

boleh bertambah tapi 

untuk hubungan 

sosialisasi harus tetap 

ada. Supaya tidak 

cepet pikun  

3B Subjek berharap 

kehidupan 

sosialisasinya dan 

keluarganya bisa 

selalu sejahtera dan 

rukun, hubungan 

sosialisanya dengan 

orang lain tetap 

terjalin supaya 

tidak cepat pikun.  

42 Pernah ya bu ya 

ditinggal seseorang 

yang disayangi, 

suami itu ya bu. Itu 

perubahannya apa 

aja bu setelah 

ditinggal sama 

Ya waktu pertama kali 

itu ya saya, waktu 

anak-anak belom ada 

yang menikah ya saya 

gini, pak e kok yo 

tego karo aku wes 

aku kon urip dewe 

1J Ketika ditinggal 

suami, subjek 

merasa kecewa 

terhadap suaminya 

karena ditinggal 

sendirian. Setelah 

itu subjek sadar 



511 

 

 

 

suami tu 

perubahannya apa 

aja bu? 

padahal bapak ki gek 

duwe renggan, saya 

gitu. Tapi terus saya 

tak pikir lagi mba, 

nek mikirke ngono 

ngko aku tambah ora 

mendak engko ra 

loro gitu to mba, kalo 

dipikir terus kan saya 

malah ndak sehat to. 

Terus tak lepaske, 

terus saya minta 

kekuatan sama 

Tuhan, supaya saya 

bisa momong anak-

anak saya supaya 

nak-anak saya bisa 

menjadi orang.. 

kalau terlalu 

memikirkan maka 

akan berdampak 

buruk pada 

kesehatannya, 

akhirnya subjek 

merelakannya dan  

meminta kekuatan 

pada Tuhan YME 

supaya bisa 

merawat anak-

anak.  

43 Perubahannya itu 

dulu mungkin dulu 

sama bapakbisa 

gini-gini, sekarang 

gini, gitu ada ga 

bu? 

Ya waktu dulu ya ada 

mba tapi sekrang kan 

udah terbiasa hidup 

sendiri. Kalo dulu kan 

waktu bapake masih 

bisa pertimbangan 

gini-gini tapi terus 

1J Ketika suami masih 

hidup, subjek dapat 

mempertimbangkan 

segala sesuatunya 

berdua, setelah 

suami tidak ada 

subjek harus 
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sendiri ya udah saya 

putuskan sendiri. 

Jadi kalo sekarang 

ada apa-apa yo saya 

rembukan sama 

anak.  

memutuskannya 

sendiri ataupun 

mempertimbangkan 

dengan anak-anak.  

44 Ibu gimana bu 

ngeliatnya dengan 

perubahan itu? 

Ya saya ngucap 

syukur sama Tuhan, 

jadi anak-anak say 

dah tau apa yang 

menjadi kebutuhan 

saya, jadi anak-anak 

ya mencukupi. Jadi 

bersyukur.  

2J Subjek mengucap 

syukur dengan 

perubahan setelah 

ditinggal oleh 

suami, subjek juga 

mengucap syukur 

karena anak-anak 

dapat memenuhi 

kebutuhannya 

selama ini.  

45 Kadang-kadang 

kangen gitu ada 

ngga bu sekarang? 

Ya terkadang saya tu 

sok punya kangen 

sama bapake, tapi 

terus saya kelingan 

bapake dah dipanggil 

Tuhan terus saya 

terus berdoa. Jadi 

biar ga teringat lagi. 

2J Terkadang subjek 

kangen dengan 

suaminya, tetapi 

subjek dapat 

menahan dan 

berdoa supaya tidak 

teringat lagi.  

46 Kalo menurut ibu Saya tu masih 1C Menurut subjek, 
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sendiri, kelebihan 

ibu dimana? 

dipercaya, seumpama 

nyanyi-nyanyi. 

Pokoke diandalke 

gitu. Di gereja, di sel-

sel, terus acara 

kampung.  

 

Pihak keluarga: 

Ya sabar 

subjek memiliki 

kelebihan dalam 

menyanyi selain itu 

subjek memiliki 

sifat yang sabar. 

47 Ibu ngliatnya 

giman bu, wah 

saya masih 

dipercaya, 

kelebihan saya 

nyanyi. Itu gimana 

bu perasaanya? 

Senang , dilihat 

orang-orang, masih 

dipercaya, masih 

dianggep 

 

 

 

2C Subjek merasa 

senang dengan 

kelebihan yang 

dimilikinya, karena 

subjek masih 

dipercaya dan 

dianggap oleh 

orang lain.  

48 Kalo kelemahan 

ibu sendiri 

menurut bu katmo? 

Kelemahan saya kalo 

ngerjake sesuatu ga 

bisa saya tu suka 

ngeluh, kepengen 

nggae iki-iki kok ra 

iso, ya suka  

nyongket-nyongket itu 

tapi ko ga bisa, Kalo 

1C Subjek sering 

mengeluh ketika 

ada suatu pekerjaan 

yang dilakukannya 

tidak berhasil. 
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ngliatin orang-orang 

itu koyone kepengen, 

tapi kalo bikin sendiri 

ga bisa. 

49 Kalo kelemahan 

yang lebih ke sifat 

atau kebiasaan-

kebiasaan itu ada 

ga bu? 

Nngak tu    

50 Ibu brarti ngliat 

aduh kok orang 

lain isa mbuat kok 

aku ga bisa mbuat 

itu gimana bu? 

Ya kecewa, pengene 

tu saya tu bisa 

berkarya kepengen 

liat temen-temene bisa 

bikin ini, masih bisa 

njahit tapi saya tu jane 

kepengen masih bisa 

njahit gitu tapi 

matanya tu dah ndak.   

2C Subjek merasa 

kecewa ketika tidak 

berhasil melakukan 

sesuatu yang ingin 

subjek capai. 

51 Kalo oranglain tau 

ga bu kelebihannya 

ibu nyanyi itu tau? 

Ya tau, kalo di anu 

itu, budhe wae sing 

nyanyi maju, kalo 

digereja kan suka do 

gitu, pokoke bu 

katmo ayo maju, ojo 

aku terus, saya suka 

3C Subjek selalu 

diandalkan untuk 

tugas bernyanyi di 

suatu acara 

contohnya di 

gereja.  
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gitu, yo gentenan.  

52 Itu ibu liatnya 

seneng? 

Ya seneng banget 

mba masih bisa apa 

orang lain masih bisa 

menghargai  

3C Subjek merasa 

senang ketika orang 

lain masih 

mengandalkan 

dirinya untuk 

bernyanyi, dari situ 

subjek menganggap 

dirinya masih 

dihargai.  

53 Terus kalo orang 

lain tau ngga bu 

kelemahan ibu? 

Ya ngga ada yang tau   

54 Pengalaman positif 

selama ibu menjadi 

lansia ada ga bu? 

Seneng ya bisa 

bareng-bareng sama 

temen-temen tu 

saling ngobrol, yang 

ngobrol ngga ngobrol 

yang nggak-nggak 

ngobrole yo soal 

kesehatan, ya pokoke 

kesehatan lah mba.  

3D Pengalaman yang 

menyenangkan 

bagi subjek yaitu 

ketika dapat 

berkumpul dan 

berbincang dengan 

teman-temannya.  

55 Brarti 

pengalamnannya 

sekarang kalo 

Ya di lansia, di 

posyandu, kan kalo do 

ngobrol-ngobrol kan 

3D Pengalaman yang 

menyenangkan 

bagi subjek yaitu 
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berkumpul sam 

temen-temen, ni 

temen-temen yang 

diamna bu? 

ngobrole soal 

kesehatan itu.  

ketika dapat 

berkumpul dan 

berbincang dengan 

teman-temannya, 

terutama teman-

teman di lansia dan 

posyandu.  

56 Negatif ada ga bu 

pengalaman 

negatif?  

Nggak tu mba, nggak 

pernah tu yak, pokoke 

punya ga punya 

senenglah, ya 

njalanim dengan 

sukacita 

3D Subjek selama 

menjalani masa 

lansianya tidak 

memiliki 

pengalaman negatif 

karena subjek 

menjalaninya 

dengan senang dan 

sukacita. 

57 Kalo permasalahan 

ada ga bu selama 

ibu menjalani masa 

tua?  

Permasalahan itu yo 

namanya masih 

hidup mesti ada mba. 

Paling ini anak saya 

itu kan yang belum 

bekerja itu loh mba, 

itu kan kalo mintae e 

yo minta uang terus 

tapi kan saya yo tetep 

4D Selama menjalani 

masa lansia ini, 

subjek memiliki 

permasalah dengan 

anaknya yang 

belum bekerja 

dikarenakan 

anaknya selalu 

meminta uang pada 
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tak kei wong namanya 

orang tua, tapi terus 

sekarang dah kerja. 

 

Pihak keluarga: Kalo 

permasalahannya 

paling ya cuma 

keluarga inti ya 

antara orang tua dan 

anak atau sama 

keluarga besar juga 

ada tapi ngga sampai 

yang berlarut-larut. 

subjek.  

58 Ada lagi ga bu 

permasalahan? 

Nngak    

59 Itu ibu biasanya 

kalo punya 

masalah, itu cara 

ibu untuk 

ngatasinya 

gimana? 

Ya saya ngomong 

sama anak piye, yo 

anak saya bilang gini 

wes anu kei yo kei tapi 

ojo keterusan kon 

ndang nyambut gawe 

gitu aja.  

4D Ketika ada masalah 

dengan anaknya, 

subjek meminta 

bantuan pada anak 

lainnya untuk 

mengatasi 

permasalahan 

tersebut.  

60 Dengan 

permasalahn –

Nggak, Udah 

tanggung jawabe 

4D Subjek merasa 

tidak terbeban 
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permasalahn ini 

ibu terbeban? 

orangtua.  dengan 

permasalahan  

dengan anaknya, 

subjek menganggap 

itu sebuah 

kewajiban.  

61 Sama pengalaman-

pengalaman yang 

tadi? 

Seneng-senang aja 3D Pengalaman positif  

yang di alami 

subjek dijalani 

dengan senang hati.  

62 Ada ga bu cita-cita 

yang udah tercapai 

ada ga bu?  

Cita-cita saya tu 

supaya anak saya 

mau besok mau 

berumah tangga 

minta saya yang satu 

iman, ya semua 

sudah seiman tapi 

tingga satu ini yang 

ndak bekerja ini 

pacaranya islam, tapi 

saya ya gak papa wong 

anune sendiri-sendiri. 

Ya yang sudah 

tercapai anak-anak 

sudah menikah 

4D Cita-cita subjek 

yang telah tercapai 

di masa tuanya 

adalah melihat 

anak-anaknya 

sudah menikah 

dengan orang yang 

seiman.  
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semua tinggal satu 

anak itu. 

63 Brarti yang bekum 

tercapai yang anak 

satu itu? 

Iya  4D Cita-cita subjek 

yang belum 

tercapai adalah 

belum menikahkan 

satu anaknya.  

64 Ada ga bu 

perubahan karakter 

ibu, selama masa 

tua ini?  

Waalaupun kondisi 

saya tua gini, tapi tu 

saya tetap semangat 

mba. Perubahan tu 

tetap ada tetapi saya 

tetap semangat.  

  

65 Perubahnnya apa 

aja bu sekarang  

Terkadang yo itu 

koyone badan, yo 

badan itu.  

  

66 Kalo sifat lebih 

gimana? Dulu 

mungkin pemarah 

atau sekarang lebih 

sabar,atau gimana 

bu? 

Kalo itu saya ga 

berubah mba tetep 

sama  

1E Menurut subjek 

dirinya tidak 

mengalami 

perubahan dalam 

karakternya.  

67 Kalo sifatnya ibu 

kayak gimana kalo 

menurutnya ibu? 

Kalao menurut saya tu 

ya, kalo menurut saya 

ya baik, saya tu nggak 

1E Menurut subjek 

dirinya tidak 

mengalami 
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pernah nyakitin 

orang lain. Pokoke ya 

kalo diomongin gini-

gini ya saling berbagi 

gitu. Nggak pernah 

mengecewakan, 

nggak pernah 

nyakitin orang, 

Nggak berubah, tetep 

sama. 

 

Pihak keluarga: 

Nggak pemarah, 

nggak emosian 

terlalu menerima apa 

adanya, kalo ga tahan 

ya emosi tapi tidak 

selalu emosi, sabar. 

perubahan dalam 

karakternya. Dari 

dulu hingga 

sekarang subjek 

tetap tidak suka 

menyakiti orang 

lain, 

mengecewakan 

orang lain,  saling 

berbagi dengan 

orang lain, tidak 

emosi, dan 

menerima apa 

adanya. 

68 Nggak pernah 

ngeluh atau 

gimana gitu 

melihat karakter 

ibu?  

Nngak mba, pokoke 

saya terima apa 

adanya.  

2E Subjek menerima 

apa adanya dengan 

karakter yang 

subjek miliki. 

69 Kalo menurut ibu 

sendiri ibu tu 

Saya tu orange 

gampang angel 

3E Subjek 

mendifinisikan diri 
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orangnya kayak 

gimana? O saya tu 

gini gini gini, 

gimana bu? 

mba.Ya terkadang 

kalo ga di, pokoke 

kalo ga di sentok gitu 

saya tu orange yo 

sabar gitu mba tapi 

kalo ada yang nggak-

nggak saya tu ya suka 

sok marah.  

sendiri adalah 

pribadi yang bisa 

marah apabila ada 

yang membuatnya 

marah tetapi akan 

sabar jika tidak ada 

yang membuatnya 

marah.  

70 Terus ada lagi bu? Ndak    

71 Ibu ngliatnya 

gimana bu o 

ternyata saya tu 

orangnya gini, 

gimana bu? 

Marake saya tu orang 

bodo dadi yaudah apa 

adanya  

3E Subjek menerima 

apa yang menjadi 

bagian dari dirinya.  

72 Kalo rang lain 

ngliat ibu kayak 

gimana? O bu 

katmotu gini-gini, 

gimana? 

Kalo orang lain i 

suka ngomong sama 

saya anu kae loh bu 

katmo yen, dijak opo-

opo i ndang cepet, 

pokoke  

nek dijak neng ndi-

ndi ndang cepet. 

Pokoke yang penting-

penting tu ndang 

cepet. 

4E Menurut subjek 

orang lain melihat 

dirinya adalah 

pribadi yang ingin 

serba cepat 

terutama untuk hal-

hal yang penting 

subjek ingin 

terlaksana dengan 

cepat dan dapat 

dipercaya.  
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Pihak keluarga: 

Orangnya biasa terus 

terus dapet dipercaya 

73 Nah ibu 

perasaanya gimana 

bu dikomentari 

oaang lain? 

Ya senang mba, wong 

masih dipercaya.  

4E Pandangan orang 

lain terhadap 

subjek membuat 

subjek merasa 

senang dan merasa 

dipercaya.  

74 Kalo menurut ibu 

sendiri ibu da 

apengaruh dari luar 

ga bu, , maksudnya 

ibu menjadi 

pribadi menjadi 

individu yang 

punya karakter 

seperti ini, sifatnya 

kayak gini ada 

pengaruh 

lingkungan luar ga 

bu misalkan 

tetangga dulu 

pernsh tinggal 

Nggak, nggak mba   
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disitu karakternya 

jadi gini-gini. 

Lingkungan 

keluarga atau 

masyarakat, 

komunitas gereja 

ada? 

74 Kalo harapannya 

ibu untuk 

perkembangan 

psikis, 

perkembangan 

mental selanjutnya 

gimana bu? 

Supaya lebih baik 

gitu aja mba, lebih 

sehat.  

2E Subjek berharap 

bahwa psikisnya 

berkembang 

semakin baik dan 

sehat.  

75 Segini dulu ya bu, 

kalo ada yang 

kurang saya 

tanyakan lagi ya 

bu, makasih ya bu 

Iya sama-sama.   
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI SUMBER SUBJEK I 

Nama Subjek : YT 

Pekerjaan : Buka Warung 

No Pertanyaan  Jawaban Kode Keterangan 

1 Bisa diperkenalkan 

namanya siapa ya 

bu? 

Nama saya yamti    

2 Tempat tanggal 

lahirnya dimana bu? 

Saya di surakarta 15 

Apriltahun 1988  

  

3 Berarti umurnya 

sekarang berapa ya 

bu? 

27   

4 Bisa diceritakan 

kehidupan 

keluarganya ibu 

gimana? Kondisi 

keluarganya ibu 

sekarang gimana? 

Ya allhamdullialah 

keluarga saya hidupnya 

sakinah mawadah 

waromah dengan 

keadaan baik sehat 

waalfiat ndak ada 

keluhan apapun dan 

dijalani dengan baik 

semuanya  

  

5 Berarti harmonis ya 

bu 

Iya   

6 Kalo menurut bu 

yamti sendiri kan 

melihat bu kirman 

Iya, kekanak-kanakan  F1 Psikis 
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kan secara fisik 

sudah berubah ya 

maksudnya... 

7 Iya sudah, sudah 

lemah juga secara 

fisik ibu kalo melihat 

bu kirman sendiri 

pendapatnya gimana 

bu 

Ya cerewet gitu biasa 

maklum 

F Psikis 

8 Kalo secara fisik bu 

kirman sering 

mengeluh sakit atau  

Setiap hari    

9 Bisa diceritakan bu? Yang sering dirasakan 

tu ya pegel-pegel yo 

kecapekan capek kan 

dibikin sendiri sering 

bersih-bersih di 

kebunnya orang lain 

ndak suruh sering 

bersih-bersih gitu loh  

F2 Sikap mandiri 

dan pantang 

menyerah 

10 Jadi lebih ke sudah 

tau fisiknya sering 

capek tapi tetep 

pengen kerja  

Disuruh berhenti 

masih sering aja  

F2 Sikap mandiri 

dan pantang 

menyerah 

11 Brarti kalo bu yamti 

sendiri melihat bu 

kirman menhadapi 

fisiknya tu 

Ndak, yo kalo sakit-

sakitan apa tu pola 

makannya harus 

dikontrolin, usianya 

F2 Sikap mandiri 

dan panatang 

menyerah 
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maksudnya sering 

mengeluh saya 

sudah tua gini ya 

lemah gini kalo 

menurut bu yamti 

sendiuri bu kirman 

sudah pasrahkah 

atau masih ada 

keluhan-keluhan aku 

pengenkayak dulu 

atau gimana gitu  

udah gitu ya dimaklumi 

disuruh berhenti ya 

ngeyel  

12 Brarti masih tetep 

kerja terus ya bu 

Masih   

13 Tapi kalo bu yamti 

ngeliat bu kirman 

seneng terus ga 

maksudnya dengan 

keadaan fisik 

Ya seneng  F Psikis 

14 Maksudnya ndak 

yang jadi patah 

semangat atau 

gimana ndak? 

Ndak pernah  patah 

semangat   

F Psikis 

15 Brarti walaupun 

fisiknya seperti itu 

tetep semangat ya? 

Semangat terus F Psikis 

16 Tadi fisik ya bu, kalo 

secara mental sendiri 

secara emosi 

Kalo diingetin 

ngejakane malah 

F2 Sikap mandiri 

dan pantang 

menyerah 
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mungkin ada cerita-

cerita ga bu secara 

emosi  

berantem terus  

17 O kalo setiap 

diingatkan  

Iya, nngejake malah 

berantem sering surup, 

sering surup i bahasa 

indonesianya malah 

ngejaki berantem 

disuruh berhenti 

malah ngejak 

berantem  

F2 Sikap mandiri 

dan pantang 

menyerah 

18 Berarti lebih 

mungkin emosinya 

lebih naik ya tambah 

naik gitu ya marah-

marah  

Iya    

19 Kalo menurut bu 

yamti sendiri ngeliat 

bu kirman ketika ada 

masalah ketika 

mungkin di keluarga 

ada masalah gitu bu 

yamti ngeliat bu 

kirmannya 

penyelesaian 

masalahnya gimana 

bu?  

Ya kalo bertengakar 

sama anak yang 

satunya ya bilang ke 

anak yang satunya 

lagi jadi saling cerita 

gitu. Ada masalah sini 

sering cerita yang sini 

kalo ada masalah sini 

cerita ke anak yang 

sini cuman dua o  

F3 Mencari 

bantuan 

eksternal 

(keluarga, 

teman, 

tetangga, dll) 

20  Berarti lebih ke 

cerita gitu ya? 

iya   
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21 Kalo ada masalah 

minta bantuannya ke 

keluarga  

Iya, ke anak-anaknya F3 Mencari 

bantuan 

eksternal 

(keluarga, 

tetangga, 

teman) 

22 Secara sosial secara 

hubungan 

pergaulannya dengan 

kelurga dengan 

tetangga sendiri bu 

kirman gimana bu  

Allhamdulilah baik    

23 Kalo dengan 

tetangga gitu apa ada 

kesulitan bu kirman 

kesulitan 

berinteraksi atau 

tidak? 

Kalau diajaka bicara 

ga tanggap, ndak 

pernah nyambung 

gitu loh kalo ada 

tetangga yang bicara 

kayak gini gak diajak 

bicara sering 

nyambung tapi salah  

D2 Hambatan 

sosial 

24 Kadang-kadang beda 

persepsi gitu ya, 

tetangga ngomong 

gini tapi mungkin 

nagkepnya beda 

Iya beda    

25 Kalo sama keluarga 

sendiri? 

Yo sering, ndak diajak 

bicara situ bicara 

sendiri  

D2 Hambatan 

sosial 

26 Brarti lebih sudah Iya   
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lambata untuk 

menanggapinya gitu 

ya  

27 Mungkin ada pesan-

pesan atau ada yang 

mau diceritakan 

tentang selama masa 

tua ini bu kirman 

mba yamti  

Ya kalo orang bicara ga 

usah ditanggapi kalo 

tentang keluarga yo 

soal cerita keluarga yo 

jangan diceritain 

tetangga nanti nggak 

orang yang ga tau jadi 

tau gitu loh sama kan 

punya sakit gula pola 

makan harus diperbaiki 

yaudah gitu aja 

kesehatan ya harus 

dijaga  

  

28 Kalo bu yamti 

sendiri ngeliat bu 

kirman tu secara 

keseluruhan selama 

masa tua ini 

senangkah atau 

masih ada sesuatu 

yang kok dilihata 

kok kayake masih  

Kalo soal itu kurang tau 

kalo dalam batin kan 

semua orang tidak tau  

  

29 Brarti mba yamti 

sendiri kurang tau 

Iya   

30 Ya mungkin Segitu Iya sama-sama   
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dulu aja, terimakasih 

buat waktunya 
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI SUMBER SUBJEK I 

Nama Subjek : NT 

Pekerjaan : Penjual Makanan Ringan 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 Kalo secara fisik 

bu kirman 

perubahannya apa 

aja bu? 

Sakit terus ga bisa 

jalan, makannya aja 

disuapin tapi 

sekarang udah bisa 

sedikit-sedikit. Mau 

semaput terus jatuh 

to terus ga bisa 

berdiri. 

  

2 Kalo perubahannya 

kalo rambut, muka 

terus yaang keripu-

keriput, ubanan 

gitu perubahannya 

apa aja bu?  

Sering ke salon, itu 

ngritingke-

ngritingke gitu. Tapi 

wajahnya ya biasa-

biasa, tapi Cuma 

rambutnya sering 

dikriting. Sering 

dikriting tu sudah 

tiga kali. 

Pendengarannya 

udah ndak bagus 

ndak jelas.  
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3 Sering lupa ga bu 

bu kirman? 

Dulu saya dah 

mesen buat mijetin 

sama ngeroki malah 

lupa, ya berarti ya 

sering lupa ya.  

  

4 Kalo masalah 

kehidupan 

seksualitasnya 

gimana? 

Ndak o, ndak ada. 

Udah tua o ya gitu o.  

  

5 Usaha-usahanya bu 

kirman melihat 

fisiknya gimana? 

Ke dokter aja, terus 

o kontrol sama tadi 

di kriting.  

  

6 Pandangannya bu 

kirman liat 

perubahan, 

maksudnya 

terbebankah 

dengan keadaan 

fisik sekarang?  

Ndak o, gini cumaan 

saya tanya ya, la 

sampean saiki raiso 

pijet duite ra ono, 

oyo Puji Tuhan 

nanti uang tu ya dari 

temen-temen kalo 

kesini ya kasih, 

kasih tu jangan 

mengeluh kalo 

sedikit kalo banyak 

semuane disyukuri.  

  

7 Harapannya bu Pengennya sembuh,   
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kirman dengan 

kondisi fisik 

selanjutnya 

gimana? 

tak tanyai bu 

kepengenmu i piye 

to bu, aku pengene 

sembuh ndang 

ketemu temen-

temen.  

8 Kalo 

penyakitnyanya bu 

kirman sering 

ngeluh apa bu? 

Gula, penyakit gula. 

Kalo darahnya 

normal cuman gula 

itu samape tinggi o. 

Itu yo diperiksa ke 

dokter bialngnya 

untuk penyakit gula.  

  

9 Dampaknya ke bu 

kirman sendiri apa 

setelah sakit gula 

ini, perubahan 

dalam hidupnya bu 

kirman gimana? 

Iya ada, sekarang 

makannya diatur.  

  

10 Usaha-usahanya bu 

kirman dengan 

penyakit 

diabetesnya 

gimana? 

Cuman ke dokter, ya 

dulu sama saya udah 

pernah minum jamu 

di pasar cuman keju 

kemeng atau asam 

urat.  
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11 Kalo bu kirman 

sendiri ngeliat 

kesehatannya 

sekarang tambah 

bersungut-sungut 

atau gimana bu? 

Ya sering nangis, yo 

ojo susah to bu 

diterima bersyukur, 

iyo bu anaku itu lo 

bu. Anake itu kan 

ngga gemati, ndak 

diperhatian gitu loh. 

Punya uang dikasih 

dari mana-dari mana 

itu terus anu dia 

diperhatikan karena 

uangnya dikasihkan 

anaknya itu, berarti 

itu uang. Kalo ndak 

punya apa-apa ya itu 

nggak diperhatiin, 

cuman didiemin aja.  

  

12 Hraapannya untuk 

kesehatannya bu 

kirman gimana bu? 

Hrapannya ya minta 

sembuh, dia ya 

bersyukur kalo sakit.  

  

13 Kalo masalah 

ekonomi bu kirman 

dulu kerja di pabrik 

kalo bu krman 

sendiri perubahan 

ekonominya 

Ya cuman 

sedikitlah, ya 

surutlah jadi ndak 

seperti masih 

bekerja. Kalo buat 

diri sendiri cukup. 
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sekaramg dah ndak 

kerja sekarang juga 

udah ndak bisa 

pijet itu gimana ya? 

Dia cuman jajan jadi 

ndak masak seperti 

aku. Kalo masih 

sehat tu anaknya 

nggak perhatian o 

jadi pagi jajan, sore 

jajan, pagi sampe 

siang udah nanti beli 

dimana di warung. 

Bilangnya anaknya 

jualan aja ga pernah 

makan disitu, ga 

pernah ngapa-

ngapain cuman jajan 

di luar. Kalo sakit 

uangnya dikasihken 

anake terus biar 

dibeli makan dibeli 

minum, diperhatiin.  

14 Melihat 

ekonominya tadi 

cuman bisa 

penghasilan dari 

pijet bu kirman 

mengeluhkah atau 

bersyukur gitu atau 

Saya lihat ga 

mengeluh.  
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gimana? 

15 Perubahannya 

sekarang apa bu, 

dulu mungkin di 

pabrik bisa gini-

gini sekarang 

cuman bisa mijet, 

gimana? 

Ya perubahannya ya 

ga ada penghasilan, 

agak susah. 

  

16 Kalo secara sosial 

bu, kalo dulu kan 

mungkin pas masih 

kerja temen-

temennya luas 

maksudnya di 

pabrik itu kan 

jangkauannya 

banyak sekarang 

cuman di rumah. 

Mungkin bu 

kirman seringnya 

di rumah jarang 

keluar, itu 

perubahannya 

gimana? 

Itu arisan ga ikut, 

kumpul sama bapak-

bapak itu ya ikut. 

Jadi kan apa-apa 

sudah ndak ikut. 

Jadi kumpulan 

kampung tu sudah 

ga ikut. Lah kan 

arisan ya ngluarkan 

uang to, ya kalo ada 

kalo ngga ada ya 

nanti malah susah ya 

ndak ikut.  

  

17 Kalo kegiatan- Cuman ke gereja    
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kegiatannya bu 

kirman apa? 

18 Ada hambatan ga 

bu selama 

bersosialisasi? 

Y a gabisa kumpul, 

karna ya yang 

kesatu kan karna ga 

ada untuk dana uang 

jadi ndak ikut gitu 

aja untuk 

nyumbang-

nyumbang itu. Kalo 

family itu masih, 

kalo oranglain itu 

dah ndak berangkat 

kok, jadi sosialisasi 

itu kan dah turun.  

  

19 Sering itu ga bu 

salah tanggap, 

salah nangkep, 

sering ada cekcok? 

Kalo anake saja 

sering kok itu kok, 

sama tetangga ya 

sok. Itu kan 

tetangganya itu kan 

mulut tajem-tajem, 

dulu ya pernah padu 

sama anak sama 

tetangga. Sudah 

saya bilangin bu 

wong awake dewe 
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wes tuwo bu rasah 

padu-padu, la 

nganyelke o bu 

wong kok podho 

ngenyek-ngenyek. 

Jadi perasaane itu 

tajem, jadi 

rumangsane di 

dienyek di debat. La 

tetanggane kan 

mulute tajam-tajem 

suka nyindir, sama 

anake aja sudah 

diem sampe sebelum 

sakit itu to kan 

anake itu padu sama 

bu kirman, bu 

kirman itu kesini ke 

tempatku, aku 

bingung anu aku 

dianu anakku, dianu 

anak yo rakpopo 

kowe kan kuasa 

nduwene omah kuwi 

wong ki rasah 

lungo-lungo mandek 

neng omah. Dah ya, 
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pergi ke gebang 

jalan dari sini, lah 

terus pulang  lah dia 

jatuh senin ke selasa 

lah itu kan karna 

kesusahan pikir kan 

jalan lurus aja 

sampe jatuh itu kok. 

Pikirannya mbutek 

itu dah diem-dieman 

sama anake. Diem 

ampe satu minggu 

itu.  

20 Kalo bu kirman 

ngliat kehidupan 

sekarang tinggal 

oijet tadi kerjanya 

sama sekarang 

sosialnya tambah 

turun sama 

tetangga sama 

anaak juga kurang 

baik itu bu kirman 

bersungut-sungut 

kah atau... 

Iya itu bersungut-

sungut, marah-

marah gitu terus 

kesini biare hilang. 

Berarti curhat to itu 

sama saya. Saya 

bilangi udah tua tu 

ya nerima bu apa 

adanya, anak gini-

gini cuek aja, saya 

ndak kuat o bu saya 

ndak kuat gitu.  

  

21 Kalo perannya bu Sebagai nenek ya,   
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kirman 

sendiridalam 

keluarga gimana 

bu, maksudnya jadi 

ibukah nenekah 

atau sekarang 

mungkin tidak ada 

perannya sama 

sekali? 

sepertinya ya nggak  

tu sebagai nenek 

harus nanggapi 

cucu-cucu tu ndak. 

Cuman kalo kemana 

pergi sendiri, punya 

uang yo jajan sendiri 

terus nanti tidur, 

bilangnya loh saya 

ga tau to. Anak-

anake yo gen diurus 

mboke pake, 

mberat-mberati.  

22 Kalo perannya 

sebagai ibu pada 

anak-ananknya? 

Perannya ndak, 

sepertinya sama 

menantunya ga 

curhat baik-baik tu. 

Malahan sok diem-

diem, mendemdam 

gitu lo hatinya 

jadikan malahan 

sering sakit to kalo 

orang itu 

mendendam, ga 

harmonis. 

  

23 Bu kirman dalam Ndak ikut, gereja   
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berperan dalam 

masyarakat misal 

arisan, pkk,  

juga cuman jemaat 

biasa.  

24 Kalo harapannya 

bu kirman unk 

kehidupan 

sosialisasinya 

gimana bu? 

Ga tau kepengennya 

apa. 

  

25 Bu kirman pernah 

ditingal  anak sama 

suami nah itu bu 

kirman 

perubahannya apa 

bu steelah 

ditinggal? 

Bilangnya tu dulu 

sedih ya nangis, 

terus ngontrak terus 

tiba-tiba punya 

kenalan itu terus 

dibelikan rumah itu. 

Samapai meninggal 

tu ya udah dia terus 

merana, ya itu 

ngontrak itu.    

  

26 Sampe sekarang 

masih curhat ga bu, 

aduh sedih 

ditinggal suami? 

Dulu ya sama 

mamimu aja sudah 

pernah o.  

  

27 Kalo sekarang 

masih sedih ga bu? 

Ngga yasudah 

dilepaskan. 
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28 Kalo perubahan 

ditinggal suami tu 

perubahannya 

gimana bu? 

Bilangnya yo duh ak 

ra nduwe bojo i yo 

kok ndelalah Puji 

Tuhan dikeke 

nggon.  

  

29 Sampe sekarang 

kesulitan ga bu, 

aduh kok ga ada 

tempat buat sharing 

buat mbantu-

mbantu kayak gitu 

bu kirman kesulitan 

ga bu samape 

sekarang? 

Ya gatau, kalau 

sharingnya sama 

curhat ke teman-

teman ya saya atau 

nanti kumpulan 

komsel sama 

mamimu itu.  

  

30 Perasaanya bu narti 

ditinggal oleh 

orang-orang yang 

disayangi tu sampe 

sekarang masih 

terbeban ga? 

Ya terbebannya ya 

mencari makan 

sendiri itu. Yang 

lainnya biasa, 

bersyukur. 

  

31 Kalo bu kirman 

sendiri 

kelebihannya apa 

bu? 

Cuman pijet itu.   

32 Kalo Ndak tau tu.   
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kelemahannya bu? 

33 Kelebihannya mijet 

itu yas bu ya, bu 

kirman ngliatnya 

bahagia kah atau 

duh kok cuman 

mijet padahala 

pengen biasa gini 

muga, gimana?  

Ya gapapa i, 

bersyukur. 

  

34 Kalo orang 

lainpernah liat 

kelebihannya bu 

kirman ndak? 

Tau, nah itu dimana-

mana dah tau o 

  

35 Itu sering dipuji-

puji ga bu bu 

kirman?  

Ya nggak, kalo mijet 

i ga terasa,ga bikin 

orang mengharukan,  

ya cuman biasa-

biasa 

  

36 Bu kirman ada 

pengalaman positif 

ga bu, pengalaman 

membahagiakan 

gitu selama 

menjadi lansia? 

Ngga tau   
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37 Kalo pengalaman 

yang buruk ada 

ngga bu? 

Ngga tau   

38 Misalkan bu 

kirman ada 

permasalahan, 

permasalahan yang 

sering dialami apa 

bu? 

Ya cuman itu sok 

dimarahin sama 

anaknya dia yo 

cuma ikut-ikut 

marah 

  

39 Nah itu bu kirman 

cara ngatasinya 

gimana? 

Y itu pergi-pergi itu 

kan lepas, jalan 

kaki, Jadi bisa 

sampe kecapekan, 

sampe jatuh itu kan 

ujung-ujunge dari 

pergi-pergi itu. Ya 

itu 

melampiasakannya 

pergi, itu yo baik o 

dari pada di rumah 

ngumpet. Daripada 

ada masalah pergi 

ke tempat teman. 

Dari sini terus pergi 

ke gebang jalan 

sendiri terus 
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kecapekan ya jatuh. 

Curhat mbilangi 

kalo saya masala 

sama anakku gini-

gini, terus ada yang 

mbilangi sabra-sabar 

gitu.  

40 Kalo bu kirman 

sendiri cita-citanya 

yang duah dicapai 

ada bu? 

Ndak tau   

41 Kalo yang belum 

dicapai? 

Ndak tau    

42 Ada ga bu curhat, 

aku tu pengen ini 

pengen ini kayak 

gitu ada bu? 

Pengen anaknya 

baik sama dia,  

  

43 Kalo secara 

karaketr secara 

sifat, selamam 

masa tua ini ada 

perubahan ga bu?  

Ga ada perubahan 

biasa 

  

44 Kalo bu kirman 

sifatnya gimana 

Sifatnya ya baik tu 

sama temen-temene 
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bu?  

45 Kalo bu kirman 

sendiri ngelihat 

karakternya gimana 

bu?  

Ya ndak terasa, 

cuman sama teman 

tu baik 

  

46 Kalo bu kirman 

sendiri 

mendefinisikan diri 

sendiri kayak 

gimana bu? 

Ga pernah tu 

mbilangkan gitu. 

  

47 Kalo bu kirman 

sendiri orang lain 

ngliat dirinya 

gimana bu?  

Orang lain ya ngliat 

orang tu baik, 

pokoknya ga pernah 

bertengkar sama 

tetangga ga pernah 

menyakiti siap-

siapa, cuman kalo 

dimarahi bisa 

nglawan.  

  

48 Kalo bu kirman 

sendiri sifatnya bu 

kirman, pribadinya 

bu kirman ada 

pengaruh dari 

lingkungan 

Nggak   
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keluarga, 

masyarakat ga bu?  

49 Kalo bu kirman 

sendiri 

keunikannya apa 

bu? 

Ngga ada   

50 Kalo harapannya 

bu kirman untuk 

perkembangan 

mentalnya besok 

gimana bu? 

Ndak tau ya   

51 Segini dulu bu, 

terimakasih 

waktunya? 

Iya    
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI SUMBER SUBJEK II 

Nama Subjek : ER 

Pekerjaan : Kuli Bangunan 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 Dengan namanya 

siapa ya mas? 

Eko riyanto   

2 Tempat lahirnya 

dimana? 

Surakarta 27 

November 71 

  

3 Umurnya sekarang? 44   

4 Boleh diceritakan 

dikit mungkin latar 

belakang dan kondisi 

keluarag nya 

sekarang giamana ? 

Kalo keluarga saya 

itu ini istri saya 

pulang ke 

orangtuanya  

  

5 Ini masih dirumah 

orangtua? 

Masih   

6 Kalo dengan anak-

anak dengan istri 

harmonis semua 

dengan ibu harmobi 

semua? 

Ya kurang 

harmonis  

D3 Masalah keluarga 

7 Kalo kondisi 

ekonomi sendiri 

gimana? 

Ya ekonomi 

rendah ini kurang 

mampu gitu  

C Masalah 

Ekonomi 
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8 Kalo boleh tau 

masnya sendiri 

kerjanya? 

Bangunan gitu    

9 Kalo menurut mas 

eko sendiri selamam 

masa tuanya ini 

mengahadapi 

fisiknya yang 

semakin lemah itu 

gimana bu narti 

masih sering ngelih 

atau tetep senang 

senang atau gimana? 

Ya banyak 

ngeluhnya  

F Psikis 

10 Bisa diceritakan 

gimana? 

Ya terkadang kalo 

sakit tu 

kakekahan 

sambat itu loh  

F Psikis 

11 Berarti masih sering 

sambat  

Oya sering   

12 Kalo sakit gitu 

sering yang parah-

parah ga mas? 

Ya ndak cuman 

ringan-ringan 

kadang ibu itu 

kayak anak kecil 

itu loh manja 

sakit sedikit 

F Psikis 

13 Langsung itu ya Padahal itu sakit 

biasa umum sama 

orangtua tapi kan 

F Psikis 
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tapi manja gitu 

14 Sering lupaan gitu 

mas? 

Ya terkadang   

15 Secara mental gitu 

mas secara emosinya 

bu narti kalo 

menurut mas eko 

sendiri gimana? 

Emosinya masih 

tinggi  

F Psikis 

16 Contohnya gimana 

mas? 

Ya terkadang kan 

itu anak-anak 

cucunya itu loh 

kan dolan tu suka 

marahi terkadang 

banyak kerjaan 

itu ndak kelar-

kelar  ndak 

rampung itu 

marah-marah i 

terus  

F Psikis 

17 Brarti lebih ke 

cucunya itu ya? 

Iya   

18 Terus kalo misalkan 

bu narti sendiri ada 

permasalahan dalam 

keluarga mungkin 

atau dengan teman-

teman atau 

permasalahan 

Ya kurang paham   
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apapun itu kalo 

menurut mas eko bu 

narti cara 

menyelesaikan 

masalahnya 

bagaimana? 

19 Pernah ga bu narti 

cerita-cerita curhata 

gitu? 

Pernah tapi ndak 

sempet detail 

D3 Masalah keluarga 

20 Karna mungkin 

jarang di rumah juga 

ya mas, sore itu tok 

ya paling 

Ya   

21 Tapi dengan bu narti 

sendiri dekat atau 

gimana? 

Ya dekat    

22 Kalo secara sosial 

sendiri menurut mas 

eko bu narti ada 

kesulitan ga kalo 

brkomunikasi kalo 

bergaul dengan 

keluraga dulu 

mungkin? 

Ya ndak, fleksibel D1 Sosial 

23 Kalo dengan 

tetangga? 

Ya sama, baik D1 Sosial 

24 Secara keseluruhan 

kalo mas eko melihat 

bu narti gitu selama 

Ya masih ada 

beban-beban, 

anak yang jauh 

itu kepikiran kan 

D3 Masalah 

Keluarga 
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masa tua ini beliau 

senangkah atau 

masih mungkin ada 

beberapa yang bikin 

bu narti gimana-

giman gitu? 

anaknya jauh-

jauh  

25 Mas eko anak ke? Anak ke 2   

26 Pertama? Pertama 

perempuan, yang 

meninggal 

  

27 Mungkin mas eko 

ada tambahan atau 

mau menceritakan 

tentang bu narti 

sendiri  

Ndak ada   

28 Gitu dulu aja mas, 

makasih ya mas 

Ya   
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No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 Kalo bu narti 

sendiri, secara 

penampilan fisik 

perubahannya apa 

aja mas?  

Ngga terlalu itu tu, 

biasa aja. Biasa kalo 

orang tua itu. 

  

2 Secara fisiknya 

tambah keriput atau 

gimana? 

Prasaan saya itu 

masih biasa saja 

  

3 Kalo secara 

pemikiran gimana 

mas? 

Kalo pemikiran beda 

kan sekarang lebih 

tua tu lebih grusa-

grusu, lebih pelupa, 

emosionalnya 

tinggi.dulu masih 

momong anak-anak 

tu lain.   

  

4 O lain, kalo pas 

momong anak-anka 

gimana? 

Sabar tapi kan 

pemikirannya 

kemrungsung ndak 

lupaan gitu loh 

  

5 Ada ga usah-usaha 

yang dilakukan bu 

narti untuk 

perubahan secara 

Ndak, itu kan 

rutinitas biasa to, 

dari dulu ya gitu, 

ndak tapi ya biasa. 
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fisiknya tidak 

terlalu terlihat, 

misalkan udah tua 

ni aduh banyak 

keriput sekarang 

banyak dandan, 

banyak perawatn 

diri atau gimana? 

Atau sekarang 

sering minum obat-

obat buat awet 

muda atau gimana?  

Sampai ke obat-

obatan ndak pernah.  

6  Untuk berpikirnya 

itu ibu pake obat? 

Nggak    

7 Kalo bu narti 

sendiri kalo ngeliat 

perubahan secara 

fisik atau 

kognitifnya itu 

apakah masih 

terlihat mengeluh 

atau senang-senang 

saja happy-happy 

aja atau gimana?  

Ya suka mengeluh, 

banyak capelah gitu, 

kerjaan-kerjaan ndak 

guna pasti kan, ndak 

penting aja di garap 

semua  

  

8 Kalo bu narti Seperti sediakala,   
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sendiri harapannya 

untuk kondisi fisik 

sama, cara 

berpikirnya 

kognitifnya tu 

gimana?  

seperti hari-hari 

inilah  

9  Kalo harapannya 

mas sendiri untuk 

kondisi fisik dan 

kognitifnya bu 

narti?  

Fisiknya kan sudah 

lemah, kan suka 

sekarang suka 

berobat, supaya ndak 

kerja terus gitu loh. 

Kan kalo banyak 

kerja ini kerja itu, 

kan aktivitas 

orangtua harus 

dikurangi.  

  

10 Kalo secara 

kesehatan 

perubahannya apa 

aja mas? 

Ya sekarang ini 

masih banyak 

capeknya, pusing 

gitu, kan sudah turun 

kondisine 

  

11 Terus untuk 

solusinya bu narti 

dengan perubahan 

kesehatannya gitu, 

Ya secara 

manusiawilah mesti 

ya bersungut-sungut, 

ya kan suka 

  



556 

 

 

 

sering sakit-sakitan 

apakah tambah 

bersungut-sungut 

atau ya sudah 

memang begini 

adanya tau gimana? 

mengeluh kadang yo 

kan banyak cucu-

cucunya kan biasa 

marah-marah  

12 Kalo untuk 

masalah 

ekonominya bu 

narti, kondisi 

ekonomi bu narti 

terlepas dari 

kondisi ekonomi 

keluarga untuk 

kondisi ekonomi bu 

narti sendiri 

gimana mas? Ada 

perubahan ga? 

Itu kan ditopang 

sama anaknya yang 

kecil, adek saya 

yang bungsu. 

Dibilang cukup ya 

cukup  

  

11 Kalo misalkan ada 

permasalahan 

tentang ekonomi 

gitu bu narti 

ngliatnya gimana, 

terus solusinya 

gimana?  

Ya kan ya anaknya 

banyak, paling ya 

solusinya sama 

anak-anak itu., minta 

tolong anak-anak.  
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12 Sering itu ga mas 

ya masih ngeluh? 

Ya itu kan wajar 

masih ngeluh 

  

13 Kan bu narti 

pernah kehilangan 

anak sama suami, 

nah itu untuk 

sekarang ini ada 

perubahannya ga 

setelah ditinggal?  

Kalo dulu ada, 

sekarang sudah biasa 

sudah bertahun-

tahun sudah lama.  

  

14  Kadang-kadang 

teringat yang dulu-

dulu gitu? 

Ndak   

15 Kegiatan subjek 

sekarang apa mas? 

Ya itu paling dia 

buat kegiatan jualan 

itu paling keripik, 

tapi kan ya ndak 

sering lah, paling 

seminggu tiga kali , 

kalo ndak ada paling 

dua kali.  

  

16 Ada yang lain ga 

mas kegiatannya?  

Ga ada ya cuman ke 

gereja itu tok 

  

17 Ada ga 

perubahannya 

mungkin kan dulu 

Ya ada 

perubahannya kan 

kalo jualan kan dulu 
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kerjaan masih 

menetap  jualan 

makanan sekarang 

jarang banget 

paling kalo lagi 

pengen jualan yo 

masak, nah itu 

perubahannya apa 

aja? 

bisa jualan sendiri 

sekarang ya setiap 

waktu ga bisa.  

18 Setelah bu narti ga 

kerja lagi, 

solusinya bu narti 

ketika jenuh di 

rumah karena 

kegiatannya sedikit 

itu bu nartinya 

gimana? 

Ya paling ke tempat 

anaknya yang di 

kalioso itu kan minta 

kesana. Habis di 

sana terus ya kesini 

lagi. Cuman pindah-

pindah tempat anake 

  

19 Kadang sambat 

atau gimana gitu 

masih?  

Masih    

20 Pernah ga melihat 

ibu kesepian 

terkadang diajak 

curhat tentang 

masa lalu sama 

Ga pernah    
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ditinggal anaknya 

ditinggal suaminya, 

pernah ga? 

21 Kalo secara 

karakter sekarang 

ibu perubahnnya 

apa aja mas? 

Kayake ya masih 

sama itu ndak 

berubah dari dulu ya 

gitu kalo ndak cocok 

ya marah  

  

22 O gitu kalo yang 

baiknya? 

Masak dulu pandai, 

sekarang sudah lain , 

rasanya sudah lain 

sama dulu. Dulu 

kalo makan enak di 

rumah daripada di 

jalan. Sekarang ya 

sudah lain, rasanya 

sudah lain  

  

23 Brarti untuk sifat-

sifatnya bu narti 

dulu sampai 

sekarang ga ada 

perubahan?  

Ya cuma sedikit, ya 

masakan itu, yang 

lain sama aja 

  

24 Untuk impian-

impian, cita-cita 

yang sudah tercapai 

Kurang tau   
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bu narti ada ga 

mas? 

25 Kalo yang belum 

tercapai? 

Ndak tau    

26 Kelebihan bu narti 

sendiri apa mas? 

Kalo dulu memasak 

kalo sekarang ndak 

tau, udah tua kan 

kurang dalam kan 

lidahnya kalo ngicipi 

dah lain  

  

27 Kalo 

kelemahannya 

sendiri mas? 

Paling capek itu suka 

marah, semua 

dimarahi, cucu-

cunya  

  

28 Brarti karakternya 

bu narti ga berubah 

ya brarti? 

Iya ndak ada, cuman 

kalo capek itu suka 

marah  

  

29 Emang kalo bu 

narti sifatnya 

sendiri kayak 

gimana? 

Ya sabar jane dulu, 

sama anak-anake i 

agak ketat gitu , 

sampai sekarang 

masih ketat. 

  

30 Kalo bu narti 

sendiri ngliat 

Ya seneng, kan dulu 

sukanya mbantu-
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kelebihannya o 

saya itu masak, itu 

gimana? 

Senangkah, 

bersyukur atau 

gimana? 

mbantu tetangga, 

sekarang ndak 

mampu. Dulu kan 

kalo ngrewang dari 

pagi sampe sore. 

Tapi kan sama 

anaknya ya gaboleh 

tapi kan kondisinya  

31 Tadi kan 

kelemahannya sok-

sok marah itu bu 

narti gimana aduh 

kok saya marah 

terus ya, atau 

gimana? 

Ya kurang tau    

32 Pengalaman positif 

yang dialami ibu 

narti ada ga mas? 

Pengalaman 

membahagiakan  

Kurang tau aku   

33 Yang buruknya 

juga tau ga mas? 

Ga tau    

34 Bu narti kalo 

menceritakan 

dirinya sendiri tu 

Ya pernah cerita, 

tapi saya kan lupa. 

Gak pernah 
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seperti apa?  memperhatikan 

banget, karena 

kesibukan sendiri-

sendiri  

35 Kalo mas nya 

sendiri 

mendiskripsikan, 

menceritakan, bu 

narti orangnya 

gimana gitu? 

Paling, kalau anu 

kan terallu 

overacting. 

Menggebu-gebukan, 

yakalao ada pesan di 

suruh apa to nanti 

dibilangin terus, 

pertama kan yaudah 

udah tau yaudah, itu 

nanti dibilangin lagi.  

  

36 Bu narti pernah 

mengalami 

permasalahan gitu 

ga mas selama 

menjalani masa tua 

ini? 

Ya ada, 

permasalahan itu 

ekonomi. Pas saya 

ga kerja, itu kan 

susah, ya paling 

anaknya yang dua 

jauh-jauh. Sekarang 

kan anake dah dekat 

dititipkan udah, dulu 

kan cuman saya 

sama adik saya 

kalioso itu tok. 
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37 Itu sambat gitu apa 

marah marah atau 

gimana mas? 

Ya sambat, mau beli 

itu beli itu ndak 

punya 

  

38 Terus cara 

ngatasinya gimana 

bu narti, kalo tadi 

permsalahannya 

ekonomi,? 

Setau saya tu yo 

pinjam sana, pinjam 

sini.  

  

39 Kalo harapannya 

bu narti sendiri 

untuk ekonominya 

gimana mas 

Kurang tau   

40 Kalo pak eko 

sendiri harapannya 

untuk ekonomi bu 

narti sendiri?  

Ya Harapannya ya  

bisa kecukupanlah 

sampai masa tuanya 

  

41 Kalo tentang sifat, 

karakter itu bu narti 

sendiri harapannya 

apa mas untuk 

kesehatan mental? 

Ya ndak tau tapi 

kalo saya ya ya sehat 

teruslah ndak, kalo 

sakit ya paling sakit-

sakit ringan gitu tok.  

  

42 Sama orang lain –

sama tetangga 

mungkin sama 

anak gitu bu narti 

Ndak itu yo 

sosialisasinya bagus 
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ada kesulitan 

bersosialisasi ga 

mas, mungkin 

kayak ga 

nyambung salha 

tanggap atau 

gimana salah 

tangkap ? 

43 Bu narti 

sendiriharapannya 

untuk kehidupan 

sosialisasinya tau 

ga mas? 

Ga tau   

44 Kalo mas eko 

sendiri gimana? 

Ya supaya rukun 

sama sekitarnya 

  

45 Kalo orang lain 

ngeliat 

kelebihannya bu 

narti yang biasa 

masak gitu 

responnya gimana?  

Dulu tu responnya, 

ibumu tu masak 

suruh masak 

tempatku. Kalo 

sekarang ga ada.  

  

46 Pernah ga mas 

mungkin 

mendengar 

tetangga muji bu 

Kurang tau   



565 

 

 

 

narti gitu pernah ga 

mas?  

47 Kalo orang lain 

pernah liat ga mas 

kelemahannya bu 

narti yang tadi itu 

suka marah-marah, 

itu tanggapannya 

orang lain gimana? 

Ada, wah ibu mu tu 

putune dimarah-

marahi, gitu tok  

  

48 Kalo bu narti 

sendiri dapat 

penghargaan ga 

dari orang lain dari 

tetangga, dihargai 

gitu ga mas sama 

orang lain?  

Ya sering dikunjungi 

ke rumah, terus 

dikasih apa, pasti 

ada. 

  

49 Bu narti sendiri 

peran dalam 

ke;uarga seperti 

apa mas?  

Ya mbantu-mbantu 

masak, perannya 

seperti ibu rumah 

tangga 

  

50 Kalo dalam 

bermasayarakat, 

teman-temannya di 

gereja kan ada, 

poerannya apa 

Ndak terlalu 

berperan, kan ndak 

ikut pkk , ndak apa-

apa, cuman biasa 
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mas? 

51 Kalo bu narti 

sendiri 

keunikannya apa 

mas yg bikin khas, 

dari bu narti? 

Ndak ada   

52 Kalo secara pribadi 

sifat itu ada 

pengaruh dari 

lingkungan luar ga 

mas maksudnya bu 

narti sifatnya bisa 

kayak gini  sifatnya 

seperti ini tu ada 

pengaruh dari 

lingkungan luar 

mungkin dari 

leluarga mungkin 

dari lingkungan 

gereja ada ga mas? 

Ndak itu sama saja, 

lingkungan gonta-

ganti tetep sama, 

ndak terlalu 

berpengaruh.   
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI SUMBER SUBJEK III 

Nama Subjek : DK 

Pekerjaan : Full Timer Gereja 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 Kalo secara fisik 

perubahannya apa aja 

bu katmo? 

Perubahannya ya 

kadang-kadang sakit, 

paling yang sering itu 

pusing. Udah keriput, 

ubanan, giginya ya 

ompong.  

  

2 Kalo secara 

pemikiran sering ga 

tanggap atau suka 

lupaaan gitu ga?  

Kalo sekarang sering 

lupa sama kalo diajak 

bicara kadang ga 

nyambung, soalnya 

kan pendengarannya 

agak berkurang. Kalo 

diajak ngomong kita 

ga mnggil, kadang 

sok dikirain manggil, 

kalo dipanggil kadang 

nggak denger.  

  

3 Kalo untuk kehidupan 

seksualitasnya sendiri 

gimana mba? Kalo 

O nggak, sudah ndak   
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deket dengan 

sesorang gitru ada 

nggak? 

4 Terus kalo bu katmo 

sendiri ngliat 

perubahan fisiknya 

kayak gimana mba? 

Biasa-biasa aja, ya ga 

pernah ngeluh Cuma 

yang ngucap syukur 

sama keadaan 

sekarang.  

  

5 Ada usah-usaha ga 

mba, misal dandan 

gitu ata ke salon? 

Nggak, ngggak 

pernah dandan dari 

dulu, paling kalo 

among tamu itu 

paling dandan kalo 

ngga yo ngga ke 

gereja yo paling 

bedakan sama 

lipstikan aja. 

  

6 Harapannya bu katmo 

untuk fisik 

selanjutnyaapa mbak?  

Harapannya meskipun 

umurnya semakin tua 

ya harapan anak-

anaknya tetap sehat 

jangan mikir yang 

berat-berat, dipikir 

boleh tapi jangan 

terlalu dimasukkan, 
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supaya kesehatannya 

tetap terjaga. 

7 Terus kalo 

kesehatnnya sendiri 

bu katmo 

perubahannya apa aja 

mba? 

Paling ya cuman 

vertigo aja 

  

8 Kalo bu katmo sendiri 

ngliat penyakitnya 

vertigo yang 

sekarangitu tambah 

sedihkah atau tetep 

semangat atau gimana 

mba? 

Kalo ibu itu meskipun 

fsiiknya sekarang 

tidak kaya dulu, 

kadang lemah, kadang 

pusing, tapi tetep 

semangat bekerja. 

Ndak dirasakke 

kadang meskipun 

sakit yo tetep 

semangat harus 

melakukan pekerjaan 

gitu. Kemarin aja juga 

pusing tapi tetep 

semangat untuk 

bekerja,  

  

9 Ada usaha-usaha itu 

ngga mba untuk ke 

tempat alternatif 

Ndak, cuman dokter 

aja atau minum obat 
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kayak gitu-gitu ada? 

10 Harapannya 

kesehatannya untuk 

besok? 

Ya meskipun 

terkadang sakit 

terkdang nggak ya 

kalo sakit ya istirahat 

jangan terlalu ngoyo 

untuk bekerja supaya 

kesehatnnya tetap 

terjaga. Kalo sakit yo 

istirahat kalo sehat ya  

monggo.  

  

11 Kalo untuk kebutuhan 

bu katmo sendiri 

ekonominya kayak 

gimana aja mba? 

Kondisi ekonominya 

gimana? 

Kondisi ekonominya 

terrcukupi, ya karena 

ibu kan dapet 

pensiunan janda jadi 

punya penghasilan 

sendiri itu tercukupi 

dari itu.  

  

12  Ada perubahan ga 

dulu sama sekarang 

pendapatan 

ekonominya ibu? 

Ada kalo dulu kan 

masih full dapet dari 

bapak juga istri tapi 

kalo sekarang kan 

cuman dari ibu aja 

anu pensiun janda itu, 

jadi yo untuk yang 
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lainnya itu terkdang 

yang mencukupi 

anaknya. Dibagi-bagi 

untuk yang makan 

siapa, untuk yang 

listrik siapa.  

13 Pandangannya bu 

katmo sendiri melihat 

pendapatan ekonomi 

yang sekarang itu 

gimana? 

Kalo ibu itu nggak 

pernah mengeluh, 

mengucap syukur 

dengan keadaan 

sekarang dengan 

pendapatan yang ada. 

Meskipun misalnya 

ada dadakan acara-

acara tertentu kayak 

ada undangan-

undangan itu kalo ga 

punya ya minta sama 

anaknya.  

  

14 Dulu kan pernah 

mbatik terus sekarang 

kan di rumah itu 

perubahannya apa aja 

mba?  

Kalo di rumah paling 

momong putu ya 

cuman njaga cucu aja 

sama kalo sore 

mbantu tetangga.  

  

15 Kalo secara osial Kalo sosisal dulu kan   



572 

 

 

 

perubahnnya dimana 

mba? 

cuma sama keluarga 

sama temen-temen 

sekerja tapi kalo 

justru tua ini malah 

kalo menurut saya ini 

malah aktif, aktif di di 

pkk, posyandu, itu 

kan ambil bagian jadi 

kader posyandu kalo 

di pkk itu jadi yang 

nariki untuk kristiani. 

Kemudia aktif di 

gereja itu kaum 

wanita sama lansia. 

Terus komsel-komsel 

itu.   

16 Kegiatan-kegiatannya 

di gereja itu ya mba, 

di posyandu, sama 

pkk itu ya mba? 

Iya    

17  Ibu ngliatnya tambah 

seneng atau karana 

banyak kegiatan itu 

tambah ada rasa 

terbebankah atau 

Tambah seneng, jadi 

ada kesibukan nggak 

di rumah terus. Di 

rumah terus kan ga 

ada sosialisasinya.  
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gimana? 

18 Soal pekerjaan dulu 

kan masih menetap 

kerjanya sekarang 

cuma dirumah aja, ibu 

ada ngeluh ga mba? 

Nggak mengeluh    

19 Ada hambatan ga mba 

selama berinteraksi 

sosial dengan 

keluarga dengan 

tetangga ? 

Nggak, paling cuman 

pendengarannya 

berkurang jadi kadang 

ga nyambung. 

  

20 Tapi pernah sampai 

salah paham gitu? 

Nggak   

21 Bu katmo pernah 

ditinggal suami, nah 

itu perubahan yang 

dialami bu katmo apa 

aja mba? 

Ya mengucap syukur, 

sekarang meskipun 

sendiri tetap semangat 

menghidupi anak-

anaknya sampai anak-

anaknya nekerja, 

menikah, jadi tetap 

mengucap syukur aja 

meskipun waktu 

ditinggal pertama itu 

ya ada nglangut jadi 

sedih tapi sekarang 
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dah ndak.   

22 Terus tadi ngeliatnya 

juga dengan 

perubahan ditinggal 

suami bersyukur aja 

ya? 

Ya   

23 Harapannya bu katmo 

untuk kehidupan 

sosialisasinya 

kedepannya apa 

mbak? 

Y tetep terjalin usia 

boleh bertambah tapi 

untuk hubungan 

sosialisasi harus tetap 

ada. Supaya tidak 

cepet pikun. 

  

24 Kalo bu katmo sendiri 

perannya dalam 

keluarga apa mba? 

Ya sebagai ibu ya 

sebagai nenek, 

sebagai kepala 

keluarga juga. 

  

25 Itu bu katmo 

menjalaninya merasa 

terbebankah tau 

gimana mba? 

Ngga terbeban,ngga 

ngeluh  

  

26 Kalau perannya 

dalam masyarakat? 

Ya itu aktif dalam 

pkk dan juga dalam 

kegitan yang lain. 

  

27 Kadang-kadang ada 

rasa takut, kan 

Nggak    



575 

 

 

 

dipercaya orang 

kayak gitu? 

28 Kslo bu katmo sendiri 

kelebihannya apa 

mba? 

Ya sabar   

29 Kelemahannya? Misalnya ada 

permasalahn dalam 

keluarga, itu mesti 

terlalu dipikirkan 

dalam hati, dipendem.  

  

30 Kalo bu katmo sendiri 

ngelihat kelebihan 

kelemahannya bu 

katmo gimana 

keliatan ngeluh atau 

yaudah menerima apa 

adanya gimana mba? 

Menerima apa adanya   

31 Orang lain tau ga mba 

kelebihannya bu 

katmo itu? 

Kalo dari keluarga 

tau, kalo dari ettangga 

tau mungkin juga 

enggak.   

  

32 Kkalo kelemahannya 

bu katmo itu orang 

lain tahu? 

Nndak tahu, cuman 

keluarga aja 

  

33 Itu bu katmo Ya biasa-biasa aja,   
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ngliatnya gimana, 

keluarga saya ternyata 

tau kelebihan saya 

kelemahna saya, 

gimna mb? 

nggak merasa 

terbeban. 

34 Pengalaman 

positifnya bu katmo 

selama masa lansia ini 

mbak tau?  

Ndak tau   

35 Pengalaman yang 

buruk? 

Ndak tau   

36 Kalo permasalahan 

yang dialami bu 

katmo selama masa 

tua ini? 

Kalo 

permasalahannya 

paling ya cuma 

keluarga inti ya antara 

orang tua dan anak 

atau sama keluarga 

besar juga ada tapi 

ngga sampai yang 

berlarut-larut.  

  

37 Itu bu katmo cara 

ngatasinya gimana 

kalo punya masalah?  

Kalo punya masalah 

paling yo share sama 

anak-anaknya, kalo 

dikeluarga inti kan 

ibu terbebannya di 
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kakak saya yang no 2 

itu kan belum bekerja 

sendiri yang lain 

sudah bekerja 

terkadangmasih 

ngrushi orangtua 

kadang minta-minta 

orangtua. Mintanya 

kadang dengan 

bengok, kan kalo ibu 

pake suara kayak gitu 

kan paling ga tahan. 

Ya kadang cwrita 

sama anak-anaknya 

ya anak-anaknya 

ngasih solusi.  

38 Terus impian-impian 

bu katmoyang udah 

tercapai mba tau 

ndak? 

Ya udah mbiayai 

anaknya sampaiu 

sekolah sampai 

menikahkan anaknya, 

meskipun masih 

kurang satu. 

  

39 Terus impian yang 

belum tercapai? 

Itu kakak yang no dua 

belum nikah 

  

40 Ada perubahan Nggak, sama   
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karakter ga mba? 

41 Karakternya bu katmo 

kayak gimana mba? 

Nggak pemarah, 

nggak emosian terlalu 

menerima apa adanya, 

kalo ga tahan ya 

emosi tapi tidak selalu 

emosi, sabar. 

  

42 Kalo bu katmo sendiri 

ngeliat karakternya 

tadi gimana?  

Wong udah dari 

dikasih sama di atas 

seperti itu ya terima, 

mengucap syukur 

dengan kelebihan 

kekurangannya 

  

43 Kalo bu katmo sendiri 

mendefinisikan 

dirinya sendiri itu 

gimana mba?  

Aku orangnya sabar 

ngga pernah marah  

  

44 Terus kalo bu katmo 

sendri di lihat orang 

lain kayak gimana 

orangnya? 

Orangnya biasa terus 

dapet dipercaya.  

  

45 Ada ngga pengaruh 

dari luar yang 

memepengaruhi 

sifatnya bu karmo 

Nggak   
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misalnya dari 

lingkungan keluarga, 

tetangga atau 

komunitas di gereja 

yang bikin bu katmo 

jadi  oh jadi sabaran 

oh jadi 

46 Harapannya bu katmo 

untuk kesehatan 

mentalnya? 

Kalo punya suatu 

permasalahan ya tidak 

dipikirkan terlalu 

berat, kalo masalah ya 

harus share sam anak-

anak supaya kan 

semakin tua 

kesehatnnya semakin 

menurun jadi kalo 

terlalu dipikir kan 

kadang malah 

mempengaruhi 

kesehatan jadi 

harapannya kalo 

kedepannya misal 

memiliki suatu 

permasalahan ya 

disharekan sama nak-
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anaknya supaya 

kesehatnnya tetap 

terjaga tetap sehar.  

47 Ada itu ga mba 

tambahan-tambahan, 

pesan-pesan atau 

gimana?  

Umur boleh 

bertambah tetapi kalo 

semakin tua kan 

semakin lemah tetapi 

harapannya meskipun 

umur tua tetapi 

kesehatnnya 

kekuatannya tetap 

terjaga tetap menjaga 

hubungan yang baik 

dengan keluarga 

atatupun dengan 

masyaraakatnya tetap 

aktif  

  

48 Mungkin segitu dulu 

aja yang ditanyakan, 

kalo misal kurang 

nanti saya tanyakan 

lagi, makasih ya mba 

Iya   
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LAMPIRAN C 

Informed Consent  
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INFORMED CONSENT 

 

Kepada, 

SMY 

di tempat. 

 

Saya Kezia Kana NIM 11.40.0048, mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang melaksanakan 

penelitian skripsi dengan judul “Konsep Diri Pada Perempuan Lansia” di 

kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsep 

diri pada perempuan lansia.   

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek perempuan lansia dalam menjalani kehidupan fisik, psikis, 

sosial, ekonomi selama masa lansia dan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan proses pembentukan dan pendiskripsian konsep diri serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut.  

Wawancara juga akan dilakukan pada keluarga atau orang-orang 

terdekat anda, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

pendapat mereka sebagai keluarga atau orang-orang terdekat dalam 

memandang sikap dan tindakan anda sebagai perempuan lansia dalam 

menghadapi masa lansia. Waktu dan tempat penelitian dilakasanakan 

berdasarkan perjanjian, sehingga ketersedian waktu anda yang diharapkan 

dalam penelitian ini. 
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Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda mengalami 

atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional sehingga dapat 

menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan lain yang dapat 

memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Namun, tidak ada resiko lain 

yang anda hadapi sebagai dampak penelitian ini. 

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian. 

Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Bila dirasa ada 

ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari kegiatan 

penelitian ini. 

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian ini 

dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi 

saya Kezia Kana 085293887344. 

 

 

            Surakarta,........................................ 

                         Partisipan 

 

 

 

      ( Kezia Kana           ) 
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INFORMED CONSENT 

 

Kepada, 

SNT 

di tempat. 

 

Saya Kezia Kana NIM 11.40.0048, mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang melaksanakan 

penelitian skripsi dengan judul “Konsep Diri Pada Perempuan Lansia” di 

kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsep 

diri pada perempuan lansia.   

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek perempuan lansia dalam menjalani kehidupan fisik, psikis, 

sosial, ekonomi selama masa lansia dan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan proses pembentukan dan pendiskripsian konsep diri serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut.  

Wawancara juga akan dilakukan pada keluarga atau orang-orang 

terdekat anda, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

pendapat mereka sebagai keluarga atau orang-orang terdekat dalam 

memandang sikap dan tindakan anda sebagai perempuan lansia dalam 

menghadapi masa lansia. Waktu dan tempat penelitian dilakasanakan 

berdasarkan perjanjian, sehingga ketersedian waktu anda yang diharapkan 

dalam penelitian ini. 
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Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda mengalami 

atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional sehingga dapat 

menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan lain yang dapat 

memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Namun, tidak ada resiko lain 

yang anda hadapi sebagai dampak penelitian ini. 

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian. 

Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Bila dirasa ada 

ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari kegiatan 

penelitian ini. 

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian ini 

dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi 

saya Kezia Kana 085293887344. 

 

 

            Surakarta,........................................ 

                         Partisipan 

 

 

 

      (  Kezia Kana           ) 
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INFORMED CONSENT 

 

Kepada, 

SKT 

di tempat. 

 

Saya Kezia Kana NIM 11.40.0048, mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang melaksanakan 

penelitian skripsi dengan judul “Konsep Diri Pada Perempuan Lansia” di 

kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsep 

diri pada perempuan lansia.   

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek perempuan lansia dalam menjalani kehidupan fisik, psikis, 

sosial, ekonomi selama masa lansia dan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan proses pembentukan dan pendiskripsian konsep diri serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut.  

Wawancara juga akan dilakukan pada keluarga atau orang-orang 

terdekat anda, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

pendapat mereka sebagai keluarga atau orang-orang terdekat dalam 

memandang sikap dan tindakan anda sebagai perempuan lansia dalam 

menghadapi masa lansia. Waktu dan tempat penelitian dilakasanakan 

berdasarkan perjanjian, sehingga ketersedian waktu anda yang diharapkan 

dalam penelitian ini. 
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Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda mengalami 

atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional sehingga dapat 

menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan lain yang dapat 

memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Namun, tidak ada resiko lain 

yang anda hadapi sebagai dampak penelitian ini. 

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian. 

Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Bila dirasa ada 

ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari kegiatan 

penelitian ini. 

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian ini 

dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi 

saya Kezia Kana 085293887344. 

 

 

            Surakarta,........................................ 

                   Partisipan 

 

 

 

      ( Kezia Kana             ) 
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LAMPIRAN D 

SURAT PERNYATAAN  
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LAMPIRAN E 

Surat Penelitian 
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