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Pedoman Wawancara 

1. Identitas subjek  

a. Nama Lengkap 

b. Usia 

c. Jenis Kelamin 

d. Jabatan Kerja 

e. Lama Kerja 

2. Hubungan subjek dengan suami 

a. Bagaimana awal bertemu dengan suami? 

b. Kapan memutuskan untuk menikah? 

c. Bagaimana hubungan dengan suami sekarang? 

d. Bagaimana pendapat suami saat mengetahui subjek bekerja di 

luar kota? 

3. Hubungan subjek dengan anak 

a. Subjek memiliki berapa anak? 

b. Umur berapa aja? 

c. Bagaimana pendapat anak subjek tentang ibunya yang bekerja di 

luar kota? 

d. Apa masalah subjek saat ditinggal? 

4. Hubungan subjek dengan teman-teman 

a. Apakah subjek memiliki hubungan yang baik dengan teman-

teman? 

b. Seberapa sering berkumpul dengan teman-teman? 

c. Saat berkumpul, apa yang biasanya dilakukan? 

d. Teman seperti apa yan dicari pada umur sekarang? 
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5. Keputusan subjek bekerja 

a. Apa saja alasannya sehingga memutuskan bekerja di luar kota? 

b. Mengapa di luar kota? 

c. Apakah ada perbedaan bekerja di luar kota dengan di dalam 

kota? 

d. Sudah berapa lama bekerja di luar kota? 

6. Dampak keputusan bekerja di luar kota 

a. Peran ganda yang dilakuan oleh subjek 

b. Bagaimana dampak hubungan subjek dengan suami? 

c. Bagaimana dampak hubungan subjek dengan anak? 

7. Coping stress yang digunakan oleh subjek 

a. Masalah apa yang bisa membuat stress? 

b. Coping stress apa saja yang digunakan sehingga dapat bertahan? 

Apa yang dilakukan saat merasa stress? 

c. Faktor apa saja yang mempengaruhi subjek dalam pemilihan 

coping stress? 

d. Apa saja dampak dari pemilihan coping stress dan penggunaan 

coping stress tersebut? 
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Pedoman Wawancara Triangulasi 

1. Anak keberapa dari berapa bersaudara? 

2. Bagaimana pendapat anak tentang ibunya yang bekerja? 

3. Apakah ada dampak dari keputusan ibunya yang bekerja? 

4. Bagaimana hubungan anak dengan subjek? jelaskan! 

5. Bagaimana hubungan suami dengan subjek?  

6. Masalah apa biasanya yang terjadi karena ibunya bekerja? 

7. Apa pendapat anak tentang bekerja di luar kota? 

8. Apakah subjek pernah terlihat stress? 

9. Apakah subjek pernah menceritakan stress yang dialami olehnya 

kepada anak subjek? 

10. Apa yang biasanya dilakukan oleh subjek jika ada di rumah? 
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Tabel 5. Pedoman Observasi 

No.  Kondisi Fisik Subjek Muncul Tidak 
1.  a. Wajah subjek terlihat pucat saat wawancara 

b. Kondisi fisik subjek terlihat lemas 
c. Memiliki penampilan yang baik 

1) Baju tidak berantakan 
2) Rambut subjek disisir 

d. Menjawab setiap pertanyaan dengan 
terbata-bata 

e. Menunjukkan antusias saat diajukan 
pertanyaan 

f. Melakukan kontak mata dengan peneliti saat 
wawancara berlangsung 

g. Dapat mendengarkan dengan baik saat 
melakukan wawancara dengan peneliti 

h. Ekspresi wajah tidak murung 
i. Kondisi tempat tinggal subjek bersih 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Jenis Coping Stress yang Akan Muncul   
 1) Problem Focused Coping 

a) Menelpon teman saat sedang sedih 
b) Berangkat kerja setiap hari 
c) Berdiam diri 
d) Menertawakan permasalahan yang 

dihadapi oleh subjek 
e) Tidak menunjukkan ekspresi marah  

 

  

 2) Emotion Focused Coping  
a) Berdoa 

b) Tersenyum  
c) Menonton film/ sinetron  
d) Jalan-jalan di mall/ di taman 
e) Berbicara dengan keluarga via 

handphone  
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Tabel 6. Verbatim Subjek 1 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 
1. Tante 

sekarang 
sedang kerja 
dimana tante?  

Sekarang ini tante kerja 
jadi tenaga ahli, 
konsultan. 

   

2. Itu tugasnya 

ngapain tante? 

Tugasnya ini membantu 

pemerintah Indonesia 

dalam hal ini kementrian 

coordinator pembangunan 

manusia untuk melakukan 

koordinasi sinkronisasi 

dan pengendalian 

program pembangunan 

dan kebudayaan dalam 

pemberdayaan masyarakat 

desa dan kawasannya.  

   

3. Wah… 

panjang juga 

ya tante. 

Sudah lama 

tante kerja di 

luar kota? 

Hmm… kerja di luar kota 

sih sejak tahun 2000 ya. 

Itu sih yang mulai jauh 

dari keluarga. 

   

4. Gimana 

ceritanya tante 

akhirnya bisa 

kerja di luar 

kota? 

Dulu itu tante dan 

keluarga tinggal di timor-

timur gara-gara ada 

kerusuhan pada tahun 

2000an ya, lalu pindah ke 

salatiga. Nah, sebelum 
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pindah itu tante sudah 

mengirimkan CV kepada 

program kecamatan. Dari 

situ diseleksi, dari 1500 

orang tante masuk 

menjadi 39 orang, tante 

jadi pelatih nasional untuk 

program pemberdayaan 

masyarakat. Nah, 

kerjanya waktu itu sih 

kantornya ada dijakarta, 

tapi karena kerjaannya 

tante di lapangan, tante 

ditugaskan melakukan 

pelatihan di berbagai 

provinsi seperti 3 minggu 

di NTT, lalu balik lagi 

kejakarta, trus 1 bulan di 

baubau, lalu 3 minggu di 

ternate. 

Tergantungditugaskannya. 

Itu kerjanya 3 bulan on, 3 

bulan off. Awal mulanya 

itu. Nah, setelah itu tante 

pindah pada taun 2002, 

masih melatih fasilitator 

untuk pendampingan 

masyarakat tapi di 
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kendari, pada saat itu ya 

tante pulangnya 3 bulan 

sekali kerumah. Udah 

biasa itu jarang pulang. 

Lalu, orang pusat 

menempatkan tante 

pindah posisi lagi sebagai 

tenaga kontrak mengenai 

spesialis training di 

Sulawesi Utara, Maluku 

Utara dan Gorontalo. 

Tugas spesialis ini ada 

banyak, menyusun modul, 

membuat pelatihan, 

menyusun tor dan 

melaksanakan laporan 

setelah dilaksanakan kan 

bikin laporan yang nanti 

hasilnya akan dikirim 

untuk provinsi, terus ya 

mengelola rapat-rapat 

koordinasi. Pada tahun 

2006 atau 2007 ya.. , tante 

dipindah lagi posisinya di 

Nasional Managemen 

Program konsultas 

sebagai spesialis 

kpendidikan merangkap 
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training & spesialis 

kesehatan, nah tugasnya 

disini tante memfasilitasi 

pelaksanaan model 

pendidikan untuk anak 

berusia 6-12 tahun dan 

ditempatkan di Sulawesi 

selatan, Sulawesi barat 

serta Kalimantan selatan. 

Nah sebenernya ini tante 

memberikan pelatihan 

untuk guru, misalnya saja 

nih di Toraja, untuk 

membayar sekolah 

anaknya, orangtua kan 

tidak punya uang cash, 

karena punyanya padi ya 

bayarnya pakai padi. 

Pelatihan yang tante 

berikan pada sekolah 

maupun guru ini agar 

meningkatkan kapasitas 

guru sehingga anak-

anaknya memiliki potensi  

belajar yang lebih baik. 

jadi misalnya sekolah ini 

berkualitas rendah, kami 

membantu untuk 
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menaikkan kualitas 

sekolah tersebut menjadi 

lebih baik. Nah, ini 

membuat tante bangga 

dan senang. Awalnya itu 

kami berusaha untuk 

memasukkan ke rencana 

anggaran dinas 

pendidikan kabupaten, 

awal-awalnya bisa jalan 

dengan baik, tapi setelah 

program ini selesai 

mereka tidak mau 

meganggarkan lagi. 

6. Loh kenapa 

tante? 

Yaaaa… karena menurut 

mereka peningkatan 

kapasitas guru dan 

sekolah tidak penting dan 

tidak kelihatan hasilnya, 

padahal muridnya itu jadi 

lebih pinter lagi. 

   

7. Baik tante, 

lalu setelah 

itu? Pindah 

lagi ? 

Nah, itu sampai 2009. 

Setelah itu, taun 2009 

tante masih kerja di 

PNPM Mandiri tapi 

posisinya pindah lagi, jadi 

penanganan pengaduan 

masyarakat tugasnya ya 
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itu menyusun modul 

untuk pengangaduan, bisa 

berupa pertanyaan, 

informasi, kritik atau 

saran tetapi juaga tentang 

masalah seperti 

kekurangan dana, masalah 

managerial (misalnya : 

fasilitator tidak bekerja 

dengan baik), dan paling 

besar biasanya 

penyimpangan dana 

terhadap PNPM, nah 

kalau soal penyimpangan 

dana oleh PNPM , yang 

mengajukan ya boleh 

siapa saja baik apparat, 

ataupun masyarakat 

setempat.  

8. Lalu pada saat 

itu tante 

ditempatkan 

dimana? 

Di Jakarta kok, namun 

memang tante bisa saja 

ditugaskan di berbagai 

wilayah di Indonesia.  

   

9. Setelah 2009 

itu sampai 

kapan tante? 

2009 sampai 2013 pada 

bulan april, itu masih di 

NMC (National 

Management Consultant) 

PNPM Mandiri Pedesaan. 
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Setelah itu, tante pindah 

ke Pokja pengendali 

PNPM Mandiri, jadi lebih 

luas pekerjaannya 

daripada di mandiri 

pedesaan, karena tante 

harus mengkoordinasikan 

program-program PNPM 

di 13 kementrian. 

Tugasnya sih masih 

sebagai spesialis 

penanganan pengaduan 

tetapi lebih luas lagi, nah 

tetapi tante tidak 

menangani pengaduannya 

secara langsung namun 

lebih membantu 

menyiapkan kebijakan-

kebijakannya. Nah, 

pekerjaan tante yang ini 

sampai tahun 2014 akhir. 

Setelah itu, selama 3 

bulan tante di hire oleh 

Australia- Indonesia 

Justice for the poor untuk 

membantu memfasilitasi 

CSO (Comitte Steering 

Organization) untuk 
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menangani kasus-kasus 

yang ada di PNPM 

Mandiri pedesaan, 

tugasnya tante ya 

memfasilitasi fasilitator, 

menyusun panduan teknis, 

panduan monitoring tapi 

hanya 3 bulan saja, karena 

tante sudah terikat kontrak 

dengan yang lain. Nah, 

tahun 2015 bulan Mei, 

tante bekerja sebagai 

konsultan individu atau 

tenaga ahli untuk tata 

kelola dan anti korupsi di 

Kedeputian 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kawasan Kementrian 

Koordinator 

Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan.   

10. Berarti 

sekarang 

kalau pulang 

ke rumah 

berapa 

minggu atau 

Rata-rata 1 bulan itu 

sekitar 2-3 kali. 
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bulan sekali 

tante? 

11. Pulangnya 

biasanya naik 

apa tante? 

Ya tergantung, kadang 

naik kereta kadang ya 

naik pesawat? Tergantung 

tiketnya adanya apa. 

   

12. Gimana tante? 

Capek gak sih 

bolak balik 

begitu? 

Ya kalau ditanya capek 

atau enggak, ya capek. 

Apalagi kan ya tante udah 

enggak muda lagi, 

perjalanan Jakarta-salatiga 

juga cukup lama ya kalau 

naik kereta. Kalau dapat 

kereta, kalo adanya bis, 

padahal tante selesai kerja 

sore, langsung perjalanan 

10 jam an. Tante sih 

enjoy-enjoy 157aj karena 

memang dari kuliah sudah 

kebiasaan kerja. Jadinya 

ya capek tapi ya 

dinikmatin 157ajah. Udah 

biasa juga. 

   

13. Oh gitu.. 

kuliah 

memang tante 

sudah kerja 

apa? 

Sejak kuliah itu tante 

yang udah pinter cari duit, 

jadi asisten dosen, bantu-

bantu penelitian begitu, ya 

dapat uang. Sering juga 
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tante makan gratis. 

Sempet juga tante disuruh 

memberikan imbalan 

kepada universitas karena 

tante kan dapet beasiswa. 

Tugasnya sih seperti 

analisis data gitu-gitu. 

Tiap melakukan itu 

dikasih uang, jadi uang 

sakunya tante itu sisa. 

Kalo pulang ke rumah, 

tante suka bawa oleh-oleh 

buat dirumah. Bapaknya 

tante suka sate babi 

salatiga jadi ya suka tante 

belikan. Tante sih gak 

pernah minta aneh-aneh 

ke orangtua, kalo  dikasih 

uang seberapa aja ya 

cukup gak cukup ya harus 

cukup.  

14. Lalu, pendapat 

suami gimana 

tante? Dan 

sekarang 

hubungan 

sama suami 

gimana tante? 

Kalo si Om sih ya, 

dukung-dukung aja ya. 

Ya… hubungan tante 

sama suami ya baik-baik 

saja. hahaha  
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15. Dulu awal 

ketemu sama 

suami gimana 

tante? 

Awal ketemu sama 

suami… dulu teman 

seangkatan fakultas 

hukum, pacaran, tahun 

1981an sampai akhirnya 

menikah 1986.  

   

16. Tadi kan 

katanya tante 

sudah kerja-

kerja sedikit 

sejak kuliah, 

sering bikin 

berantem 

sama om gak? 

Kalo dulu sih 

berantemnya gak soal 

kerja, tapi karena 

perbedaan latar belakang. 

Seperti budayanya, tante 

kan orang jawa, om orang 

Sulawesi. Lebih yang 

kesitu sih. Dulu, tante 

pernah di tugaskan di 

timor-timur oleh 

universitas selama 6 bulan 

untuk survey wilayah. 

Disana tante berdoa ya, 

kalo Tuhan menghendaki 

nanti pulang salatiga, 

tante gak sama om ya 

gakpapa. Ehh… malah 

pulang-pulang dilamar, 

takut tante hilang.  
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Subjek berdoa 

untuk mengatasi 

kegundahannya 

tentang 

hubungannya 

dengan suami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancing 

17. Terus gimana, 

tante? 

Nah, setelah awal-awal 

menikah itu tante punya 

anak. Tetapi, om belum 
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lulus. Dulu kan hidup 

tante kan susah ya, 

makanya tante cari-cari 

kerja. Tante melahirkan, 

kan tante gak bisa kerja 

yang ikut penelitian itu, 

nah makanya itu kita di 

subsidi sama mertua. 

3oribu dipakai untuk 

makan kita bertiga. Sering 

tante gak makan siang, 

kan anak pertama masih 

kecil. 30 ribu kan enggak 

cukup ya untuk hidup 

bertiga, untung pada saat 

itu ASI nya sangat lancar, 

dan kebetulan kan tante 

pinter masak, jadi bahan 

apa saja tu jadi enak bisa 

dimakan. Sampai 

akhirnya pada tahun 1989, 

setelah om lulus, tante 

ditawarin pekerjaan dan 

ditugaskan di Timor-timur 

sama universitas. Yaudah, 

om dan tante pindah 

disana. Disana mulai 

dengan tinggal di mess, 

P1 Subjek bekerja 

agar hidupnya 

tidak menjadi 

susah lagi 

Planful 

Problem 

Solving 
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mess nya itu gak ada 

kasurnya. Kasurnya tipis, 

dipakai tidur bertiga. 

Malah yang tidur di Kasur 

itu yang bujang-bujang… 

aneh kaaan? Katanya sih 

mereka hanya 

menyediakan fasilitas 

sama yang bujang, yang 

berkeluarga harus 

menyiapkan fasilitasnya 

sendiri. Dengan cara 

begitu, tante ya ingin beli 

Kasur sendiri dari gaji 

tante bekerja. Untuk itu, 

tante membuat rumah 

sehatnya tante sendiri 

dengan om dengan 

atapnya ilalang, daun-

daun rumbai, ada 

jendelanya, dan lantainya 

pakai semen. Tapi rumah 

tante bersih, lantainya 

mengkilat seperti pakai 

keramik, setelah itu, 

rumah sehat yang kami 

bikin itu digunakan 

penduduk untuk rumah 
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pertemuan warga, tempat 

posyandu. Jadi rumah 

kami itu ramai, tapi kan 

belum ada listrik, jadi 

lampunya ya pakai 

petromax. Nah, setelah 

begitu, penduduk baik 

sekali memberikan kami 

tanah sebesar 1200 m. 

yasudah, kami bikin 

rumah baru. Halamannya 

luas, kami tanemin 

semangka, buah-buahan. 

Punya ayam juga, babi. 

Enak banget, jadi karena 

rumah tante ini menarik, 

biasanya tamu-tamu dari 

Dili itu pada datang untuk 

rekreasi. Nembak burung, 

mancing ikan di laut, kan 

lautnya hanya 100 meter 

dari rumah.  

18. wah asik 

sekali ya 

tante… nah 

itu kan masih 

cerita di 

timor-timur. 

Nah, setelah itu kan om 

kerja jadi PNS, tante juga 

kerja kan yang dari 

universitas itu. Eh… 

semua yang di tugaskan 

oleh universitas dibuatkan 
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Setelah itu? rumah dengan tipe cukup 

besar, yaitu tipe 90an. 

Yaaa… akhirnya ada anak 

keduanya tante. Nah, pada 

tahun 1997, tante keluar 

dari pekerjaannya 

satyawacana itu, tante 

kerja lagi tetap di timor-

timur , yaitu di LSM di 

Dili. Nah waktu itu, suami 

di Liquica, saya di Dili. 

Pulang-pergi setiap hari. 

19. Jarak Liquica-

Dili berapa 

jam? Dan 

ngelajunya 

naik apa? 

Jaraknya sih sekitar 

30km-an, tante ya 

ngelajunya naik motor. 

   

20. Berarti ini 

tante belum 

berjauhan ya? 

Ya ketemu setiap hari, 

tapi ya bisa dibilang 

sudah sering ditugaskan di 

Dili. Misalnya setiap 3 

hari tante harus ngelatih. 

Tapi kan karena tante ibu 

rumah tangga, karena 

ngelaju ya tante tetep kok 

pagi nyiapin sarapan 

untuk keluarga, 

menyiapkan asi ntuk anak 
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kedua, karena pada saat 

itu anak kedua masih 

kecil. Lalu tante pulang, 

sebisa mungkin sebelum 

anaknya tante tidur. Nah, 

selain itu, tante juga ada 

project dengan world 

bank dan Ausaid pada 

tahun 1999 saat Timor 

timur melepas dari 

Indonesia, tante pindah ke 

Atambua. Nah ini anak-

anak diungsikan ke 

neneknya di majalengka. 

21. Berarti sejak 

tahun berapa 

tante kerja di 

luar kota? 

Ya sejak tahun 2000 ya 

intensnya, karena sudah 

enggak bisa bolak-balik, 

tetapi menetap lokasi 

kerjanya ya sejak saat itu 

ya jauh dari keluarga. 

   

22. Rasanya 

gimana tante 

jauh dari 

keluarga? 

Sebenernya tante gak suka 

ya begini, jauh dari anak-

anak dan suami.  

   

23. Lalu, 

alasannya 

tante kerja di 

luar kota ini 

Ya tante ingin hidup lebih 

baik ya, nih yang pertama 

om itu kan PNS, 

sebetulnya kalau kita mau 

P1 Subjek 

menimbang-

nimbang situasi 

yang dihadapi 

Planful 

Problem 

Sloving 
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apa saja? irit juga cukup, tapi hidup 

kan bukan hanya untuk 

makan, tapi juga untuk 

masa depannya anak-

anak, dan juga kebutuhan 

lain-lainnya, yang paling 

penting kan hidup harus 

lebih baik. Karena tante 

sudah dikenal orang juga, 

sudah punya jaringan dan 

kebetulan kerjaannya 

jauh-jauh ya om 

mengjinkan tante kerja 

walaupun awalnya ya 

mikir, kenapa harus 

seperti ini. Awal-awalnya 

sih baik-baik saja ya si 

om. 

oleh keluarganya 

untuk 

memutuskan 

bekerja 

 Selain untuk 

hidup lebih 

baik, apa lagi 

tante 

alasannya? 

Alasan yang kedua 165ak 

arena kami ini suka diejek 

orang bahwa, dua-duanya 

sarjana kok hidup biasa-

biasa aja. Jadi ada rasa 

bahwa ingin 

membuktikan kepada 

orang, bahwa kami ini 

mampu dan bisa hidup 

lebih baik. Selain itu 
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166ak arena tante dari 

mahasiswa sudah bekerja 

kalo enggak kerja ya gak 

bisa. Ya cuman karena 

tawaran kerjanya 

semuanya jauh makanya 

tante ambil, coba kalo ada 

tawaran pekerjaan yang 

dekat-dekat saja ya pasti 

tante gak akan kerja jauh-

jauh begini. 

24. Nah, menurut 

tante apa saja 

sih 

perbedaanya 

kerja di luar 

kota sama 

dekat dengan 

keluarga? 

Yang paling kelihatan ya 

gajinya lebih baik ya, dan 

memang tante 

membutuhkan pekerjaan 

yang gajinya sepadan 

dengan keinginan tante 

bekerja. Apalagi saat tante 

kerja taun 2002 atau 2003 

itu kan langsung dari itu 

Australia itu kan tante di 

kendari, jadi gajinya itu 

ya sekitar 2-3 kali lipat 

dari yang biasanya. 

Banyak itu yang iri sama 

tante, misalnya temen-

temen tante dapat gaji 2, 

tante udah dapat 4. Kan 
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lumayan sekali ya.  

25. Nah, 

hubungan 

sama om 

gimana tuh 

tante?  

Nah… hubungan sama 

om ya… sejak tahun 2003 

deh ya di kendari, om tuh 

mulai suka curiga-curiga, 

katanya tante macem-

macem. Selingkuh lah, 

pergi sama laki-laki lain 

lah. Gak dibales sms atau 

telfonnya sudah maki-

maki gak jelas. 

   

26. Maki-makinya 

gimana tante? 

Semua makian yang jahat 

sudah pernah tante denger 

deh dari mulut om, karena 

om orang Sulawesi juga, 

pemarah, ya gitu suka 

teriak-teriak. Om nya tu 

mikir tante tu ada 

hubungan sama temen 

kerjanya tante. Padahal 

tante gak ada hubungan 

apa-apa. Tante sedih 

sekali. Tante ya sampai di 

maki-maki brengsek lah, 

bajingan lah, semuanya 

lah. Sampe tante cerita 

sama temen tante, katanya 

temen tante ya karena si 
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om yang nuduh-nuduh ya 

berarti om nya yang 

melakukan. Gituuu 

terussss selama tante 

kerja. Bertengkar terus, 

mungkin karena 

komunikasinya gak lancar 

juga, jarak juga jauh, apa 

mungkin om aneh-aneh 

disana. Tante sih belajar 

ilmu psikologi kalau kalau 

orangmenuduh orang, 

biasanya dia melakukan. 

Sekarang gini deh, tante 

kerja relasi banyak, pada 

mengadu sama tante, 

ketemu tante, kan kerjaan 

ya seperti itu. Karena 

tante ditugaskan di 

daerah, kan ya tante 

tinggalnya di hotel, 

ketemu orang lain, ya 

ketemu di lobby hotel kan 

ya. Gak mungkin kan 

tante bawa ke kamar. Tapi 

om bilang tante aneh-

aneh. Mungkin om nya 

yang aneh-aneh. Dan 

kepada teman-

temannya. 
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memang aneh-aneh. 

27. Itu bikin tante 

kepikiran gak? 

Duh mbak… bukan 

cuman kepikiran, tante itu 

jadi stress. Bikin tidak 

konsen kerja, padahal itu 

ya awal-awal kan ya om 

setuju, om yang dukung. 

Kok malah kayak gitu 

kelakuannya… sudah tau 

konsekwensi kerja banyak 

laki-lakinya, ya padahal 

juga tante enggak ngapa-

ngapain. Om nya kalik ya 

yang macem-macem, 

biarin aja lah. Capek 

banget mbak rasanya 

dituduh-tuduh kalo seperti 

itu. Sms dibales salah, 

tidak dibales juga salah. 

Ditelfon diangkat marah-

marah, gak diangkat 

marah-marah. 
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Subjek sudah 

membalas sms 

suami agar dapat 

menyelesaikan 

masalahnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronting 

Coping 

28. Sampai 

sekarang 

masih kayak 

gitu gak tante? 

Ya kalo seperti itu 

enggak, maki-makinya ya. 

Nuduh-nuduh juga sudah 

tidak, baru sekitar 2014an 

lah mbak itu berhenti.  

   

29. Ada Dampaknya ya bikin    
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dampaknya 

gak sih tante 

dari om kayak 

gitu? 

keluarga enggak harmonis 

ya, tidak ada kepercayaan. 

Sedikit-sedikit marah-

marah, bentak-bentak, 

kasar. Gak hanya kalau di 

telfon mbak, dirumah juga 

diungkit-ungkit terus. 

Sampai anak-anak itu 

marah-marah, karena 

kami berantem terus. 

Tante jadinya serba salah, 

apa tante gak usah kerja 

aja, ya gak boleh sama 

om. Tapi om selalu kayak 

gitu. Pada saat itu bener-

bener gak enak lah mbak 

masanya, bikin tante 

capek hati. Sudah jarang 

ketemu, setiap ketemu 

marah-marah melulu. 

Padahal tante kerja jauh-

jauh ya buat keluarga, 

malah dituduh aneh-aneh. 

Pernah saking om itu 

parah sekali, om itu 

telefon ke kantor padahal 

tante lagi meeting sama 

HRD karena tante gak 
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Subjek memberi 

solusi kepada 

suami dengan 

cara subjek tidak 

usah bekerja. 
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jawab telefonnya, ya 

HRD marah-marah sampe 

tante malu sama teman-

teman tante. Tante malu. 

Malu sekali. Teman-

teman tante ya ketawa-

ketawa aja, bilang sabar… 

30. Saat itu apa 

aja yang tante 

lakukan biar 

tante gak 

kepikiran? 

Tante sih berdoa ya, doa 

kan paling ampuh, doa itu 

satu-satunya membuat 

tante seperti ini. Percaya 

saja sama Tuhan, biar 

Tuhan yang atur. Kalo 

lagi tidak ada kerjaan, ya 

tante jalan-jalan sama 

temen-temen. Itu juga 

jarang, gimana mau jalan-

jalan pada saat itu si om 

gak ada percaya-

percayanya sama tante. 

Padahal kan ya tante kerja 

dari pagi sampai malam, 

kalo tidak pulang ke 

rumah kan butuh yang 

namanya hiburan. Itu, om 

gak mau mengerti. Sampe 

tante tuh bosen, tante 

matiin aja handphone nya, 

E1 

 

 

 

 

E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

Subjek berdoa 

untuk membuat 

diri subjek kuat 

 

 

Subjek mengajak 

teman-temannya 

untuk jalan-jalan 

sehingga subjek 

dapat melupakan 

sejenak 

permasalahannya. 
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mematikan 

handphone agar 

Distancing 
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biarin aja dia begitu 

sendiri. Kadang ya tante 

telepon anak-anak tante 

denger kabar dia.  Tapi 

sejak tahun 2014, tante 

tuh kayak males aja 

ngeladeninnya, tante jadi 

berpikir “aku gak boleh 

ah kayak gini terus”, kalo 

om kayak gitu ya tante 

diemin aja, cuekin aja. 

Hidup kan gaboleh stress 

terus, hidup itu pilihan, 

hidup harus bahagia. Hal-

hal yang kayak  gitu harus 

dilepaskan, bikin gak 

sehat hatinya, fisiknya 

juga. 

 

 

 

 

E3 

terhindar dari 

suaminya yang 

menelfon terus 

 

Subjek 

mengontrol 

dirinya agar 

berfikir jika 

subjek tidak boleh 

terus-terus stress. 

 

 

 

 

self control 

31. Setelah tante 

melakukan 

hal-hal 

tersebut apa 

yang tante 

rasakan? 

Ya tante lebih tenang, 

lebih santai. Apalagi kalo 

berdoa ya, tante selalu 

percaya sama Tuhan, 

Tuhan kasih tante itu 

kesabaran, jalan keluar, 

kekuatan. Lebih bisa 

fokus sama kerjaan. Ya 

merasa senang, walaupun 

habis jalan-jalan, ngidupin 

 

E1 

 

 

 

 

 

E2 

 

Subjek selalu 

berdoa agar bisa 

diberi kekuatan 

untu 

menyelesaikan 

masalahnya 

Subjek 

mematikan 

handphonenya 

 

Distancing 

 

 

 

 

 

Escape-

avoidance 
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hape ya gitu lagi deh om 

nya. Setidaknya, tante 

bisa merasa lebih baik. 

saat bersama 

teman-temannya 

untuk menghindar 

dari suaminya. 

32. Nah, selain 

berdoa, jalan-

jalan tante 

suka ngapain 

aja biar 

merasa agak 

enakan kalo 

lagi berantem 

sama om? 

Atau ada 

masalah sama 

pekerjaannya? 

Tante sih ya itu, makan… 

nonton film india di 

ANTV itu loh, ashoka, ya 

macem-macem… nonton 

drama turki juga.. 

dengerin lagu… baca 

alkitab…. Kalo sama 

pekerjaan tante sih ya gak 

bikin tante stress kok, 

karena tante kan suka 

banget sama kerja. Jadi 

enjoy aja, kalo ada 

masalah ya selesaikan. 

Kalo misalnya ada yang 

lain, ya cuekin aja lah. 

Kalo soal kerjaan tante 

gak ambil pusing, enjoy 

aja. 

E2 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek makan, 

menonton tivi 

untuk melupakan 

sejenak bila 

memiliki masalah 

 

Jika subjek 

memiliki masalah 

dengan pekerjaan, 

subjek selalu 

menyelesaikannya 

langsung. 

Escape- 

avoidance 

 

 

 

 

Confronting 

coping 

 

33. Kalo mencoba 

untuk 

menyelesaikan 

masalah sama 

om? 

Itu sih udah pasti ya, ya 

kalo pulang ke rumah lah 

atau langsung di telfon… 

Cuma ya gitu.. susah 

debat sama om… orang 

ya masalahnya dia gak 

P2 Subjek selalu 

berusaha untuk 

membicarakan 

dan 

menyelesaikan 

masalahnya 

Confronting 

coping 
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pernah mau disalahin.. 

bener terus maunya.. tante 

sih kadang sampe capek 

mau ngajak ngobrol dia… 

bawanya emosi terus… 

ditelfon tante di maki-

maki… udah berribu-ribu 

kalo tante usaha… ya 

emang orangnya gitu…. 

dengan suaminya 

34. Setelah itu 

gimana tante? 

Sekarang ini 

om masih 

seperti itu 

gak? 

Sudah enggak seperti itu 

lagi, sudah tua, gausah lah 

seperti itu. Mungkin Om 

juga sudah capek. 

Sekarang ya komunikasi 

om dan tante lancar, 

sudah enggak dimaki-

maki dan dituduh-tuduh 

yang aneh-aneh lagi. 

Rasanya lebih fokus kerja 

aja, sama maksimal cari 

uang untuk anak-anak.  

   

35. Nah hubungan 

tante sama 

anak-anak 

tante gimana? 

Hubungan tante sama 

anak-anak ya baik. Tapi 

memang mereka lebih 

dekat dengan papanya ya. 

Sekarang kan mereka 

sudah pada besar-besar 

ya. Kalo anak tante yang 

  

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

pertama itu memang 

mandiri sekali, pintar. 

Dari kecil sudah juara 1 

terus. Yang kasian 

sebenernya anak tante 

yang kedua, waktu dia 

lahir kan tante sudah kerja 

ya. Waktu di Timor-timur, 

tante bolak balik Luquica-

Dili itu. Jadi ya lebih 

banyak sama bapaknya 

sampai merekapun tinggal 

di salatiga. Kalo yang 

pertama kan pintar 

akademik, kalo yang 

kedua lebih ke seni. Dulu 

anak pertama tante sih 

lebih sering tante ajarin, 

jadinya pintar. Kalo yang 

kedua belajar sendiri. Itu 

sih agak menyesal juga 

tante kerja. Gabisa 

maksimal kasih perhatian 

ke dua-duanya dengan 

maksimal. Nah, tapi 

sekarang sudah besar 

mereka. Jadi tante gak 

menyesal, mereka juga 
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mendukung tante kerja. 

36. Waktu tante 

memutuskan 

untuk bekerja, 

reaksinya 

anak-anak 

gimana? 

Dulu karena masih kecil 

ya anak pertama tante, 

jadinya tante diskusinya 

Cuma sama papanya aja. 

Karena sudah biasa, ya 

jadinya anak-anak juga 

sudah biasa ya. 

   

37. Anak-anak 

sering cerita 

sama tante 

gak? 

Enggak sih, mereka kan 

punya temen ya. 

Ceritanya sama temennya, 

paling mungkin cerita soal 

kuliah atau pekerjaannya 

anak tante aja yang sering. 

Tante sering nanya-nanya 

juga ke mereka.  

   

38. Selain 

masalah 

dengan suami, 

apa lagi tante 

yang bisa 

bikin tante 

stress? 

Pekerjaan 

kah? Atau? 

Hahahaha… kalau 

pekerjaan, tante enjoy 

banget. Sebisa mungkin 

kalau ada masalah tentang 

pekerjaan, tante 

selesaikan saat itu juga. 

Gakmau berlarut-larut 

ya… kerjaan juga 

banyak… mikirin masalah 

tentang kerjaan juga 

ngapain… enjoy aja… 

dikerjain dengan bener…. 

 

 

P2 

 

 

Bila dalam 

pekerjaan, subjek 

langsung 

menyelesaikan 

masalahnya 
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Nah… tante itu tahun 

berapa ya 2008 lah, 

operasi Miom. Tau miom 

gak?  

39. Miom? Kista 

itu bukan? 

Iya… kista… gede banget 

sekitar dua kepal tangan. 

Bentuknya seperti daging 

tumbuh…  

   

40. Kok bisa 

tante? 

Tante juga enggak ngerti 

kenapa bisa ada miom di 

rahim tante… awalnya itu 

tuh perut tante itu keras… 

lama-lama tu membesar 

gitu lho… tante suka 

ngerasa sakit… awalnya 

tu ya tante kira karena 

pencernaan tante enggak 

lancar aja kan… tapi tuh 

sekitar 3 bulan lah… sakit 

terusss… akhirnya waktu 

tante pulang ke salatiga, 

tante itu ke rumah sakit 

bersalin… ketemu 

namanya dokter robi kan 

dokter kandungannya 

tante… diperiksa diUSG.. 

ternyata ada miom sudah 

sekitar 10 tahun… dan 
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harus di operasi…  

41. Harus 

diangkat 

begitu ya 

tante? 

Iya… daging tumbuhnya 

itu harus diambil, dan 

operasinya itu 

mengangkat rahim 

tante… disitu tante sedih 

sekali… tante ngerenung, 

tante salah apa sih ya 

sampe bisa begini gitu 

lho… tante nangis terus… 

tante berdoa kok gini ya 

Tuhan… tante gak mau 

sebenernya.. tante takut.. 

efek dari operasi itu tante 

udah gak punya rahim, 

tante menopause dini kan. 

Tante merasa enggak 

siap…. Lalu pada 

akhirnya yaudah, memang 

harus dioperasi karena 

kalo dibiarin lama bisa 

ngganggu semuanya… 

tante nanti gak bisa 

beraktivitas dengan enak 

kan… tante juga mikir 

tante masih harus kerja 

untuk anak-anak… 

yaudah tante operasi 
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Subjek berusaha 

merenung serta 

berdoa tentang 

masalah miomnya 

agar bisa 

menerima 

masalahnya 

tersebut. 

 

 

Subjek dapat 

berhasil membuat 

dirinya menerima 

jika dirinya harus 

menjalani operasi 
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42. Perasaannya 

gimana tante 

setelah 

operasi? 

Tante sedih banget… 

tante takut… keluar dari 

ruang operasi itu tante 

badannya dingin semua, 

tegang…. Sakit sekali 

apalagi bekas 

jahitannya… tante 

muntah-muntah lah… kan 

efeknya memang banyak 

kan kalo sehabis operasi 

begitu… waktu tante lihat 

dagingnya itu astaga tante 

nangis… kok bisa baru 

tau sekarang gitu lho…. 

   

43. Trus gimana 

tante? 

Tante itu sedihnya tante 

merasa gak jadi wanita 

seutuhnya.. tante udah gak 

bisa punya anak, tante gak 

punya rahim. Memang 

tante enggak 

merencanakan mau punya 

anak sih, tapi kan rahim 

tante enggak ada gitu 

lho… tante merasa tidak 

utuh… tante takut gak 

bisa melayani suami 

lagi… tante takut sekali… 

setelah operasi tu kan 

   



180 
 

tante disuruh pemulihan 

sama dokter, tante harus 

di rumah sakit selama 

seminggu lagi… lalu 

seminggu pulang.. 

sebenernya tante gak 

boleh kan langsung kerja.. 

karena saat itu  dokter 

bilang tante enggak boleh 

angkat-angkat yang berat-

berat… lah namanya juga 

tante enggak bisa diem, 

tante 2 minggu dirumah 

malah tambah stress kan 

karena kerjaannya gitu-

gitu aja, yaudah tante 

balik lagi kerja di 

Jakarta… tante 

menghindari tuh bawa-

bawa yang berat-berat… 

tapi ya gimana, ke kantor 

itu tante harus bawa 

laptop yang berapa kilo ya 

satu setengah kilo, gak 

bawa laptop tante gak bisa 

kerja… yaudah tante ya 

santai aja tetep kerja 

hahaha  
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44. Stressnya 

gimana tante? 

Ya itu… 181amper sekitar 

3 tahun lah tante itu baru 

bisa nerima diri tante… 

setelah operasi itu tante 

Cuma banyak berdoa 

aja… Tuhan kenapa 

yaTuhan aku dikasih 

Miom, kenapa rahimku 

kok diambil… tante 

merasa jadi wanita yang 

tidak utuh itu hlo… 

apalagi yang paling bikin 

kepikiran itu ya tante itu 

gakmau om itu aneh-

aneh… selama stress itu 

ya tante sampai sering 

batuk-batuk terus… gak 

tau ya tante kalo stress itu 

pasti batuk… sampai lama 

banget batuknya… ke 

dokter minum obat ya 

enggak membaik… tapi 

lama gitu terus ya tante 

mikir kok, ya memang 

udah jalannya begini. 

Tante tinggal terima aja 

kan? Tante tinggal 

beryukur aja tante masih 
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Subjek terus 

berdoa agar 

subjek dapat 

memiliki 

kekuatan dalam 

menerima dirinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek dapat 

menerima jika 

memang sudah 

jalannya jika 

subjek 

mempunyai miom 

dan subjek bisa 

mengatasi 
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bisa hidup. Bayangin ya, 

habis tante recovery dari 

operasi tante ya sering 

berantem sama om… 

stress nya tante itu ya 

bikin tante jadi sakit 

terus… padahal ya enggak 

sakit…. Tapi tante tau 

kok, tante gak boleh 

kayak gini terus. Tapi 

jujur… tante sudah pernah 

lah mengalami buruk-

buruknya hidup… 

hahaha…. Tapi yang tante 

percaya Tuhan itu pasti 

selalu ambil andil di 

setiap kejadian yang 

terjadi di hidup tante… 

semua itu udah 

direncanakan… kita 

tinggal banyak bersyukur 

aja. Kalo tante mau jadi 

gila… itu bisa… tapi tante 

enggak mau… hidup 

Cuma sekali kok, malah 

mau gila… semua itu 

harus dihadapi, untuk 

menjadi pembelajaran… 
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masalah ini. 

 

 

 

 

 

Subjek menyadari 

jika subjek harus 

mengatasi 

masalahnya, tidak 

boleh berlarut-

larut dari 

kesedihan 
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gitu 

45. Lha waktu 

tante stress itu 

tante cerita 

gak si sama 

suami, anak, 

atau teman2 

tante? 

Kalo sama anak-anak sih 

tante enggak cerita, cerita 

sih sedikit aja…. 

Banyaknya tante cerita 

sama temen-temen tante 

di kos… kan ya sama-

sama sudah menjadi istri 

gitu lah, ngerti 

perasaannya tante… 

 

 

 

P3 

 

 

 

Subjek bercerita 

kepada teman-

temannya bila 

subjek ada 

masalah 

 

 

 

Seeking 

social 

support 

46. Dampak tante 

stress ada gak 

tante? Ke 

pekerjaan? Ke 

keluarga? 

Dampaknya… kalo ke 

pekerjaan ya kayak tante 

sudah bilang, tante selalu 

professional lah walaupun 

tante lagi stress ya kerjaan 

tante ya beres-beres aja…. 

Aman… nah sama suami 

ini dampaknya… ya 

gitulah… hahaha sudah 

berlalu… biarin aja 

berlalu… 

   

47. Sekarang apa 

masih tante 

stressin efek 

dari operasi 

miom itu? 

Enggak sih… Cuma suka 

sebel aja, tante tu 

keringetan terus jadinya… 

kayak dampak menopause 

kalik ya… selebihnya 

tante sudah sangat 

menerima… tante 
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bahagia-bahagia aja 

sampai sekarang… 

menikmati hidup… 

48. Tante pernah 

ngerasa 

kesepian gak 

sih di Jakarta? 

Kesepian itu pasti… 

kangen rumah lah paling 

sering itu… tapi kalo 

tante udah kayak gitu, 

tante sih paling ya jalan 

ke mall gitu sama temen-

temen tante, atau nonton 

ashoka, nonton efsun .. itu 

bagus ditonton… hahaha 

kalo weekdays sih tante 

sehabis kerja kan capek, 

mandi, makan, ya nonton 

tivi… tidur… gitu… 

paling ngerasa kesepian 

kalo pas weekend, kalo 

gak pulang gitu… tapi 

kalo tante bisa pulang 

mah pulang aja… ketemu 

keluarga… yaudah resiko 

jauh dari keluarga.. ya 

resikonya kesepian, kalo 

kesepian ya tinggal cari 

kegiatan.. gitu aja sih…  

 

 

E2 

 

 

Subjek 

melakukan 

aktivitas untuk 

mengatasi 

kesepiannya 

 

 

Escape-

avoidance 

 

48. Oh gitu ya 

tante… Nah, 

Ya, kalo sebagai ibu 

memang harusnya 
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tante kan ya 

ini berarti 

melakukan 

peran ganda. 

Menurut tante 

peran ganda 

yang tante 

jalani 

bagaimana? 

memberikan yang terbaik 

untuk keluarganya. Tidak 

ada yang salah kok 

dengan sebagai ibu rumah 

tangga atau kerja kayak 

tante ini. Yang pasti 

kapasitas sebagai ibu 

harus tetap baik, sebagai 

istri maupun sebagai ibu 

ke anak-anaknya. Tante 

kalo kerja, fokus kerja. 

Tapi kalo dirumah, ya 

tante pastinya seperti ibu 

rumah tangga biasa, 

masak, beresin rumah 

kalo gak ada mbaknya, 

bantuin om punya 

halaman kan dirumah, ya 

cari-cari kegiatan. Ya 

emang tante gak bisa 

diem, jadinya dirumah 

juga pasti sibuk. Kadang 

anak-anak tuh suka 

protes, “mamah tuh lo, 

diem sedikit kenapasih? 

Tidur kek, beli makan di 

luar aja lah gak usah 

kayak gini”. 185ak an 
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suka berkegiatan ya tante. 

Emang gak bisa diem sih 

tante. Hehe 

49. Kalo 

hubungan 

tante dengan 

teman-teman 

gimnaa? Tante 

ada teman-

teman kan? 

Ada, teman kantor. Ya 

hubungan tante sama 

teman kantor ya baik-baik 

saja. Tapi ketemunya ya 

hanya di kantor. Sabtu 

minggu waktu libur malah 

enggak ketemu. Kalo 

dikantor paling makan 

siang bersama, udah 

hanya sekedar itu aja. 

Kalo enggak pulang, 

biasanya tante pergi sama 

temen-temen kos saja.  

   

50. Biasanya 

pergi kemana 

tante? 

Ya paling makan, lalu 

cewek-cewek kemana sih. 

Paling nge-mall. Gitu 

ajasih. 

   

51. Nah, kalau 

sama temen-

temen kos ini 

berarti kan 

deket ya 

tante? 

Iyaa.. dekat..    

52. Sering cerita-

cerita tentang 

Ya sering… kalo gak 

sama mereka ya siapa 
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masaalah tante 

ke mereka? 

lagi… anak-anak ya udah 

tau aja kalo om suka 

marah-marah sama tante. 

Temen-temen tante ya 

sering cerita cerita kok ke 

tante tentang masalah 

mereka sama suami… ya 

tante juga gitu… biar 

Cuma ngedengerin kan 

setidaknya lumayan lah, 

tante gak mendem-

mendem sendiri. Kadang 

suka ketawa-ketawa aja 

kalo sedang cerita. Lucu-

lucu aja masalahnya itu… 

 

 

 

P3 

 

 

 

Subjek bercerita 

kepad teman-

temannya jika 

subjek memiliki 

msalah agar 

subjek merasa 

lega. 

 

 

 

Seeking 

social 

support 

53. Satu lagi, apa 

yang membuat 

tante 

bertahan? 

Ya keluarga. Anak-anak 

sih, tante punya mimpi aja 

menyekolahkan anak-

anak tante s2. Setelah itu 

kan tante  gak kerja lagi 

karena om pensiun, 

perjanjiannya ya harus 

berhenti kerja, nemenin 

om di rumah aja. 

Menikmati hari tua.. Jadi 

sekarang hanya untuk 

menyenangkan diri 

sendiri dan ya buat 
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nyekolahke anak aja. 

Tante sih memang selama 

tante masih bisa bekerja, 

ya kenapa tidak. Lebih 

milih kerja sampe bener-

bener maksimal gak bisa 

bekerjanya.  
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Intensitas Tema 
Tabel . Intensitas Tema Subjek 1 (S) 

 
Tema Intensitas Koding  

Distancing +++ E1 Emotion 
Focused 
Coping 

Escape-avoidance +++ E2 

Self-control +++ E3 

Accepting Responsibility + E4 

Planful Problem Solving + P1 Problem 
Focused 
Coping 

Confronting Coping +++ P2 

Seeking Social Support ++ P3 

 

Keterangan : 

+  : Intensitas rendah 

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 
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Tabel 8. Verbatim Triangulasi Subjek 1 

 

No.  Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

1. Halo kak, mau 

tanya-tanya nih 

tentang ibunda. 

hehe 

Iya.. tanya aja…     

2. Sebelumnya 

kakak anak 

keberapa? 

Aku anak ke 1, dari 2 

besaudara. Ada adekku 

1. 

   

3. Menurut kakak, 

tante S orangnya 

kayak gimana? 

Hmmm… mamaku 

orangnya ya workaholic 
banget. Emang gak bisa 

diem di rumah dia. 

Sangat suka bekerja, 

jadinya ya kayak gitu. 

hehe 

   

4. Kalo tante di 

rumah, biasanya 

ngapain aja? 

Mama kalo dirumah 

yaaa… nih ya…gak bisa 

diem dia. Misalnya nih 

biasanya kan pulang ke 

rumah kan sabtu subuh, 

trus ya… ya tidur nih 

sampai jam 7 pagi, abis 

itu ke pasar, trus masak 

kan… ke pasarnya 

sendirian tuh… 
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hehehe… trus abis 

masak, ya ngurus kita 

makan, trus tidur 

siang…abis tidur siang 

yaudah bantuin papaku 

bersih2 halaman rumah 

sampe maghrib. Ada aja 

tu lho kerjaannya… 

yaudah abis itu, malem 

nonton ashoka, efsun… 

gitu aja sih. Kalo ada 

acara ya pergi sama 

papa… biasanya dulu 

sih serigng bikin acara 

gitu… 

5. Acara apa kak? Ya kayak kebaktian gitu 

lho… apasih acara 

orang poso, kan papaku 

orang poso, mamaku 

bisa masak. Yaudah 

papaku dan mamaku 

saling memanfaatkan 

aja ehehe 

   

6. Owalah hahaha 

dulu gimana kak, 

waktu tante S 

memutuskan 

untuk kerja? 

Ya. Aku sih dulu masih 

kecil, yaudah aja sih. 

Kan dirumah masih ada 

papa, ada om tante juga. 

Gak masalah. sekolah 
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aku juga lancar-lancar 

aja hehe 

7. Trus pendapat 

kakak tentang 

tante S yang 

kerja di luar kota 

gimana? 

Ya kerjain aja, kan 

mama kan gakbisa diem 

ya, kalo diem malah 

stress. Toh adikku 

belum selesai kuliahny. 

Papaku masih 2 tahun 

lagi pensiunnya, jadiku 

ya mamaku ya 

ngimbangin papa. Cuma 

ya itu kalo dirumah tuh 

mama sukanya sama 

papa aja. Ya mungkin 

jarang ketemu juga.  

   

8.  Jarang ngajak 

ngomong anak-

anaknya gitu? 

Iya.. sukanya ya sibuk 

sendiri sama 

kegiatannya dia gitu 

lho…. Masak ya sama 

papa, keluar sama 

papa… ya emang gara-

gara mama kerja jadinya 

sih ya gak ada waktu aja 

kan buat ngobrol.  

   

9. Lha kakak sering 

cerita gak sama 

tante S? 

Cerita? Hahaha gak 

pernah sih. Jarang. 

Paling kalo butuh 

pendapat mama aja, ya 
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aku cerita. Tapi gak 

semuanya aku ceritain 

sama mama. Mama 

bukan tipe orang yang 

bisa mendengarkan sih 

hehehe 

10. Kalo hubungan 

tante S dengan 

teman-temannya 

gimana kak? 

Temennya mama sh 

banyak ya, dari dulu… 

banyak kok yang sering 

ke rumah buat mampir. 

Mama ya seneng banget 

kalo ada temen-

temennya. Mama sih 

sosialisasinya gampang 

ya, kan memang mama 

kerja di lingkungan 

sosial juga, 

pemberdayaan 

masyarakat kan. Jadi 

mau gak mau yaaa 

social skill nya dia 

bagus sekali. 

   

11. Temen-temen 

kosnya gitu kak? 

Temen-temen kosnya 

sih ya deket kok. Aku 

kalo ke Jakarta kan tidur 

di mama, mama sering 

cerita-cerita sama tante 

Hani juga. Ya itu, mama 
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bisa aja bersosialisasi 

dengan baik. 

12. Kalo hubungan 

tante S dengan 

om gimana kak? 

Hubungannya? Ya baik-

baik aja hahaha udah 

lewat sih masa 

berantem-berantemnya 

mereka dulu. Dulu sih 

parah banget, enggak 

damiai sekarang udah 

mending. Enak banget 

lah. hehehe 

   

13. Oh gitu… kalo 

menurut kakak 

sendiri dampak 

tante bekerja apa 

saja sih? 

Dampaknya ya… kita 

jarang kumpul, jarang 

cerita, Cuma karena uda 

biasa ya biasa sih… 

dulu sempet sedih juga, 

liat temen-temen kan 

kalo di sekolah pas aku 

SMA cerita sama 

mamanya, ambil rapot 

atau segala macem. Ya 

mama aku gak pernah 

kayak gitu hahaha ya 

udah biasa sih… gimana 

hahahah 

   

14. Oh gitu yaaa… Iya, kalo mamaku 

seneng ya aku seneng. 

Mama orang yang 
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sayang sekali dengan 

keluarganya sih, jadinya 

ya dia orang yang 

sangat berkorban buat 

anak-anaknya gitu. 

 Tante pernah 

stress gak sih kak 

setau kakak? 

Stress ya dia paling kalo 

berantem dengan papa, 

ya papa kan orangnya 

keras. Berantem terus… 

dulu sampe kadang 

mama sering cerita 

sama aku… ya gitu… 

kasian sih, apalagi 

waktu dia operasi miom 

itu. Ya itu dia cukup 

terpuruk juga… ya 

gimana ya rasanya… 

aku sih enggak tau 

rasanya, tapi aku bisa 

ngerasain kalo mama 

sedih bangett waktu tau 

ada kista, dan harus 

diopersi… udah gitu 

harus menopause dini. 
Sering mama ngeluh itu, 

gara-gara dia gampang 

capek, gampang 

keringetan, badannya 
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gak enak. Kasian banget 

sih. 

 Kakak tau gak, 

kalo tante S 

stress, biasanya 

tante ngapain? 

Apa yah… berdoa sih 

paling… mama 

berdoanya kenceng 

hehehe 

   

15. Okedeh kak… 

segitu aja udah 

cukup hehehe 

makasih ya 

kakkkk… 

Iya sama-samaaa 

grace… hehehehe kalo 

ada apa-apa tanya-tanya 

lagi yaaaa… 

   

16. Okedeh… 

hahahaha 
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Tabel 9. Hasil Observasi Subjek 1 

No.  Kondisi Fisik Subjek Muncul Tidak 
1. a. Wajah subjek terlihat pucat 

saat wawancara 
b. Kondisi fisik subjek terlihat 

lemas 
c. Memiliki penampilan yang 

baik 
1) Baju Berantakan 
2) Rambut subjek disisir 

d. Menjawab setiap pertanyaan 
dengan terbata-bata 

e. Menunjukkan antusias saat 
diajukan pertanyaan 

f. Melakukan kontak mata 
dengan peneliti saat 
wawancara berlangsung 

g. Dapat mendengarkan dengan 
baik saat melakukan 
wawancara dengan peneliti 

h. Ekspresi wajah tidak murung 
i. Kondisi tempat tinggal subjek 

bersih 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 

2. Jenis Coping Stress yang Akan 
Muncul 

  

 a. Problem Focused Coping 
a) Menelpon teman saat 

sedang sedih 
b) Berangkat kerja setiap hari 
c) Berdiam diri 
d) Menertawakan 

permasalahan yang 
dihadapi oleh subjek 

e) Tidak menunjukkan 
ekspresi marah  

 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 

 b. Emotion Focused Coping  
a) Berdoa 
b) Tersenyum  
c) Menonton film/ sinetron  

 
 
 
√ 
 

 
√ 
√ 
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d) Jalan-jalan di mall/ di 
taman 

e) Berbicara dengan keluarga 
via handphone  

 
 
√ 
 

√ 
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Tabel 10. Verbatim Subjek 2 

 

No.  Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 
 Halo tante… 

minta identitas 
tante hehe 
sekarang tante 
umur berapa? 

umur 53    

 Lahirnya di? Di banjarnegara    
 Sekarang tante 

kerja dimana? 
Di world bank    

 Wuidih… 
keren… hehe 
menjabat apa 
tante? 

Jadi specialist 
complainhandling 
dan 
Goodgoverment 

   

 Kerja di luar 
kotanya sudah 
dari kapan 
tante? 

Luar kota? 
Hmm.. 2002 ya… 

   

 Tante 
alasannya dulu 
kerja di luar 
kota apa? 

Cari duit lah…    

 Cari duit aja 
tante? 

Ya pengen jadi 
wanita karir dan 
cari duit haha gak 
bisa diem aku 
orangnya 

   

 Ceritanya dulu 
gimana tante? 

Dulu tante itu 
anggota DPR, 
kelar… ya gak 
ada kerjaa.. 
gabisa sih aku tuh 
di rumah aja.. 
akhirnya 
ngelamar kerja 
lah… butuh uang 
kok.. 

   

 Lah, gimana 
ceritanya bisa 
jadi anggota 
DPR? 

Hahaha ya gitu..    

 Hahaha… anak 
tante ada 
berapa? 

Ada tiga 
anakku… 
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 Umur berapa 
tante? 

Yang pertama 32, 
yang kedua 31, 
yang ketiga 28 
tahun. Udah gede 
semua anakku. 
Cucuku aja udah 
banyak 

   

 Lah, dulu tante 
kerja di luar 
kota ijin sama 
anak-anaknya 
gimana? 

Dulu sih anak-
anak kan udah 
lumayan gede ya, 
ya pada tau lah 
kan butuh biaya 
sekolah dan lain-
lain. Jadi mereka 
enggak ada 
masalah, ya yang 
penting dapat 
uang. Gak 
masalah kok. 

   

 Lalu, yang jaga 
anak-anak 
siapa tante? 

Sama suami 
dirumah. 

   

 Kalo Om juga 
kerja atau 
gimana? 

Om juga kerja, 
tapi ya kadang-
kadang ke luar 
kota. Tapi ya dia 
yang sering di 
rumah. 

   

 Nah, tadi 
gimana tante 
ceritanya bisa 
jadi anggota 
dewan? 

Ya sehabis aku 
menikah, kan aku 
nikah umur 20... 
alasan kenapa 
nikah cepet sih 
karena emang 
aku pengen pergi 
aja dari rumah, 
pengen ditemenin 
ngelakuin ini itu.. 
orangtua aku kan 
emang kolot ya… 
strik banget gitu 
loh, aku gak 
boleh loh main-
main gitu. 
Yaudah nikah…. 
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 Nah.. terus? 
Tante memang 
suka politik 
yah? 

Iya, suka banget. 
Pokoknya tante 
itu di rumah 
selama 18 tahun 
kan ngurus anak. 
Jadi ibu rumah 
tangga aja… gila 
kan… gak pergi 
kemana-mana 
selama 18 
tahun… lama 
banget… nah 
terus tante kan 
dikenalin sama 
temen tante, 
waktu itu 
jamannya 
PROMEGA. 
Tante masuk 
partai PDI kan.. 

   

 Kenapa PDI 
tante? 

Ya gak papa, 
waktu itu 
jamannya 
PROMEGA. Jadi 
yaudah,tante 
masuk aja ke 
partai… 

   

 Di partai tante 
jadi apa? 

Aku jadi kader 
lah biasa… itu di 
purbalingga kan. 
Itu pokoknya 
sekitar tahu 1999 
lah aku masuk 
pertama kali. 
Lalu… jaringan 
aku kan semakin 
luas, aku bisa 
sampai di partai 
politik itu 
lumayan lah 
sampai Jakarta… 
sampai akhirnya 
taun 2009 aku 
jadi anggota 
dewan…  tapi 
dulu sih kan 
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masuk partai bisa 
di sambi kan, jadi 
mulai dari tahun 
2002 kan tante 
ngelamar kerja di 
PPK, tante kerja 
sambil ngejalanin 
partai.. 

 Sekarang udah 
gakboleh 
double job gitu 
tante? 

Ya udah enggak 
boleh, sejak 
tahun 2009. Kalo 
mau kerja ya 
kerja, kalo mau 
masuk partai 
politik ya jadi 
partai politik. 
Gitu… 

   

 Tante dulu 
waktu aktif di 
parpol itu 
dibayar? 

Dulu waktu jadi 
kader sih enggak 
dibayar ya. Tante 
seneng aja, 
pengen aktif aja 
itu lho. Ya 
gimana…. Gilak 
aku tuh di rumah 
tuh 18 tahun 
enggak kerja. 
Yang orangnya 
itu suka banget 
kerja, ini enggak 
kerja…. 
Yaudah… asik 
sih aktifnya itu… 

   

 Terus gimana 
ceritanya tante 
bisa sampai 
anggota 
dewan? 

Nah… itu 
memang harus 
banget aktif di 
partai. Udah kok 
itu aja, orang kan 
jadi liat ya 
kemampuan kita, 
keinginan kita, 
kerjanya kita 
ya… ya makanya 
abis itu tante bisa 
jadi dewan… 
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 Keuntunganya 
ikut partai 
politik apa? 

Sebenernya sih 
untungnya ada 
banyak yah untuk 
jenjang karir loh 
ya. Kalo waktu 
tante jadi dewan 
itu ya… 
sebenernya bukan 
untung saat jadi 
dewan ya, untung 
saat tante 
memutuskan 
untuk masuk 
partainya. Satu, 
kepuasan batin. 
Kepuasan 
batinnya itu 
gimana ya… ya 
puas, bisa berada 
di posisi seperti 
itu… apalagi 
waktu tante jadi 
dewan itu puas 
banget sih, kan 
gak semua orang 
bisa di posisi 
tante, padahal 
banyak yang mau 
seperti contoh 
dulu sih aku 
sebelahan sama 
bu mega ya, kan 
aku yang 
ngelayanin 
minumnya, kalo 
gak di percaya 
sama paspampres 
itu gak bisa… 
nah itu lah yang 
bikin tante puas 
batin, yang kedua 
sih segi finansial 
yah… dulu waktu 
jadi anggota 
dewan itu gajinya 
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gede.. lumayan 
banget lah… 

 Lah, sekarang 
udah gak jadi 
dewan? 

Enggak, tante 
udah gak main 
politik lagi. 
sekarang gini 
deh, aku 
orangnya kan 
pendedam ya, 
saat aku sudah 
bisa di posisi 
yang cukup 
tinggi, tiba-tiba 
ada yang 
menggeser dan 
bikin aku 
mencopot itu ya 
aku dendam 
banget… dulu 
sedih banget 
waktu aku harus 
keluar dari 
anggota dewan. 

   

 Siapa emang 
tante? hehe 

Ya adalah, orang 
politik kan emang 
jahat-jahat. 
Mereka akan 
melakukan apa 
saja kan untuk 
mendapakan 
jabatan. Ya 
gitulah…. 

   

 Apakah setelah 
itu tante 
memutuskan 
untuk kerja? 

Tante sempet ya 
gak kerja tuh 
gara-gara keluar 
jadi anggota 
dewan. Aku 
nganggur selama 
9 bulan. Aku 
sedih, aku stress. 
Apa yang sudah 
aku capai, yang 
sudah aku 
usahakan, ya aku 
copot gitu aja… 
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karena aku gak 
lebih berkuasa… 

 Stress nya 
gimana tante? 

Ya aku jadi 
gakmau ngapa-
ngapain ya. Aku 
merenung, 
pengennya sih 
macem-macem 
tapi buat apa. 

E1 Subjek 
menggunakan 
merenung 
untuk 
mencerna 
masalahnya 
tentang digeser 
dari kursi 
DPR. 

Distancing 

 Waktu stress 
tante ngapain 
aja? 

Apa yah… yang 
pasti aku sedikit 
menjauh ya dari 
parpol itu. Aku 
merasa kecewa 
sih. Aku paling 
ya jalan-jalan aja. 
Ya lebih banyak 
merenung, 
memperbaiki 
diri… pengen sih 
menjatuhkan itu 
orang yang 
membuatku 
tergeser, tapi ya 
buat apa… 
buang-buang 
tenaga kan. 

E1 

 

 

 

 

E2 

Subyek 

menjauh dari 

parpol karena 

sudah kecewa 

dengan parpol 

Subjek jalan-
jalan untuk 
melupakan 
sejenak 
masalahnya 

Distancing 
 
 
 
 
Escape 
avoidance 

 Setelah itu 
gimana tante? 

Setelah itu karena 
tante udah 
enggak punya 
uang, ya tante 
juga udah bosen 
kan selama 9 
bulan nganggur, 
tante daftar lah 
bekerja lagi… 
udah disitu tante 
mulai merasa 
aktif lagi kan 
tante enjoy lah 
sama 
pekerjaannya 
tante… 

P2 Subjek 
melamar 
pekerjaan 
untuk bisa 
menyelesaikan 
bosan agar 
dapat uang 

Confronting 
coping 
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 Sekarang 
kerjanya ini 

gimana tante? 

Kerjanya 
sekarang? Gini… 
rasanya aku bisa 
masuk world 
bank itu kayak 
aku bisa jadi 
anggota dewan. 
Sama. Senengnya 
sama. Ya karena 
gak semua orang 
bisa masuk ke 
world bank kan, 
kebanggan 
tersendiri lah. 
Tante itu merasa 
prestigenya tinggi 
banget yah masuk 
sini. Apalagi 
sekarang jadi 
sibuk banget. 
Aku sih enjoy 
banget, sekarang 
Cuma mencari 
kesibukan aja 
kok. Gajinya juga 
besar, tante sih 
seneng banget lah 
bisa kerja di 
world bank ini. 

   

 Nah… tante 
kan enjoy nih, 
dulu waktu 
memutuskan 
untuk bekerja, 
tanggapannya 
anak-anak 
gimana? 

Dulu sih aku 
kerja, anak 
terakhir itu udah 
kelas 3 smp. Dia 
malah bilang, 
“udah sekarang 
mama kerja aja”. 
Ya aku malah 
diusir sih, 
maksudnya 
bukan di usir 
beneran. Tapi ya 
anak-anak 
ngedukung sih. 
Aku bilang sama 
mereka, kalo 
mama kerja 
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berarti mama 
beneran kerja loh, 
24 jam kerja. Gak 
ketemu kalian, 
gakpapa? Mereka 
bilang, iya 
enggak papa. 
Anak-anak sih 
lebih yang 
penting ada 
uangnya aja ya. 
Ekonomi sih ya 
waktu itu 
lumayan susah, 
perekonomian 
kita. Makanya 
yaudah lah 
sekalian  aja lah 
ya, aku pengen 
kerja, anak-anak 
juga butuh uang. 

 Kalo pulang 
kerumah kapan 
tante? 

Pulang kerumah 
ya kalo butuhnya 
aja sih. Kerjaan 
aku kan banyak 
yah, paling ya 
kalo anak-anak 
ngumpul di 
rumah aja lah. 

   

 Nah, tadi 
tentang anak. 
Kalo suami 
gimana tante? 

Suami aku ya 
gitu… yaudah, 
dia complain.. 
aku sih cuek… 

E1 Subjek 
memilih cuek 
tentang 
suaminya yang 
complain 

 

 Loh kok gitu… 
setuju atau 
enggak kalo 
tante kerja? 

Dulu sih sejak 
awal aku masuk 
partai dia enggak 
boleh. Tapi ya 
aku tetep aja lah 
masuk.. trus aku 
keluar dari partai 
itu, aku kerja 
juga.. aku 
semakin sibuk… 
yaudah hubungan 
aku sama suami 
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ya berantakan 
kayak sekarang… 
macem-macem 
lah masalah 
orang yang kerja 
begini… setuju 
atau enggak nya 
ya, berarti enggak 
setuju ya. Tapi ya 
mau gimana 
lagi… 

 Berantakan 
gimana tante? 

Ya berantakan… 
sejak aku masuk 
partai politik.. 
aku kan aktif, aku 
habiskan 
waktuku disana.. 
dia gak terima.. 
marah-marah 
terus… lalu aku 
sambi kerja juga 
kan itu.. di luar 
kota, dijakarta 
kantorku, ya aku 
pergi-pergi juga 
ke luar jawa 
Sulawesi, 
Gorontalo lah. 
Macem-macem 
kan….ya semakin 
lah menjadi… 
sampai pada 
akhirnya dia 
selingkuh, 
ketauan… yowis 
lah… ancur lah 
atiku, mikir aku 
tidak 
memberikan 
waktu yang 
cukup untuknya 
ternyata… stress 
juga waktu itu, 
apalagi saat aku 
enggak kerja itu.. 
setelah aku 
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digeser dari 
anggota dewan… 
aku harus 
berjuang 
sendirian.. dia 
kemana ya gak 
tau, aku enggak 
mau tau lah… 
semakin stress 
lah aku karena 
ketambahan 
enggak kerja… 
sekarang sih 
alasan aku kerja 
yaitu ingin sibuk 
terus, biar enggak 
kepikiran 
suami… gila 
banget lah, aku 
sampai banting-
banting, 
semuanya lah… 
ya gimana udah 
enggak bisa aja 
ini tuh… aku 
udah pisah 
ranjang kan sama 
suami aku.. mana 
lagi sempet 
enggak berantem, 
eh dia mau 
pindah islam lagi. 
waktu menikah 
kan dia agamanya 
islam, ke aku jadi 
khatolik. Gimana 
ya… kalo enggak 
ada kepercayaan 
tu ya mau gimana 
lagi… 

 Tante 
melakukan apa 
aja saat tante 
ada masalah 
dengan om? 

Ya ngajak rujuk 
sudah, tapi 
setelah aku tau 
dia selingkuh aku 
udah angkat 
tangan. Aku gak 
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bisa kalo 
pasanganku ada 
orang lain. Udah 
beda rasanya. 
Jadi sekarang sih 
mboh wae lah . 
cuek aja. 

 Stress gak 
tante? 

Ya stress, stress 
banget. Itu kan 
mengganggu 
pikiranku ya. 
Makanya aku biar 
enggak stress, 
biar enggak gila 
ya aku kerja. Aku 
perlu sibuk. 
Kerjaku kan 
pergi-pergi. Ya 
itu, ketemu 
orang-orang. Jadi 
engga sendirian 

 

 

 

 

E2 

 

 

Subjek bekerja 
untuk 
melupakan dan 
mengalihkan 
masalahnya 
dengan 
suaminya 

Escape-
avoidnace 

 Selain kerja, 
biar tante 
enggak stress, 
apa yang tante 
lakukan? 

Hmm.. jalan-
jalan lah paling 
sering, kalo ada 
uang ya 
shopping, kalo 
enggak ya liat-liat 
aja. Kumpul lah 
aku sama temen-
temen aku itu… 

 

 

 

E2 

 

 

Subjek 
memilih untuk 
berjalan-jalan 
engan teman-
temannya agar 
tidak stress 

 

 

Escape 
avoidance 

 Oh… tante 
sering berarti 
jalan sama 
temen-temen? 

Iya, temen-temen 
kuliah tante. Kalo 
tante pulang ke 
banjarngera ya , 
pas bete gitu, 
pusing, butuh 
hiburan ya ngajak 
ketemu. Trus ya 
sama temen-
temen kantor juga 
sering banget sih. 
Cewek-cewek sih 
ya, paling gitu-
gitu aja. 
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 Kalo cerita 
sama temen-
temen sering 
gak tante? 

Ya sering, 
bisanya berbagi 
sama mereka. 
Yaudah cerita.. 
kadang sih hanya 
ingin didengerin 
aja yah.. 

P3 Subjek 
memilih untuk 
bercerita 
kepada teman-
temannya jika 
ada masalah 

Seeking 
social 
support 

 Berarti 
hubungan tante 
dengan teman-
teman tante 
baik ya? 

Ya baik banget, 
enggak ada 
mereka ya aku 
mau main sama 
siapa. Tiap ada 
masalah aku pasti 
ngobrolnya sama 
temen-temen aku 
kok. Aku minta 
pendapat. Mereka 
yang ngerti aku 
lah. 

   

 Itu temen-
temen yang di 
Jakarta? 

Iya, temen aku 
yang dijakarta… 
kalo yang di 
purbalingga atau 
banjarnegara sih 
ya udah main-
main aja. 

   

 Kok gitu tante? Iya, kan temen 
yang di Jakarta 
gak kenal sama 
suamiku. Jadi ya 
aku cerita aja, 
gausah kwatir 
akan di adu sama 
suami aku. Kalo 
yang 
dipurbalingga, ya 
malu lah. Kan 
suami aku kenal. 

   

 Anak-anak kan 
sudah pada 
menikah ya, 
pada di 
banjarnegara 
semua? 

Enggak kok, 
yang satu di 
purbalingga, yang 
kedua di 
banjarnegara, 
yang ketiga sih di 
semarang. 

   



212 
 

 Main sama 
cucu, sering 
gak tante? 

Ya main, kalo 
misalnya aku 
pulang ke 
banjarnegara. Ya 
kita main. Kalo 
aku enggak bisa 
pulang, kadang 
aku ngajak anak-
anakku ke Jakarta 
gitu. Ya jalan-
jalan aja. Kalo 
dirumah, apalagi 
ada bapaknya, 
aku males. 
Makanya kalo 
sekarang aku 
jarang pulang, 
sejak di world 
bank sih aku 
pergi-pergi terus 
aja. Enjoy aja. 
Udah cuek lah 
gitu… 

   

 Nah, sekarang 
gimana 
hubungan tante 
sama om? 

Ya udah.. pisah.. 
aku dijakarta.. dia 
dimana… aku 
gak mau ah 
ketemu dia dulu. 
Aku belum siap. 
Biarin aja lah 
mau gimana, 
terserah dia aja. 
Akusih dari dulu 
sejak aku kerja, 
jarang 
komunikasi. Eh 
ya ternyata malah 
kayak begitu… 
ya aku sih bisa 
apa ya. Yaudah 
biarin aja… 
memang jalannya 
udah seperti ini. 

   

 Tante tahu kalo 
om selingkuh 
itu gimana sih ? 

Yaa.. akum au 
pinjem hape dia 
buat telfon 
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kakaknya… ada 
SMS… sayang 
sayangan… 
yaudah… mledak 
lah aku… 
langsung itu 
bertengkar 
hebat… aku 
langsung ke 
Jakarta aja. 
Gakmau lihat dia 
lagi… 

 Reaksi om 
gimana? 

Ya gaktau, aku 
enggak mau tau 
juga. Udah… 
ya… bahas yang 
lain aja… 

   

 Apalagi sih 
tante yang 
bikin tante 
stress  

Yaa.. sendirian di 
kos… gak suka 
aku sendirian.. 
jadi kalo aku 
udah gak ada 
kerjaan, dikos 
aja. Pasti aku cari 
temen buat 
nemenin aku. 
Gak enak rasanya 
itu sendirian. 

 

 

 

 

 

P3 

 

Saat subjek 
merasa 
sendirian, 
subjek mencari 
teman-
temannya 
untuk main 
dan 
menghilangkan 
stress yang 
dirasakan. 

 

 Tante berarti 
pulang ke 
rumah tiap 
kapan? 

Gak ada pastinya 
sih… kalo bisa 
pulang ya 
pulang.. gak bisa 
pulang yaudah… 
kerjaan aku kan 
banyak, ya kerja 
aja lah dinikmati.. 

   

 Nah, tante 
pernah gak sih 
usaha untuk 
menyelesaikan 
masalah 
dengan om? 

Ya pernah, aku 
telfon, aku tanya 
langsung. Alasan 
dia apa… tapi ya 
ujungnya akan 
berantem terus. 
Gak mempan… 
sekarang kerja 

 

P2 

Subjek 
berusaha untuk 
menyelesaikan 
masalah subjek 
secara 
langsung 

 

Confronting 
coping 
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ajah, gak kerja 
malah gila… 
hehehe 

 Oh gitu ya 
tante hehehe 
okedeh tante 
segitu aja… 

Okedehh sip…    

 

 

Intensitas Tema 

Tabel 11. Intensitas Tema Subjek 2 (AC) 

Coping Intensitas Koding  
Distancing  E1 

Emotion Focused 
Coping 

Escape-avoidance  E2 
Self-control  E3 
Accepting Responsibility  E4 
Planful Problem Solving  P1 

Problem Focused 
Coping Confronting Coping  P2 

Seeking Social Support  P3 
 

Keterangan : 

+  : Intensitas rendah    +++ : Intensitas tinggi 

++  : Intensitas sedang    - : Tidak ada intensitas 
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Tabel 12. Verbatim Triangulasi Subjek 2 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

1. Mau tau hubungan 

kakak dengan tante 

AC gimana mas? 

Hubunganku.. haha 

yo aku sama mamaku 

yo deket…. 

Selayaknya anak 

dengan mama….  

   

2. Tante AC kan 

kerja, lha mas kalo 

misalnya butuh 

cerita, tante ada 

gak? 

Ya ada… paling aku 

sms… aku telfon… 

Cuma ya tau waktu. 

Mamaku kan sibuk, 

trus dia workaholic 
banget. Jadinya harus 

nunggu malem sih 

biasanya aku kalo 

mau cerita atau nanya 

sesuatu ke dia… 

   

 
 
 

3.  Oh gitu… dulu 

waktu tante 

memutuskan untuk 

bekerja, kamu 

gimana mas 

perasaanya? 

Perasaanku? Haha ya 

perasaanku ya 

gimana ya.. dulu 

masih kecil, ya 

gakpapa aja… dapet 

uang jajan juga 

lancar… aku sih gak 

masalah…  

   

4. Oh gitu.. kalo 

menurut kamu ya 

Mas, tante AC 

orangnya gimana? 

Hmmm… mamaku 

orangnya ya itu 

workaholic pake 

banget… sangat 

workaholic… gak 

   



216 
 

bisa diganggu gugat. 

Pengen banget aktif 

itu dari saat dia 

gabung jadi kader kan 

di parpolnya.  

5. Oh gituuuu… Iyaaa, mama sih 

jarang pulang kan 

akhir-akhir ini. Aku 

juga uda ada istri, 

jadinya… ya paling 

nanya-nanya kabar 

gitu aja… kalo libur 

panjang barudeeeh 

liburan bareng gitu. 

   

6. Kekurangannya 

tante AC menurut 

mas apa? 

Mama orangnya 

keras kepala banget, 

dan ambisius. Jadi dia 

akan usaha mati-

matian kalo dia 

pengen sesuatu. 

Mama juga suka 

dendam… jadi kalo 

dia merasa ada orang 

yang nyakitin, bisa 

aja dibales sama dia.  

   

7. Pernah ada kayak 

gitu? 

Ya pernah, banyak 

hehehe 

   

8.  Lha kalo hubungan 

tante dengan 

temen-temennya 

Mama sih sosialnya 

bagus. Temennya 

banyak, kadang kalo 
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gimana? misalnya pulang ke 

rumah ya Cuma jalan 

sama temen-

temennya dia aja. 

Dari siang sampai 

malam gitu. Dirumah 

tu jarang. Mama kalo 

dirumah doing 

kayaknya bisa gila 

sekarang. Coping nya 

dia kan ya kerja. 

9. Mas tau coping 
juga hhehe 

Iya dong, kan aku 

anak psikologi juga 

hehehe 

   

10. Kalo hubungan 

dengananak-

anaknya gimana 

mas? 

Ya itu, kita deket 

kok. Cuma mama kan 

jarang ada, jadinya ya 

jarang ngomong-

ngomong. Apalagi 

sekarang kan semua 

anaknya uda pada 

nikah, ya kita cerita 

sama pasangan kita 

masing-masing. hehe 

   

10. Hubungan tante 

AC dengan Om 

gimana mas? 

Hubungannya mereka 

sedang gak akur. Ya 

gitu… banyak 

berantemnya dek, gak 

baik… pusing juga 

kalo misalnya mikirin 

masalah mama sama 
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papa. Bingung… mau 

dibantu, tapi ya itu 

egonya sama-sama 

besar.  

11. Nah.. tante kan 

suka politik, sejak 

tante gabung ke 

politik, ada yang 

berubah gak mas? 

Ya ada… mama jadi 

ambisius banget itu… 

semuanya dikerja.. 

kerja terus… kerja 

terus… 24 jam 

kerja… gak ada 

waktu buat selain 

jalan-jalan… mama 

jadi kayak mesin. 

Gakbisa istirahat.. 

kayak engga ada 

capeknya gitu… 

   

12. Kalo ada masalah, 

tante AC sering 

cerita gak mas? 

Cerita sih jarang, 

kayaknya kalo cerita 

sih sama temen-

temennya. Kan mama 

sering cerita sama 

temen-temennya. 

Paling cerita ke anak-

anaknya sih tentang 

masalah pekerjaan, 

lagi ada ini itu. 

Tentang karir 

politiknya juga. 

   

13. Lha kalo masalah 

sama om? haha 

Nah itu… jarang 

sih… paling sesekali 

aja kalo ada yang 
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penting banget.  

14. Kakak ini anak 

keberapa sih? 

Aku anak ketiga hehe    

15. Owalah…udah 

segitu aja deh kak 

tanyanya. Makasih 

ya kak… 

Iyaa sama-samaaaa 

hehehe 
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Tabel 13. Hasil Observasi Subjek 2 

No.  Kondisi Fisik Subjek Muncul Tidak 
1. a. Wajah subjek terlihat pucat saat 

wawancara 
b. Kondisi fisik subjek terlihat 

lemas 
c. Memiliki penampilan yang baik 

1) Baju Berantakan 
2) Rambut subjek disisir 

d. Menjawab setiap pertanyaan 
dengan terbata-bata 

e. Menunjukkan antusias saat 
diajukan pertanyaan 

f. Melakukan kontak mata dengan 
peneliti saat wawancara 
berlangsung 

g. Dapat mendengarkan dengan 
baik saat melakukan wawancara 
dengan peneliti 

h. Ekspresi wajah tidak murung 
i. Kondisi tempat tinggal subjek 

bersih 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

2. Jenis Coping Stress yang Akan 
Muncul 

  

 a. Problem Focused Coping 
a) Menelpon teman saat 

sedang sedih 
b) Berangkat kerja setiap hari 
c) Berdiam diri 
d) Menertawakan 

permasalahan yang 
dihadapi oleh subjek 

e) Tidak menunjukkan 
ekspresi marah  

 

 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 

 b. Emotion Focused Coping  
a) Berdoa 
b) Tersenyum  
c) Menonton film/ sinetron  
d) Jalan-jalan di mall/ di 

taman 
e) Berbicara dengan keluarga 

via handphone  

 
√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
√ 
 
√ 
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Tabel 14. Verbatim Subjek 3  

 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

1. Tante kerjanya 

apa sekarang? 

Ya.. tante kan 

kerjaannya tentara ya 

tante harus siap 

ditempatkan dimana 

saja. 

   

2.  Oh… tentara. 

Tentara dimana 

tante? 

Sekarang di Surabaya.    

3. Alasannya apa 

tante kerja di 

luar kota? 

Pertama kan karena 

tante tentara, jadi ya 

harus siap di tugaskan 

dimanapun, selain itu 

karena kebutuhan 

eksistensi diri, kan 

kalo kita sekolah 

tingkat apa, atau 

kuliah ingin 

memaksimalkan diri. 

Karena udah udah 

belajar banyak-banyak 

kan ya akhirnya kita 

kerja.  

   

4. Eksisnya itu 

seperti gimana 

sih tante? 

Ya, kita seperti diakui 

dilingkungan. Itu kalo 

tau teori kebutuhannya 
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Maslow, kan akhirnya 

untuk aktualisasi diri. 

5. Selain itu, apa 

lagi tante? 

Ya yang jelas untuk 

membantu keluarga 

secara ekonomi. Tapi 

pada akhirnya sih, 

kerja ini sebagai 

hiburan. Seperti 

sebuah kepuasan, 

suatu kesenangan, 

sudah menjadi 

kewajiban. Sekarang 

sih udah gak mikir 

gaji lagi ya. 

   

6. Sekarang tante 

usia berapa? 

Baru 53… eh sori… 

54… 

   

7. Nah berarti 

memang alasan 

dulu bekerja 

memang untuk 

ekonomi ya 

tante?  

Iya.. sekarang ya itu 

kayak yang tadi 

dibilang 

   

8. Nah, akhirnya 

bisa jadi tentara 

gimana itu 

ceritanya? 

Nah, kalau tante dulu 

lulus SMA, habis itu 

tante kuliah di 

psikologi pendidikan 

di UNNES. Kemudian 

tante melamar 
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pekerjaan ada banyak. 

Satu sebagai BKKBN 

sebagai penyuluh 

keluarga berencana, 

yang kedua jadi Guru, 

yang ketiga ingin jadi 

prajurit juga. Kan 

Bapak tante polisi, 

tadinya pengen jadi 

polisi, ya ngeliat 

Bapak tante jadi ingin 

terjun ke situ. Ya 

biasa, buah tidak jatuh 

jauh dari pohonnya. 

Kemudian pada masa 

kecil itu, kehidupan 

yang lebih bagus itu 

tentara, jadi saya lihat 

di lingkungan tante 

dulu kan di peleburan, 

Bapak tante polisi 

biasa aja, terus kami 

lihat ada angkatan 

darat itu. Waktu itu 

masih berteman 

dengan Pak Soeharto. 

Akhirnya mindset 

tante kan terbentuk ya, 
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akhirnya aku lihat satu 

sisi bapak jadi polisi, 

aku juga mau. Sodara-

sodara tante sudah 

banyak yang daftar 

polisi, tapi kebetulan 

gak masuk. Ini 

membuat tante 

semakin ingin 

penasaran. Yaudah, 

kuliah dulu ahh… 

selesai kuliah, tante 

diajak temen tante 

untuk daftar jadi 

polisi. Padahal tadi 

tante sudah daftar kan 

2 pekerjaan tadi. 

Terakhir, ada 

panggilan WAMIL 

atau wajib militer. 

Disitu ada aturan ada 

hukum yang 

mengatakan, barang 

siapa yang tidak 

melaksanakan 

panggilan wajib 

militer ini dikenakan 

sanksi penjara 3 bulan. 
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9. Waduh… orang 

mau kerja kok 

malah masuk 

penjara ya tante 

ya.. 

Iya, karena memang 

ini kan wajib militer. 

Indonesia 

membutuhkan pemuda 

pemudinya untuk 

berbakti lewat ini tadi. 

Akhirnya tante ikut. 

Dengan adanya wamil 

ini, entah masuk atau 

enggak, tante gak 

mikir yang penting 

tante melaksanakan 

perintah negara.  

   

10. Yang penting 

gak masuk 

penjara ya 

tante? haha 

Haha iya… setidaknya 

kalo ikut wamil, habis 

lulus gak masuk 

penjara. Gitu, 

akhirnya 

melaksanakan tugas 

dulu. Nah itu, kembali 

lagi ke Tuhan ya, 

Allah mencari jalan 

satu sisi tante sudah 

s2, satu sisi lagi tante 

harus ikut tes ini terus. 

Tante udah berusaha 

menolak, alasan 

macem-macem. Malah 
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tiap tes, selalu masuk 

terus sampai akhirnya 

nyampe Jakarta. Di 

semarang ini yang 

masuk hanya tante. 

Lalu tes di Jakarta, eh 

lolos juga. Tante 

pengenya masuk AU, 

tapi masuknya AL. 

udah di luar harapan. 

Tadi pengenya polisi, 

atau Angkatan Darat, 

tante dapetnya di 

Angkatan Laut. Itulah 

apapun, sudah 

jalannya. Masuk lah 

tante di angkatan laut. 

Begitu sudah masuk 

Angkatan Laut, 

panggilan di BKKBN 

datang, tante sudah 

pendidikan. Gak 

mungkin kan. Lalu 

pertama kali tante 

dinas itu di Surabaya, 

di Surabaya panggilan 

gurunya masuk. 

Setelah itu tante 
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diperintakan atasan 

tante untuk datang 

kesana ambil sket, 

malah dibilang sama 

PDK (Pendidikan dan 

Kebudayaan) “kalo 

anda mengambil ini 

anda tidak setia 

kepada negara”. Terus 

saya malu kan 

dikatakan tidak setia, 

lalu tante tanya 

“apakah saya bisa 

keluar?”, dijawab “ya 

tidak bisa”. 

Yaudahlah, mungkin 

memang ini jalannya 

tante.  

 

E4 

 

 

 

Subjek 

bertanggung 

jawab 

dengan 

keputusanny

a memilih 

menjadi 

tentara. 

 

Accepting 

responsibili

ty 

11. Lalu 

kemudian? 

Nah setelah dinas di 

Surabaya, tante 

menikah sama 

ayahnya A, Om S. 

kerjanya Om di TNI 

Angkatan Darat 

sebagai penerbang.  

   

12. Menikahnya 

tahun berapa 

tante? 

Hmm… tahun 1989. 

Nah aturan kan harus 

ngikutin suami. 
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13. Oh.. jadi 

memang harus 

ngikutin suami 

walaupun tante 

bekerja di 

Angkatan Laut? 

Iya… kebetulan kan di 

semarang ada 

angkatan laut. 

Akhirnya yasudah 

tante pindah ke 

semarang ngikutin 

suami. Selama 17 

tahun tante di 

semarang, waktu 

berlalu karir tante kalo 

di semarang terus akan 

berhenti. 

   

14. Loh kenapa 

tante? 

Karena untuk wanita 

AL kan terbatas, 

waktu di semarang 

tante kan gak mungkin 

jadi komandan, waktu 

itu ya.. kalo sekarang 

sih ya berbeda. Lalu 

pangkat jalan terus… 

dan rasanya turn of 

duty nya kurang, bagi 

kita kan sebetulnya 

seorang prajurit bisa 

ditempatkan di mana 

saja tapi kan tante 

perwira, kalo bintara 

kan beda ya, mereka 
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bisa ngikutin suami 

terus, bintara itu yang 

lulusan SMA. Kalo itu 

masih bisa di 

semarang, tapi tante 

kan sudah letnan 

colonel tante harus 

sekolah.  

15. Sekolahnya, 

sekolah apa 

tante? 

Sekolah komando, 

akhirnya tante dapat 

perintah harus pindah 

ke Surabaya dulu 

karena kalo di 

semarang udah terlalu 

lama dan tadi turn of 

duty. Jadi ya harus 

dijalani. Kemudian 

saya dinas di 

Surabaya, menjadi 

Kadispotma, 

kadispotma itu kepala 

dinas potensi 

maritime. Disitu 

tugasnya kita ke 

pelabuhan, melihat 

potensi maritime 

seperti nelayan, terus 

perusahaan-
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perusahaan maritime 

kita dibutuhkan 

sebagai pengamanan 

nasional dimana kita 

membina mereka 

supaya menjadi 

kekuatan seandainya 

terjadi sesuatu perang 

gitu ya, kita akan 

didukung rakyat 

pantai. Setelah itu, 

perintah pimpinan 

tante harus sekolah 

komando, karena tante 

dicalonkan, di 

calonkan lho ya.. bisa 

jadi bisa enggak, 

menjadi komandan di 

semarang. Sekolahnya 

dijakarta. Kebetulan 

tante lolos. Dari 141 

siswa, tante 

perempuan sendiri. 

Laki semua, dari 

Australia ada, dari 

Amerika ada, dari 

India ada, dari 

Malaysia ada, macem-
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macem. Kebetulan 

memang pas tante, 

perempuan sendiri. 

Sudah, lalu dijalanin 

selama 10 bulan. 

Setelah ini… ya ini 

tadi… kenapa tante 

harus pindah ya… 

kenapa tante harus 

jauh dari keluarga.  

16. Lalu, kalau 

tante pergi-

pergi gitu, tante 

gimana minta 

ijin sama anak-

anak? 

Nah, ini sebelum tante 

pindah, istilahnya 

mutasi. Nah disini nih 

disini, bagaimana 

mensiasati situasi 

seperti itu. Anak-anak, 

om tante kumpulin di 

meja makan,kan 

tempat kami 

berkomunikasi kan di 

meja makan. Terus 

kita ngobrol sambal 

makan, kami berikan 

satu pandangan. 

Bahwa, tidak mungkin 

ibu itu di semarang 

terus, pasti cepat atau 

lambat ibu akan 
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dipindahkan lokasi. Ini 

anak-anak tante tanya, 

“kalian siap apa 

enggak?  Bapak, siap 

enggak kalo ibu 

pindah di Surabaya?”. 

Diem semua tuh 

mereka… terus tante 

tanya, “kalo kalian 

enggak siap Ibu 

keluar, Ibu 

mengundurkan diri 

dari dinas. Tau-tau 

anak-anak bilang gini, 

“jangan bu, jangan.. 

aku bangga kok Ibu 

jadi tentara, aku 

bangga ibu jadi 

angkatan laut”. Nah 

disitu. Yang membuat 

tante termotivasi 

untuk tetap mengabdi 

pada angkatan laut. 

Suami juga bilang 

“Ibu kalo dirumah 

pasti gini… gini… 

gini… karena aku tau 

kalo ibu dirumah pasti 
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gak bisa diem. 

Gitu…”. Air mata 

keluar juga itu 

Bapaknya waktu itu… 

lalu tante bilang sama 

anak-anak “mantap 

betul ya kamu, kamu 

harus mandiri. Mau 

apa tidak perlu 

ditungguin”. Lalu 

anak-anak bilang 

“siap”. Lalu tante 

bilang, oke kalo gitu 

kita tunjukkan. 

Udah… dalam waktu 

gak lama tante di 

mutasi.  

 

Lalu, memang gak ada 

masalah, karena 

mereka memberi saya 

motivasi. Mereka tu 

jadi semangat tante 

banget. Kalo pulang, 

ya dadah dadah. Tante 

pikiran ya pikiran, tapi 

kan hidup jalan terus. 

Dulu waktu pertama 
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kali ditinggal, nangis. 

Bapaknya bilang… 

kasian anaknya, balik 

ajah.., lalu aku 

bilang… “loh, setiap 

hari kita akan seperti 

ini. Setiap hari kan 

kita kerja, setiap hari 

kita akan 

meninggalkan anak,  

apakah setiap hari kita 

harus balik lagi?”. Ini 

harus dibiasakan, 

akhirnya dikasih 

pengertian bahwa 

anak-anaknya tante itu 

anak prajurit, anaknya 

tentara, yang siap 

dimana saja. Ini yang 

harus dipahami oleh 

anak-anak. Ya 

sesungguhnya tante 

gakmau kehilangan 

jiwa mereka, jiwa 

anak-anak itu lebih 

penting. Untuk itu kan 

harus dijaga. Uang 

tante tu habis buat apa, 
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ya buat beli tiket 

pesawat. Tiap minggu, 

tante harus pulang. 

Harus itu, sampai 

sekarang. Orang-orang 

sampai bingung, ini 

tentara pulang terus 

naik pesawat, duitnya 

darimana. Tante sih 

bodo amat, yang 

penting  anak-anak 

sehat, tante ngelihat 

anak-anak. Tiap 

minggu pulang, seperti 

hari ini di Jakarta, 

besok di semarang, 

besoknya udah 

dijakarta lagi… 

17. Berarti tante 

setiap minggu 

pulang? 

Iya, setiap minggu 

tante pasti pulang. 

Pasti.  

   

18. Dampak tante 

kerja nih ke 

anak-anak 

gimana? 

Ya.. kan pas ditinggal 

pertama kali, itu si A, 

masih kelas 4 SD. 

Nilainya jelek tuh, 

sekali dia dapet nilai 

bagus banget malah 

tante bingung, kok 
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bisa bagus nilainya 

hahaha karena 

memang tante gak bisa 

ada buat ngajarin dia, 

ya tante sewa guru 

macem-macem gitu, 

sampai tante sewa 

guru ngaji. Tante sih 

gak pernah menuntut 

dia harus bagus 

nilainya, yang penting 

standart lah bisa 

terima ilmu dengan 

baik. 

19. Lalu hubungan 

tante biar tetap 

dekat sama 

anak-anak 

gimana? 

Ya setiap minggu kan 

tante dan om pulang, 

yaudah, tante bawa 

jalan-jalan aja, makan 

kemana, gitu. Atau 

renang, atau apalah. 

Anak-anak juga saya 

siapkan agar fisiknya 

bagus, mesti saya 

bawa ke kodam, lari 

sama renang. Abis lari 

sama renang, ya 

makan. Kita nikmati 

aja kebersamaan itu. 
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Saat dirumah juga 

anak-anak gak pernah 

lepas dari tante, ke 

sekolah tante anter, 

main, tante anterin 

jemput, jadi tante 

harus ngerti siapa 

temen-temennya 

mereka, dia 

kumpulnya sama 

siapa. Yang anak 

pertama suka ngeband, 

ya tante anter ke 

studio. Daripada 

mereka keluar, ya 

tante juga kadang 

suruh temen-temennya 

kerumah sambil 

monitor siapa saja 

teman-temannya, 

sehingga setiap tante 

pulang juga anak-anak 

tidak akan membuat 

waktu itu. Ketika tante 

pulang, mereka juga 

dirumah, kalau ada 

janji sama teman-

teman ya di cancel. 



238 

Selalu gitu.  

20. Pernah ngerasa 

stress gak tante 

karena kerja di 

luar kota? 

Pernah, saat itu tante 

mau di mutasi ke 

makassar. Nah ini.. 

mulai kumpulin lagi 

anak-anak sama 

bapaknya, bilang “ibu 

mau pindah ke 

makassar, demi 

jabatan yang lebih 

tinggi.” Itu Bapaknya 

sudah mulai stress 

kan, tante juga. 

Mikirnya sih cuaca, 

pasti akan jarang 

pulang. Gimana ini 

anak-anak ya jadinya 

kalau tante di 

makassar. Tante sih 

bilangnya, udah 

gausah cemas, semua 

sudah di atur oleh 

Allah. Ya seperti itu, 

keyakinan bahwa, 

Tuhan ngerti deh 

hambanya maunya 

gimana. tante bilang 

sama anak-anak, kalau 
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Allah Ridho, 

mengijinkan kamu 

harus lepas dan ikhlas 

karena itu perintah 

Tuhan, kan. Tapi 

kalau Allah gak 

Ridho, gak mungkin 

Ibu bisa pindah sejauh 

itu. Tante itu yakin 

sekali.  

21. Terus, gimana 

tante? Anak-

anaknya? 

Ya mereka ya manut, 

tapi ya PujiTuhan 

Alhamdulilah, tante 

enggak jadi ke 

makassar 

   

22. Oh.. gakjadi? 

Kenapa tante? 

Ya itu tadi, karena 

Allah gak Ridho. 

Sehingga ibu gak 

berangkat, meskipun 

manusia sudah 

merencanakan apapun, 

kalo Allah gak kasih, 

ya gakjadi. Yakin itu, 

tante akhirnya gak 

berangkat. Jadi semua 

yang tante jalani 

semua ini karena 

Allah, akhirnya tante 
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di Surabaya dapat 

jabatan colonel. Disitu 

kita itu sudah 

dianggap palingtinggi 

lah, juga bukan orang 

dari akademi kan. 

Sampai akhirnya 

setahun jadi staff 

pribadi panglima, lalu 

pindah di Surabaya 

juga jadi staff ahlinya 

panglima. 

23. Berarti staff 

pribadi ke staff 

ahli panglima 

itu naik ya 

tante? 

Jadi… staff pribadi itu 

tugas kita kan 

mengurus kepentingan 

kebutuhan-kebutuhan 

panglima, kayak 

pembantu di rumah 

tangga lah ya. Nah 

staff ahli , kebetulan 

tante di bagian 

Pembina potensi 

maritime juga seperti 

di kadispotma. Ini 

selama 5 tahun, 

akhirnya tante 

diepercaya tidak di 

mutase lagi dan 
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menjabat sebagai 

direktur personil 

Akademi Angkatan 

Laut. Kalo di 

perusahaan itu jadi 

HRD.  

24. Nah, selama 

kerja ini pernah 

stress gak sih 

tante karena 

kerjaan atau 

karena jauh 

dari keluarga? 

Pernah loh tante ini 

stress sekali, saking 

stressnya, karena tante 

merasa nih masi muda 

gini kok kerjaannya 

cuma jadi staff ahli. 

tante stress, 

kecewa…yang tante 

inginkan sama 

kenyataannya gak 

sejalan… ya itu, 

antara hati dan pikiran 

gak sejalan. Sehingga 

tante jadi psikosomatis 

loh, badan jadi gak 

bener, sampai pernah 

gak bisa jalan… disitu 

udah berobat kemana-

mana ya gak akan 

sembuh, tapi sudah 

kerumah sakit, sudah 

terapi, sudah macem-
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macem yaaaa gak 

sembuh-sembuh juga. 

Sampai pernah mikir, 

apa tante gak usah 

kerja lagi aja kalo 

begini terus… 

sebelumnya itu tante 

ke dokter, cek darah, 

cek semuanya ya gak 

kenapa-kenapa. Kata 

dokter tante baik-baik 

saja, tapi ya enggak 

enak gitu lho badan 

tante. Sampai tante 

gak bisa jalan… 

 

nnya ke 

dokter. 

25. Lalu apa yang 

tante lakukan? 

Ya, kan karena tante 

dari psikologi, jadi 

stress itu kan kita cari 

dulu sebabnya… tante 

paksa mikir hati sama 

otak tante sinkronkan, 

ini itu karena stress 

saya… stress saya… 

saya harus bisa 

ngobatin sendiri…  

siapapun gak akan 

pernah bisa 
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nyembuhkan tante, ini 

karena kita sendiri… 

nah ini karena kita 

mencintai Allah ya, 

setiap malam sholat, 

dzikir, kembali lagi 

menyatukan antara 

hati dan piikiran… ini 

kekuatan doa emang 

luar biasa, dan tante 

tau sebab stress tante 

ini tu bisa banget bikin 

tante lumpuh… 

akhirnya ya tante 

kembali… untuk hal 

kayak stress kecil itu 

ya tante olahraga, 

nyanyi… 

alami bisa 

disembuhkan 

oleh dirinya, 

subjek juga 

meminta 

pertolongan 

Tuhan agar 

dimampukan 

 

 

 

distancing 

 

26. Oh.. tante suka 

nyanyi? 

Suka sekali tante 

nyanyi… kadang-

kadang sekarang ini 

itu udah malu ya, 

sejak tante naik haji 

   

27. Loh.. kenapa 

tante? Haha 

Ya gak tau…. Haha 

pernah dulu kalo di 

resto, tante suka 

nyanyi… lagi makan 

rame-rame, tante kan 
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mau nyanyi.. anak 

tante yang laki suka 

bilang (sambil 

memperagakan sendok 

dan garpu di ketok-

ketokkan di atas meja) 

“kalo mamah 

nyanyi… aku gak mau 

makan…” malu gitu… 

hahaha oh yaudah 

tante gak nyanyi, 

padahal waktu itu lagi 

ada lagu semakin 

cinta… apa yaa… 

(sambil nyanyi..) 

28. Oh ini tante… 

tenrnyataa aku 

makin 

cintaaa…. Itu 

ya? 

Nah itu… ternyata aku 

makin cinta… cinta 

sama kamu…. Hanya 

kamu seorang 

kasihku… tiada yang 

lain… Cuma sama 

kamu… kamu yang 

terakhir yang ku.. 

cintaaa… (sambil 

menyanyi dan 

senyum) 

   

29. Cieeee… 

hahaha 

Naaah itu.. tante ingin 

sekali nyanyi lagu 
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ituu… lah anakku 

yang cowok bilang 

ibuk kalo nyanyi 

awas… kalo nyanyi.. 

awas haha ya enggak 

jadi nyanyi 

akhirnya…. Jadi kalo 

mau nyanyi diliatin 

anak aja, … yaudah… 

hahah diem aja tante 

gak jadi nyanyi 

30. Selain nyanyi, 

apalagi tante? 

Olahraga? 

Iya.. olahraga…. 

Sepeda… lari.. udah 

terus makan.. kalo 

makan tu sifatnya kan 

misalnya tante marah.. 

yaudah makan aja… 

EGP emang gue 

pikirin.. haha jadi 

ternyata semakin 

bertambah usia, ya 

tapi gak semua sih.. 

kedewasaan kan gak 

harus karena semakin 

tambah usia… kita 

semakin memahami 

ya gausah mikirin kata 

orang.. kalo dulu kan 
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tante suka mikirin apa 

yang orang bilang… 

terus gentian marah-

marah sama bawahan. 

Itu kan gak bener 

gituloh… kalo atasan 

marah sama kita, 

yaudah kita netralisir 

aja.. kebawah ya kita 

harus biasa aja… nah 

yang paling penting 

sih itu tadi. Semakin 

mendekatkan diri 

sama Allah. Sekarang 

sih tante piker, 

walaupun jabatan gak 

sesuai sama keingin 

kita, ya kita harus 

seneng-seneng ajah. 

Jalanin aja yang ada. 

Tetep kita merasa 

eksis kok… 

Sementara temen tante 

ada yang males, 

masuk kantor Cuma 

seminggu sekali… 

tante sebenernya 

bisa… anakku kan di 
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semarang, aku masuk 

sebulan sekali aja tapi 

itu bukan tante…. Ya 

tante masuk seperti 

biasa, pulang 

seminggu sekali… di 

satu sisi kan tante 

menikmati pekerjaan, 

dan atasan tante pun 

melihat apa yang tante 

lakukan… rajinnn.. 

satu lagi Tuhan akan 

melihat.. ini anak 

sudah diuji, tapi masih 

sabar.. itu aja kita 

ngiranya seperti itu 

aja.. biar gak stress 

bener… tante senang 

aja dengan yang tante 

jalanin sekarang… 

kalo lihat dari materi 

ya tante jauh kurang 

dari yang lain, tapi ya 

tante enjoy aja 

sekarang.. gaji tentara 

colonel dibandingkan 

dengan pegawai 

swasta kayak ponakan 
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tante.. mbak Irene… 

baru 1 bulan 2 bulan 

gajinya udah berapa 

juta… lha tante udah 

bekerja bertahun-

tahun, ya tante nikmati 

aja… stress itu udah 

dilaluin lah, tante udah 

pernah mengalami 

yang sangat ngeri 

ya… sampe sakit 

banget…. Gak 

kedeteksi sama dokter. 

31. Awal mulanya 

dulu stress itu 

apa sih tante? 

Sampai bisa 

seperti itu? 

Ya itu ya… merasa 

ya.. orang kan kalo 

merasa kan jadi 

kepikiran sendiri.. 

merasa pinter… haha 

itu karena tante 

merasa masih muda, 

tapi kok jabatannya 

ggak sesuai sama tante 

gitu. Itu aja… tidak 

sesuai dengan yang 

kita inginkan. Antara 

keinginan dengan 

kenyataan tidak 

sesuai… begitu… 
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merasa dirinya merasa 

tidak mampu… masih 

muda kok masuk jadi 

staff ahli aja ya… 

32. Sakitnya berapa 

lama tante? 

Ya sekitar 3 bulanan 

ya… stress banget 

itu… sampai gak bisa 

jalan… diperiksa… 

sampai mau 

dioperasi… ada gejala 

apa… tapi di tes, ya 

tante enggak ada apa2. 

Ya tante merasa masih 

muda… gak ada 

kerjaan… stress sekali 

lah itu..  

   

Gak ada 

kerjaan yang 

seperti apa sih 

tante? 

Ya itu… kalo tante 

ngerjain sesuatu, 

senior gak merasa 

cocok… banyak 

tantangannya lah.. 

beda sama sekarang… 

tante kan ini di badan 

pendidikan udah 

beda… badan tante aja 

tuh sekarang sampe 

meledak… kerja 

sampai malem, tapi 
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tetep aja gemuk… 

tante enjoy sama yang 

sekarang… 

33. Ada gak sih 

tante efek atau 

dampak dari 

stress yang 

tante alami baik 

ke om atau ke 

anak gitu? 

Gak ada. Tetep sama 

anak-anak sama 

keluarga tante tetep 

jalanin sebagai 

kewajiban tante… 

tante tetap sebagi 

ibunya mereka.. stress 

nya tante itu didalam 

diri tante sendiri 

gitu… jadi efek-efek 

ke anak-anak ya gak 

ada.. mau ngajak jalan 

tante, ya ayuk…  

Cuma tante punya 

keinginan untuk 

mengontrol anak ya.. 

maksudnya gak 

semuanya tante 

bolehin gitu, kalo 

tante lepas semua… 

ya gak mungkin anak 

tante yang pertama 

jadi perwira… jadi 

letnan angkatan 

darat…. Trus kayak 
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anak kedua S, ini tante 

arahkan ke Soegija.. 

tante tau kan Soegija 

adalah sekolah yang 

bagus, psikologinya 

kan paling bagus. 

Kenapa tante suruh 

masuk psikologi, 

karena psikologi itu 

belajar banyak seperti 

kepribadian dll, dan 

dia perempuan.. dari 

situ dia akan belajar 

dari dirinya sendiri… 

tapi itu aja sudah 

membantu tante kok… 

34.  Ini ya… resiko orang 

tua kerja di luar kota 

ya begini. Tante 

sendiri disana ya sepi.. 

kesepian… om sendiri 

disana ya sepi… anak-

anak juga sepi… tapi 

itulah resikonya… 

dulu waktu anak-anak 

masih kecil-kecil ya, 

saya sama bapaknya 

udah bicara ada 
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perjanjian, siapa ini 

yang didik anak. Saya 

apa kamu, gitu. Waktu 

itu, saya lepas, saya 

serahkan bapak. Tapi.. 

waktu berjalan, 

bapaknya itu sering 

banyak enaknya 

gitu… saya paham 

betul… karena dia kan 

sering tugas di luar 

jawa, jadi kalo pulang 

semua keinginannya 

anak diturutin… 

mungkin dia ngerasa, 

ah.. biar anaknya 

senang. Tapi tante 

enggak, kalo tante 

lebih… apalagi 

masalah disiplin ya… 

kayak saya liat kok 

anak ini sering jajan, 

langsung saya ambil 

alih… saya mikirnya 

aku yang punya 

ilmunya, kenapa saya 

nyerahin ke dia ya. 

Saya gakmau, anak-
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anak kan bukan 

mainan. Nanti makin 

besar, semakin gak 

bisa diatur. Makanya 

setelah itu, tante yang 

ambil alih. Masa anak-

anak kan bisa dibentuk 

sekitar umur 0-5 

tahun, setelah itu kan 

dia akan terpengaruh 

sama sekolah, 

lingkungan…. Teman-

teman.. tetangga… 

nah itu… 

35. Haha iya 

tante… 

Nah itu ya emang 

yang paling penting 

itu kita kembali 

kepada sang 

pencipta….. kalo 

sedang stress banget 

lho ya… yang emang 

bener-bener berat.. 

kalo kayak makan, 

olahraga kan ya Cuma 

buat stress kecil aja… 

tapi yang paling hakiki 

yaa itu.. berdoa… 

tante tu ingin bilang 

E1 

 

 

 

 

 

 

 

E3 

Berdoa 

adalah hal 

bagi subjek 

saat 

mengalami 

masalah dan 

sadar jika 

dirinyalah 

yang dapat 

menyelesaik

an 

masalahnya 

Distancing 

 

 

 

 

 

 

 

Self control 
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sama temen-temen 

yang mengalami 

depresi.. mari yuk kita 

kembali pada diri 

sendiri dan sang 

pencipta.. hanya diri 

kita yang bisa 

memunculkan stress… 

kita juga yang bisa 

meminimalisir diri 

kita… gak ada kita 

dikasih obat.. 

sembuh.. ya enggak 

sembuh, kalo diri kita 

enggak sembuhkan… 

36. Itu kan emang 

kekuatan 

pikiran ya 

tante? 

Iya… kekuatan 

pikiran sama hati… 

udah deh, kalo kita 

enjoy sama yang kita 

kerjakan,gak usah lagi 

lah liat kanan atau 

kiri.. insyaAllah kita 

gak akan kenapa-

kenapa.. enjoy aja.. 

semua akan berlalu 

kok saatnya… nikmati 

hidup… haha ini 

kayak terapi yaa… 
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haha 

37. Nah kalo tadi 

kan kita 

ngomongin 

hubungan sama 

anak, nah ini 

hubungan sama 

om. Om kan 

tentara, kerja di 

luar kota 

juga… itu 

gimana tante 

sama om 

menjaga 

hubungan? 

Sama-sama 

jauh kan… 

Emmm… tante 

enggak ngerti ya, 

mungkin Tuhan sudah 

memang sudah 

menciptakan om dan 

tante itu sebagai 

jodoh… dulu kan 

emang gak ada 

handphone ya… om 

dinas di irian, tante 

sama om selama 1 

bulan sama sekali 

enggak komunikasi… 

gak masalah tuh… kan 

emang ada tuh orang-

orang yang nyari 

sinyal, buat hubungin 

istri atau suaminya.. 

manjat tiang listrik 

hahaha…. Ya ini tante 

selama enggak ketemu 

ya dinikmatin aja, 

sama tugas-tugas 

tante. Ngurusin 

anak… kan udah 

makan waktu… paling 

ya say hello aja… 

 

 

 

 

 

 

 

E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengontrol 

dirinya untuk 

selalu enjoy 

dengan 

suaminya. 

 

 

 

 

 

 

 

Self control 
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kayak gimana 

kabarnya? Oh baik…, 

aku abis ini mau 

terbang ya, oh iya ati-

ati… ya udah gitu aja 

sih… gak ada kata-

kata I love you… 

kangen mah enggak 

ada… ya percaya 

aja… kalo sekarang 

tuh mau komunikasi 

harus ngerti waktu, 

maksudnya kalo mau 

hubungin tante… 

kayak sebelum jam 6 

pagi atau sore jam 3… 

kalo selama jam itu… 

ihhh… lagi rapat ya 

dan lain-lain… haha 

kadang-kadang ya 

kasian juga bojoku… 

ya tante minta maaf, 

maaf ya pi… kalo 

telfon jangan jam 

segitu, kan lagi 

sibuk… ya tante 

beritau 

aja…alhamdulilah kita 
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ya misalnya ada 

godaan atau enggak? 

Ya udah, percaya 

aja… kita nikah kan 

ngerti suami kita 

kayak apa… istri kita 

kayak apa… mungkin 

itu yang om pahami.. 

tenang aja tuh si om 

hahaha bayangin tante 

kerja di lingkungan 

laki-laki… ya om 

biasa aja… 

38. Cemburu-

cemburu gitu? 

Selama ini sih enggak 

sih.. om biasa aja… 

mungkin bisa 

dikatakan enggak 

normal ya hahaha gini 

deh, kalo hidup cuma 

nurutin jelous ya gak 

bisa kerja… adanya 

kepikiran suami kita 

lagi apa ya.. suami 

kita sama siapa yaa… 

ya enggak bisa kerja 

kan… padahal hidup 

itu jalan terus… kalo 

misalnya nurutin 

 

 

 

 

E3 

 

 

 

 

Subjek dapat 

mengontrol 

cemburunya  

 

 

 

 

Self control 
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jealous sih… aduh… 

kacau… suami juga 

gitu lah paling… 

hahaha kalo kita 

mikirin cemburu… 

apa ya… gak akan 

kerja deh…kita sendiri 

lah yang atur… emang 

mau berdua enggak 

makan? Kan enggak 

yaa…. Saling 

mengerti aja lah 

hahaha cemburu itu 

buang-buang waktu 

deh… 

39. Haha begitu ya 

tante… nah 

kalo sama 

temen-temen? 

Jalan-jalan gitu 

gak tante? 

Enggak sih tante 

jarang banget jalan-

jalan sama temen-

temen, mending tante 

waktunya buat jalan 

sama anak-anak aja 

lah pulang. Tar kalo 

tante jalan sama 

cewek dibilang 

lesbi… kalo jalan 

sama cowok entar 

dikira kenapa-kenapa 

kan suaminya jauh… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

bercerita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seeking 

social 

support 
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hahaha jadi jarang 

banget sih…curhat-

curhat gitu ya sama 

keluarga tante… 

kepada 

teman-teman 

atau 

keluarganya 

saat terjadi 

masalah 

40. Hahaha gitu ya 

tante.. yasudah 

tante, sudah 

cukup sih 

wawancaranya

… 
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Intensitas Tema 

Tabel 1 . Intensitas Tema Subjek 3 (N) 

Tema Intensitas Koding  

Distancing ++ E1 Emotion 
Focused 
Coping 

Self-control +++ E3 

Accepting Responsibility + E4 

Planful Problem Solving ++ P1 Problem 
Focused 
Coping 

Confronting Coping + P2 

Seeking Social Support + P3 

 

Keterangan : 

+  : Intensitas rendah 

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 
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Tabel 16. Verbatim Triangulasi Subjek 3 

 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

1. Hubungan kamu 

sama tante N 

gimana? 

Hubungan aku sama 

ibu ya baik banget. 

Aku deket banget 

sama ibu. Ya 

gimana enggak, kan 

aku anak cewek ya 

hehehe  

   

2. Dulu waktu tante 

akhirnya dapet kerja 

di luar kota gimana 

respon kamu? 

Respon aku.. dulu 

kan masih kecil, 

dulu sih sedih. 

Biasanya ada ibu, 

waktu ibu kerja di 

luar kota enggak 

ada. Biasanya 

dianter-anter sama 

ibu gak ada… tapi 

lama-lama ya aku 

biasa aja sih. 

Sampai sekarang 

ini. hehe 

   

3. Tante orangnya 

gimana sih? 

Ibu orangnya 

pekerja keras, suka 

bekerja, sayang 

keluarga, self 

controlnya juga 

baik banget sih. 
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4.  Self control dalam 

hal apa? 

Ya kalau ibu ada 

masalah, ibu bisa 

menempatkan diri 

dia jadi lebih baik. 

Misalnya dia tau, 

kalo dia lagi stress 
ya dia cari tau 

sendiri kali itu gara-

gara dia sendiri aja 

yang bikin dia 

stress. Gitu. Ibu 

pernah 

psikosomatis, 

sampe mau lumpuh. 

Udah kemana-

mana, ke dokter, ke 

psikolog, ya engga 

sembuh-sembuh. 

Ya akhirnya ibu 

yang sembuhin 

sendiri, karena ibu 

ngerasa ini bukan 

gara-gara sakit apa-

apa. 

   

5. Owalah.. hebat ya 

tante… ehehe kalo 

kamu sering cerita-

cerita gak sama 

tante N? 

Cerita? Ya 

sebenernya kalo 

cerita itu aku pilih-

pilih sih. Kalo aku 

rasa itu perlu aku 

ceritain, ya aku 

cerita. Kalo gak 
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perlu ya aku 

enggakcerita. 

Kadang kan ibu 

kalo sampai rumah 

capek, maunya 

langsung istirahat. 

Jadi pinter-pinter 

kitanya aja, milah-

milah cerita mana 

yang perlu 

diceritain. Kalau 

ada yang bisa 

diceritain ke ibu, ya 

ceritanya ke bapak. 

Ya intinya harus 

tetap cerita. 

6. Perasaan kamu 

gimana ? Saat 

ditinggalkerja oleh 

kedua orang tuamu 

? 

Udah biasa 

ditinggal bapak 

sama ibu, kan 

mereka setiap 1 

atau 2 minggu 

pulang kerumah, 

kalau pulang 

kerumah pasti kita 

quality time  

   

7. Dulu 

psikosomatisnya itu 

gara-gara apa? 

Itu gara-gara gak 

sesuai keinginannya 

sama pekerjaannya. 

Harapannya lebih 

dari itu, ya 

kenyataannya gak 
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sesuai sama 

realitanya. Jadinya 

seperti itu. Ibu kan 

sering mikirin apa 

kata orang banget. 

Udah deh jadinya 

kecampur-campur 

kayak gitu. Gila lho 

gres… 3 bulan 

lho…. Gak bisa 

apa-apa. Gak 

bahagia sama 

tempat dia kerja.  

8. Pekerjaannya 

sekarang gimana? 

Kalo pekerjaannya 

sekarang ibu 

bahagia banget. 

Makannya banyak, 

pergi-pergi. Foto-

foto. Udah sesuai 

lah dengan apa 

yang ibu inginkan.  

   

9. Owalah… 

baiklaah… oke 

cukup deh 

wawancaranya hehe 

makasih yaaaa 
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Tabel 17. Hasil Observasi Subjek 3 

No. Kondisi Fisik Subjek Muncul Tidak 
1. a. Wajah subjek terlihat pucat saat 

wawancara 
b. Kondisi fisik subjek terlihat 

lemas 
c. Memiliki penampilan yang baik 

1) Baju Berantakan 
2) Rambut subjek disisir 

d. Menjawab setiap pertanyaan 
dengan terbata-bata 

e. Menunjukkan antusias saat 
diajukan pertanyaan 

f. Melakukan kontak mata dengan 
peneliti saat wawancara 
berlangsung 

g. Dapat mendengarkan dengan 
baik saat melakukan wawancara 
dengan peneliti 

h. Ekspresi wajah tidak murung 
i. Kondisi tempat tinggal subjek 

bersih 
 

 
 
 
 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 

√ 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

 
2. Jenis Coping Stress yang Akan 

Muncul 
  

 a. Problem Focused Coping 
a) Menelpon teman saat sedang 

sedih 
b) Berangkat kerja setiap hari 
c) Berdiam diri 
d) Menertawakan permasalahan 

yang dihadapi oleh subjek 
e) Tidak menunjukkan ekspresi 

marah  
 

 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

 b. Emotion Focused Coping  
a) Berdoa 
b) Tersenyum  
c) Menonton film/ sinetron  
d) Jalan-jalan di mall/ di taman 
e) Berbicara dengan keluarga 

via handphone 

 
√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
√ 
 
√ 
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